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Budapest Fôvâros Vagyonkezelô Kôzpont Zrt.

Az értékelés azonositôja: FI19/ÙI22

INGATLANVAGYON-ERTEKELES

30M'2019

Budapest XII. ker., Istenhegyi ût, 9814/3 hrsz.-û ingatlanbôl,

a vàltozàs utàn kialakulô 9814/8 és 9814/9 hrsz.-û ingatlanokrôl.

Budapest, 2019.02.01.

Az értékelés hérom eredeti példânyban készûit, ami példânyonként egy elôlapot és 23 szâmozott oldalt
tartalmaz a felsorolt mellékietekkel egyùtt.
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VAQY0NERTEKELE8 Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

ÉRTÉKELÉSi BIZONYITVÂNY, VEZETÔIÔSSZEFOGLALÔ

Târgy: a Budapest XII. ker., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.-ù ingatlanbôl vàltozàs utàn kialakulô 9814/8 hrsz.-
û ingatlan feltételezett forgalml értékének és a 9814/9 hrsz.-û Ingatlan nyiivântartàsi értékének
meghatàrozàsa.

Elvégeztùk a târgyi ingatlanok értékelését és megâllapîtâsainkat az alâbblakban foglaijuk ôssze.

A megbizàs adatai

Megbizô: Fôpolgârmesteri Hivatal Vagyongazdâikodâsi Fôosztàlya

Az értékelô neve: BFVKZrt.

Az értékelés kiadâsânak napja: 2019.02.01.

Az értékelés célja:
9814/8 hrsz.-ù ingatlan nyiivântartâsba vétele és a
9814/9 hrsz.-ù ingatlan tulajdonjogânak ingyenes âtadâsa

Helyszini szemie idôpontja: 2019.01.30.

Alkalmazott môdszerek: piaci osszehasonlltô és hozamszâmitâson alapulô môdszer

Az ingatlan nyiivântartàs szerinti adatai a vàltozàs elôtt

Az ingatlan nylivântartâs szerinti
megnevezése:

kivett kozterûlet

Az ingatlan fizikai megjelenése: parkolô és kozterûlet

Az ingatlan nyiivântartàsi cime: Budapest XII. ker., Hârtya ùt

Az ingatlan helyrajzi szâma: 9814/3

Telekterùlete: Teljes: 20180

Tulajdonos; tulajdoni hânyad: Budapest Fôvàros Onkormânyzata; 1/1

Értékelt ingatlan:

A 9814/3 hrsz.-ù ingatlan kiszabâiyozâsra kerûlô 640
nagysâgù része (9814/9 hrsz.), valamint a fennmaradô
19 540 m2 nagysâgù (9814/8 hrsz.) ùt a csatolt vâltozâsi
vâzrajz szerint.

Az értékelés megâllapitâsai a vâltozâs utân kialakulô ingatlanokrôl:

A 9814/8 hrsz.- ù ingatlan bruttô nyiivântartàsi értèke
a 19 540 m2 nagysâgù telekre vonatkozôan:

2 212159 420 Ft,
azazKettômilliàrd-kettôszàztizenkettômllliô-

szâzôtvenkilencezer-négyszâzhùsz forint

A 9814/8 hrsz.- ù Ingatlan nettô nyiivântartàsi értéke a
19 540 m2 nagysâgù telekre vonatkozôan;

1 840 577 949 Ft,
azazEgymillIàrd-nyolcszàznegyvenmilliô-

ôtszàzhetvenhétezer-kliencszâznegyvenkiienc forint

A 9814/9 hrsz.-ù ingatlan feltételezett forgalml értéke,
kerekitve:

37 000 000 Ft + àfa,
azaz Harminchétmilliô forint + àfa

A 9814/9 hrsz.-ù ingatlan fajiagos feltételezett forgalml
értéke a 640 m^ nagysâgù terûletre vonatkozôan,
kerekitve;

57 800 Ft/m2 + àfa,
azaz Ôtvenhétezernyoicszàz forint/m^ + àfa

A meghatàrozott érték az ingatlan per-, teher- és igénymentes àllapotàra vonatkozik.

