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ÉRTÉKLAP
9485 Nagycenk
tűzoltóság
HRSZ: 320/1
Piaci értékének javaslata.
Az Értékbecslő tanúsítja, hogy helyszíni szemle, értékelési számítások és a
rendelkezésére álló okmányok alapján a tárgyi ingatlanjavasolt piaci értéke:
12.659.000 ,-Ft,
azaz tizenkettőmillió-hatszáz-ötvenkilencezer forint tehermentes
értéken állapítom meg.

Készítette:

……………………………….
Mészáros Gábor
Ingatlanforgalmi szakértő
2017. február 15.
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Értékelési Bizonyítvány
1. MEGBÍZÁS TÁRGYA

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Az értékelt ingatlan megnevezése:
INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület):
Utca, házszám:
HRSZ:
TULAJDONVISZONYOK
Név / Ingatlan tulajdonosa:
Teherlapon (Tul. lap . III.rész) bejegyzés:
Ingatlan-nyilvántartási megjegyzés:
ÉRTÉKELT JOG
ÉRTÉKELÉS CÉLJA
INGATLAN BEMUTATÁSA
Megközelíthetősége:
Közműellátottság:
Felépítmény építési ideje:
Felépítmények állapota:
terület bruttó(m2):
Telek (m2):
HASZNOSÍTHATÓSÁG
Jelenlegi funkció
Legjobb/legelőnyösebb/leggazd. használat:
VALÓS PIACI ÉRTÉK /
Értékelés elve:
Figyelembe vett értékesítési időtartam:
Értékelés fordulónapja:
Ingatlan valós piaci értéke
Összesen:
azaz
Hitelbiztosítéki értéke:
Összesen:

kivett udvar és
tűzoltóság
9485 Nagycenk
320/1
Nagycenki Önkormányzat 1/1
Lásd Tul. lap
Lásd Tul. lap
tiszta tulajdonjog
forgalmi érték meghatározás
gépkocsi,autóbusz
összközműves
részben felújításra szorul
kb:100m2tűzoltó szertár+53 m2 garázs
472 m2
tűzoltó szertár
lakás, üzlet, műhely
piaci összehasonlító adatokon
alapuló módszer
60
nap
2017.02.15.
igény-, per- és tehermentes állapotban
12.659.000 Ft
tizenkettőmillió-hatszáz-ötvenkilencezer
forint
igény-, per- és tehermentes állapotban

azaz
Értékelés dátuma:

2017.02.15.
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5.0

Megbízás

Nagycenki Önkormányzat megrendelése alapján, Mészáros Gábort az
IngatlanCentrum Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Iroda 9400 Sopron,
Várkerület 4.sz. a. Megbízta és elvégezte a 9485 Nagycenk, hrsz.:320/1 alatti
ingatlan értékbecslését piaci érték megállapítási céllal.

5.1

Megbízás tárgya
Az értékbecslés a 9485 Nagycenk, hrsz. 320/1 alatti ingatlanra vonatkozik, az ott
lévő berendezésekre, felszerelésekre megbízásunk nem terjed ki.

5.2

Adatszolgáltatások
Az értékbecslés elkészítéséhez a megrendelő rendelkezésünkre bocsátotta:
- Tulajdoni lap másolat

5.3

Szakértői módszerek
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a megbízott biztosította, s egyben
tájékoztatott bennünket az épület állapotáról, gondoskodott a létesítmény
megtekinthetőségéről.
Az értékelés szemrevételezés alapján történt. Feltárásokat, statikai és
diagnosztikai méréseket, vizsgálatokat, számításokat nem végeztünk.
A helyszíni szemlén állapotrögzítő fotókat készítettünk.
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6.0 Általános leírása
6.1 Az ingatlan elhelyezkedése, környezete a felépítmény ismertetése

Nagycenk a nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-síkságán helyezkedik el.
Soprontól 12 km a távolság. A határ délnyugati rész dombos és a Sopronihegységnyúlványaihoz kapcsolódik. Elérhető a Sopron–Szombathely-vasútvonalon –
a település vasútállomása 1865-ben épült; a Győr–Sopron-vasútvonalon levő
megállója (Nagycenk–Hidegség) a 90-es években megszűnt.
Közúton elérhető a 84-es és a 85-ös főúton.
Az általunk értékelt ingatlan a központhoz közeli volt, Dózsa körút 28 szám
alatt található. Az épület hagyományos építési módon épített, 10x10 méteres
szabadon álló, egyszintes ház. A ház összes külső nyílászáróját hő-és hang
szigetelt műanyagra cserélték ( az utcai irodai ablak cseréje még hátra van, de
az ablak megvan ). A homlokzat felújításra szoruló állapotú. Az ereszcsatorna,
a tetőfedés átlagos állapotú, a tetőlécezés viszont helyenként felújításra, cserére
szorul. A csatornavíz elvezetése nem megfelelően megoldott, annak nagy része
a ház tövében szivárog el.
A falak a födémen és alatta repedeznek. A nagyobb méretű tárgyaló
helyiségben mozaik lap, az előtérben, a kis irodában és vizes helyiségekben
mázas kerámia lap burkolat található. A fűtést fali gázkészülék, a meleg vizet
villanybojler szolgáltatja. Az öltöző-szertár helyiségben beton aljzat van,
amely nincs burkolva. Ez a helyiség az utcáról két nagy fém kapun keresztül
közvetlenül is megközelíthető. A helyiség jobb hátsó feléről nyílik egy tároló,
itt lehet felmenni a padlásra. Az épület átalakítás felújítás után lakóépületként,
irodaházként, bemutatóteremként funkcionálhatna. A nagyméterű garázst
üzemként, műhelyként is lehetne hasznosítani. Az udvar nagy része és a ház
előtti terület beton burkolatú. A telek körbe van kerítve.
Az ingatlan központhoz közel, jól megközelíthető helyen fekszik.

Építéshatósági előírások
Sopron Város Építésügyi Hatóság előírásai szerint.
6.2 Telek
Az ingatlan környezetében középületek, lakóépületek vannak.

IngatlanCentrum 9400 Sopron, Várkerület 4.
6

Tel./Fax: 99-789-399

6.3

Közműhelyzet

Vízellátás:
Az ingatlan a közműhálózatra rákötött, mérőóra van.
Meleg víz ellátás:
Az ingatlan meleg víz ellátását villanybojler biztosítja.
Szennyvízelvezetés:
Az ingatlan a közműhálózatra rákötött.
Elektromos ellátás:
Az ingatlan a közműhálózatra rákötött.
Gázellátás:
Az ingatlan a közműhálózatra van csatlakoztatva.
Fűtés:
Az ingatlan fűtését fali gázkészülék biztosítja.

6.4

Épületek, létesítmények

Az épület funkcionális leírása
Az ingatlan tűzoltószertár. Az udvarrészen nagyméretű garázs épület van.
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7.0 AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK
Az ingatlan jellegéhez illeszkedő módon készítettem el az értékelést az alábbi
módszerekkel:
Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
A jelentésben használt módszerek leírása a „Termőföldnek nem minősülő ingatlanok
hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elveiről” szóló
25/1997 (VIII.1.)PM. rendeletben szerepel.
Tekintettel az ingatlan természetére, az értékelést a piaci összehasonlító adatok
elemzésén alapuló értékelés módszerével végeztem el.
Munkám során az EVS 2003, az Európai Értékesítési Szabványnak megfelelően
jártam el. A jelentésben használt fogalmak, területi mérőszámok és kifejezések
illeszkednek a vonatkozó rendeletekhez, szabványokhoz, valamint az Értékelők és
Pénzügyi Elemzők Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) ingatlanértékelési
sztenderjeihez.
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7.1 AZ ÉRTÉKELÉS HATÁLYA, RENDELKEZÉSI JOG

Jelen értékelés csak a fentebb megnevezett célra használható fel és az értékelés
készítője most beleegyezését adja, hogy a Megbízó benyújtsa azt az általa
kiválasztott bank megfelelő szervezetének.
Más célra jelentést csak az értékelő írásbeli beleegyezésével lehet felhasználni.
Az Értékelési Jelentésben meghatározott értékek 2017.02.15.-i fordulónaptól 60
napig érvényesek.
Az értékelést végző nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági vagy
fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értéket.
A méretekre és a területekre vonatkozó adatokat a Megbízó bocsátotta
rendelkezésemre.
Nem végeztem geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai és egyéb hasonló
vizsgálatokat.