Az értékelés csak egységes egészként kezelhetô, abbôl részeket klvenni, és azokat magukban értelmeznl nem lehet. Az
értékelésben szereplô részadatok ônàllôan nem hasznàlhatôak fel, azok csak a végsô érték klalakitàsàhoz készûltek!
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VAGYONÉRTÉKELÉS Budapest XH., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

Az értékeléssel kapcsolatos megjegyzéseink:

Feladatunkat képezte a XII. kerûlet, Hârtya ùt megnevezésû (a természetben Istenhegyi ùt), 9814/3 hrsz.-ù,
kivett kôzterulet megnevezésû ingatlanbôl vâltozâs utân kialakulô ingatlanok értékének megâllapitâsa. A
20 180 m2 nagysâgù ingatlanbôl a zâradékolt vâzrajz szerint egy 640 nagysâgù parkoiô funkciôjù ingatlan
(9814/9 hrsz.) kerùl kialakltâsra, a fennmaradô Istenhegyi ùt (9814/8 hrsz.) pedig 19 540 nagysâgù lesz.
Az értékelés célja a kialakulô 640 m2 nagysâgù parkoiô piaci forgalmi értékének, valamint a fennmaradô
19 540 m2 nagysâgù ùt nyiivântartâsi értékének meghatârozâsa.

A Budapest Hegyvidék XII. kerùlet Vârosrendezési és Épitési Szabâiyzatârôl szôlô 14/2005. (VIII.10.) Bp.
Hegyvidék XII. ker. Ôk. rendelet (KVSZ) és e rendelet 1/B. szâmù mellékiete eltérô keretôvezeti besorolâst
âllapit meg a 9814/3 hrsz.-ù Fôvârosi Onkormânyzat tulajdonâban lévô ingatlan jelenieg parkoiô funkciôjù
részére vonatkozôan, mely a vâltozâs utân a 9814/9 hrsz.-ù ônâllô ingatlan lesz.

A KSZT a 9814/3 hrsz.-ù ingatlannak az Istenhegyi ùt és a Németvôlgyi ùt talâikozâsânâl lévô 640 m^
nagysâgù terùletét, a kôzlekedési terûlettôl elhatârolva, a Z-FK-XII jelû, fâsitott kôzterek ôvezetbe sorolja, ahol
a jelenlegi ôvezeti besorolâsa szerint parkolôt nem lehet kialakitani. A vaiôsâgban azonban jelenieg mâr
parkolôként hasznositott.

A fôvârosi szabâiyzat (TSZT) a terùletet „KÔu" jelû kôzlekedési terûlet felhasznâlâsi kategôriâba sorolja. A
helyi onkormânyzat âllâsfoglalâsa szerint az ùj Kerùleti Épitési Szabâiyzat (KÉSZ) mâr ehhez fog igazodni,
annak elfogadâsâval mâr jogszerû lesz a parkoiô kialakitâsa. A terûletre vonatkozô „Kissvâbhegy" KÉSZ
elfogadâsa 2019. mârciusâra tervezett.

A KSZT irânyadô szabâiyozâsi vonalâra alapozva a Hegyvidéki Onkormânyzat, a Fôvârosi Onkormânyzat
hozzâjârulâsâval, elkészittette a 9814/3 hrsz.-ù ingatlan eltérô ôvezethatârok mentén tôrténô megosztâsâra
vonatkozô T-88067 trsz.-ù vâltozâsi vâzrajzot, amelynek végrehajtâsât Budapest Fôvâros Kormânyhivatala
XI. kerùleti Hivatala a 800323/16/2017. szâmù, 2018. februâr 8-ân jogerôre emeikedett hatârozatâval
engedélyezte. Az ingatlan megosztâsânak eredményeképpen ônâllô ingatlanokként elkùlônûlnek a kôzùti
kôzlekedést, illetve a fâsitott, parkolâsi célt szolgâlô teruletek.