Az ingatlan értékét a fennálló jogszabályok és a kialakult szakmai gyakorlat szerint a
telek és a felépítmény forgalmi értéke alapján kell meghatározni. A forgalmi érték
meghatározásánál az értékbecslő a piacon szereplő más ingatlanok értékét is
segítségül vette.
Az ingatlan forgalmi értékét a frekventáltság, a közlekedési, közmű és kereskedelmi
ellátottság, az infrastruktúra kiépítettsége, és a felépítmény műszaki állapota alapján
határoztam meg. Az értékbecslés szemrevételezés alapján történt, műszaki feltárás
nem végeztünk.
Az ért-ékmegállapítás, a piaci forgalmi érték figyelembevételével, a kereslet és a
kínálat mérlegelése alapján történt.
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7. 2 A Szakértői módszertan leírása, értékmeghatározás
7.3 A piaci megközelítés
a (25/1997.VIII.1.) PM rendelet szerint
A piaci megközelítés alkalmazásánál, a piacon a közelmúltban eladott, illetve
értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az érték
megállapítás tárgyát képező vagyontárggyal. Elemezzük az utóbbi időben eladott
ingatlanok és a kérdéses vagyon közötti különbséget, és kiigazításokat végzünk az
olyan tényezőkülönbségek kiküszöbölésére, mint például az értékesítés időpontja,
helyszíne, a vagyontárgy típusa, kora, fejlesztési állapota és jövőben várható
hasznosítása.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései:
1. Az alaphalmaz kiválasztása
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.
A közölt adatmennyiség statisztikai elemzésre nem alkalmas, így ezen adatoknak és
piaci tapasztalataimnak megfelelően állapítottam meg az elérhető vételárat, vagyis a
piaci forgalmi értéket.
Helyszín
Idő Funkció
Méret
Kínálati ár Ft Fajlagos kínálati
ár Ft/m2
Nagycenk 2017 4szobás családi ház 104 m2 21.900.000,- 210.580,800m2 telekkel
Nagycenk 2017 3szobás családi ház
105 m2 18.000.000,- 171.429,120 m2 telekkel
Nagycenk 2017 2szobás családi ház
87 m2 16.500.000,- 189.655,900m2 telekkel
Felhasznált adatok forrása: saját adatbázis, országos hálózat
Fajlagos kínálati ár:
190.555,-Ft
Kínálat, miatt mód. fajlagos alapár(-15%):
161.972,-Ft
Korrigált fajlagos alapár(-23% funkció, állapot, kor):
124.718,-Ft
Számított terület:
100m2 épület(-25% használhatóság)=75 m2
+53 m2garázs (-50%használhatóság)=26,5 m2
101,5 m2x124.718,-Ft=
12.658.877,-Ft
Az ingatlan értéke
a piaci érték megközelítési módszerével kerekítve:12.659.000,-Ft
IngatlanCentrum 9400 Sopron, Várkerület 4.
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7.4 Hozamszámításon alapuló értékelési módszer
a 25/1997.(VIII.1.) P M rendelet szerint
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek
megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti
le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz
értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
A közölt adatok és általános piaci tapasztalataim alapján határoztam meg a bérleti
díjat.
A havi bérleti díj a kiadható terület szorozva a bérleti díjjal. A kamatláb az
ingatlanpiac megtérülését fejezi ki, az ingatlan piacon ma Magyarországon értékét a
szakértők –megfelelő múltbeli adatok hiányában-8-12%
Az ingatlan értékét a következő egyszerűsített számítással kaptam meg:
Havi bevétel Ft
Éves bevétel
Levonandó tulajdonosi költségek
(10%)
Tiszta éves bevétel (Ft)
Ingatlanérték 15 évre számítva
Az ingatlan hozamértéke
7.5 Költségalapú módszer
A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra előállítási
költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a
felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a
tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott
létesítményeknél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más
módszer nem áll rendelkezésre.
A módszer főbb lépései:
1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3. Avulások számítása.
4. A felépítmény újra előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel
való összegzése.
IngatlanCentrum 9400 Sopron, Várkerület 4.
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Forgalmi értéke költségalapú módszerrel számítva:
A módszer főbb lépései:
1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3. Avulások számítása.
4. A felépítmény újra előállítási költségéből az avulás levonása, és a
telekértékkel való összegzése.
Forgalmi értéke költségalapú módszerrel számítva:14.234.500,-Ft

Telek:

472 m2 x 3.500,-Ft=

1.652.000,-Ft

Felépítmény1:
100 m2 épület: 100 m2x140.000,-Ft=
Újra előállítási költség:

14.000.000,-Ft
14.000.000,-Ft

Felépítmény értékcsökkenése -30% avulás=

4.200.000,-Ft
9.800.000,-Ft

Felépítmény2:
53 m2 garázs épület: 53 m2x70.000,-Ft=
Újra előállítási költség:

3.710.000,-Ft
3.710.000,-Ft

Felépítmény értékcsökkenése -25% avulás=
Felépítmény1=
Felépítmény2=
Telekérték=

927.500,-Ft
2.782.500-Ft
9.800.000,-Ft
2.782.500,-Ft
1.652.000,-Ft
14.234.500,-Ft

7.6 Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése
Lásd Tul. lap
IngatlanCentrum 9400 Sopron, Várkerület 4.
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7.7 Ingatlan értéknövelő és értékcsökkentő tényezői
Értéknövelő tényezőként lett figyelembe véve:
- jó infrastruktúra
- központi fekvés
- új műanyag nyílászárók
- átalakítható lakásnak, irodaháznak
- garázs épület műhelyként is hasznosítható
Értékcsökkenő tényezőként lett figyelembe véve:
- nincs külső szigetelés
- a tetőlécek meghajlottak, helyenként ki kellene cserélni
- födém alatti hosszanti repedések láthatóak
- teljes gépészet felújítás szükséges
- a szertár és a tároló nincs leburkolva
- a garázs lapos tetejét újra kell szigetelni
- a födémen és a bal oldali falon erős repedés található
Ingatlan értékbecslésének összesítése
Az ingatlan becsült forgalmi értékének meghatározása
Különböző módszerekkel számolva a következő eredményeket kaptam:
Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
Hozamszámításon alapuló értékelés módszer
Költség alapú módszer

12.659.000,-Ft
14.234.400,-Ft

Az ingatlan értékének megállapításakor figyelembe vettük annak speciális
használhatóságát, ezért a következő alacsonyabb értéket állapítom meg.

Az ingatlan becsült forgalmi értéke kerekítve, tehát 12.659.000,-Ft,
azaz tizenkettőmillió-hatszáz-ötvennkilencezer forint.
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7.8 JAVASLAT A HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKRE

7.9 Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés
A környék ingatlanpiaca az ilyen jellegű ingatlanok tekintetében alacsony
forgalmúnak tekinthető, míg a lakóingatlan piacon túlkínálat figyelhető meg.
Az adatgyűjtés során megállapítottuk, hogy, az ingatlan helyzete miatt
megfelelő mennyiségű és minőségű összehasonlító adat áll rendelkezéssünkre a statisztikai adat-elemzéshez.
Az általunk értékelt ingatlan történelmi belvárosi, és központi
elhelyezkedésének köszönhetően, az ingatlanpiac tekintetében kiváltságos
helyzetben van. Fekvésének köszönhetően a szállodának, hotelnek,irodának,
üzletnek, banknak között a legexkluzívabb helyet foglalja el.
Az épület adottságainak köszönhetően az udvarban saját autóbeállókkal
rendelkezik, mely ezen a kiemelt területen további értéket képvisel.
A tetőtér raktárhelyiségeinek átcsoportosításával további szobák, apartmanok
kialakítására van lehetőség, mely a szálloda kapacitását növelné.
A nyugati határszélen kínálati piac van, a kereslet korlátozott, így az
Összehasonlító adatok közelítő jellegűek. Ez azt is jelenti, hogy a jelen
ingatlan értéke várhatóan az inflációs áremelkedésével megegyező lesz.
Az ingatlan eladhatósága közepes. A gazdasági és belpolitikai viszonyok miatt
a potenciális vevők és befektetők kivárásos stratégiája figyelhető meg.
Az adásvételi adatok esetében ajánlati árakra támaszkodtam, saját, és
adatbankok szolgáltatásait vettem figyelembe.
A településen az ingatlanforgalom megfelelő.
A jelzáloghitel lejártáig az ingatlan értéke várhatóan folyamatosan, min. az
inflációt követő mértékben emelkedni fog.
A helyszíni szemle során kapott iratokat, adatokat, információkat alapadatként
fogadtuk el, azok helyességét, valódiságát a helyszíni szemle lehetőségein
túlmenően nem vizsgáltuk.
Hosszú távú értékállandóság kockázata
Piaci adatok megbízhatóságának kockázata
Egyéb adatok megbízhatóságának kockázata
Követelés-kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata
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8.0 Az értékelési szakvélemény összeállításakor figyelembe vett
feltételezések

Nem vállalunk felelősséget olyan, a későbbiekben, az ingatlanban, az ingatlan
környezetében esetlegesen bekövetkező változásokért, amelyek befolyásolhatják
az itt megadott értékeket.
Az ingatlan tulajdoni viszonyainak állasával kapcsolatos adatokat a megbízótól,
hiteligénylőtől kaptuk, azokat megbízhatónak tekintettük, de az egyéb, a
megrendelőtől, hitelfelvevőtől kapott információk, adatok (így: területi adatok,
műszaki állapot, talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi, bérleti
bevételi és egyéb paraméterek) valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Feltéteztük, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen
jelzálog, vagy egyéb kötelezettség azokon kívül, amelyeket konkrétan
megemlítettünk jelentésünkben.
A szakvélemény – külön erre vonatkozó megbízás hiányában – nem vizsgálja a
veszélyes, egészségre ártalmas, egyéb környezetkárosító anyagok jelenlétét,
illetőleg az ingatlan környezetében esetlegesen folytatott ilyen jellegű
tevékenységek hatását.
A vagyonértékelő jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemlén,
az épület üzemeltetőjének szóbeli tájékoztatása és a részünkre átadott
adatszolgáltatás alapján mutattuk be. Nem végeztünk talajmechanikai,
épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat.
A vagyonértékelés mellékleteként becsatolt dokumentumok csak a bemutatás
célját szolgálják és segítenek megjeleníteni a jelentésben tárgyalt kérdéseket.
Ezen vagyonértékelő jelentés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben,
sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható.
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9.0

M E L L É KL E T
Fényképek
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