A Hegyvidéki Onkormânyzat az ônâllô 9814/9 helyrajzi szâmon kialakulô, jelenieg még Z-FK keretôvezetbe
tartozô ingatlan tulajdonjogânak ingyenes âtadâsât kezdeményezte a Fôvârosi Ônkormânyzatnâl, hivatkozva
a Magyarorszâg helyi ônkormânyzatairôl szôlô 2011. évi CLXXXIX. tôrvény (Môtv.) 108.§ (2) bekezdésében
biztositott lehetôségre. A kerùleti onkormânyzat Képviselô-testûlete 24/2018. (11.22.) Bp. Fôv. XII. Hegyvidéki
Ônk. Kt. hatârozatâban jelôlte meg azt az Môtv. 23. § (5) bek. 1. és 3. pontjai szerinti kôzfeladatot, amelyre
hivatkozva az ingatlan âtruhâzâsanak folyamata megkezdôdott.

Budapest, 2019.02.01.

B^idapest Fô'vâros Vagyonkeze'ô
rtkcrûen Mù'kôdô RészvéïtS'iâr

Birô Zsôfia 2. Reményi Krisztina
ingatlanvagyon-értékelô igazsâgùgyi ingatlan-értékbecsiési szakértô

Névjegyzéksz.: 07128/2015 eng. szâm: IM 9629/2011

... •/;
FeVéshâzy Attila

Ingatlan ertékelési irodavezetô
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VAGYONÉRTÉKELÉS Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

1. KlINDULASI ALAPADATOK

1.1 Megbîzàs, az értékelés célja

Fôpolgârmesteri Hivatal Vagyongazdâikodâsi Fôosztâlya megbizta târsasâgunkat a cimben szereplô ingatlan
vâltozâs utân kialakulô 9814/8 hrsz.-ù ingatlan nyiivântartâsi értékének, valamint a 9814/9 hrsz.-ù ingatlan
feltételezett forgalmi értékének meghatârozâsâval ingyenes tulajdonjog âtruhâzâsa céljâbôl.

1.2 Az értékeléshez felhasznàlt informàciôk

Megbizô rendeikezésûnkre bocsàtotta:

Tulajdoni lapot, vâltozâsi vâzrajzot.

Helyszîni szemie:

2019.01.30.-ân helyszini bejârâst tartottunk. A helyszini szemie sorân fényképfelvételeket készitettùnk és
rôgzitettûk az ingatlan természetes és fizikai jellemzôit, âllapotât, értékbefolyâsolô adottsâgait. A szemie sorân
telltett parkolôt, nagysâgrendiieg 30 db gépjârmii parkolâsât szemrevételeztùk.

2. AZ INGATLAN RÉSZLETESISMERTETÉSE

2.1 Elhelyezkedés, kôrnyezet

Budapest XII. kerulete (ôsszefoglalo nevén Hegyvidék) a vàros budai oldalânak kôzépsô, fôképp hegyvidéki
terûletein terùl el. Az értékelt ingatlanrész a Kissvâbtiegy, Orbànhegy és Németvôlgy vârosrészek
talàikozâsànàl fekszik, kôzigazgatàsilag azonban Orbànhegy része. A kôrnyéken a Kékgolyô utcâban
talâlhatô Orszâgos Onkolôgiai Intézet nagy forgalmat général a kôrnyéknek. A gépjârmûvel érkezôk a
kôrnyezô utcâkban tudnak parkolni, azonban folyamatos a parkolôhelyek telitettsége. Dijkôteles mélygarâzs
legkôzelebb a Déli pâlyaudvarnâl, szabadtéri parkolô pedig csak a Kirâlyhâgô téren van.
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VAGYONÉRTÉKELÉS Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.
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Megkôzelitése: Gépkocsival kônnyen megkôzelithetô a Kirâlyhâgô tér vagy az AIkotâs ùt felôl a Nagyenyed
utcân kerszetùl. A saroktelek a Németvôlgyi ùt és az Istenhegyi ùt keresztezôdésében fekszik, mindkét ùtrôl
elérhetô. Tômegkôzlekedéssel nagyon jôl megkôzelithetô: az 59, 59A, 59B jelzésû villamosokkai, melyek a
Bôszôrményi ùton jârnak, illetve a 21, 21 A, 39,109 buszokkai és a 990 jelzésCi éjszakai busszal.

Parkolâs: Az értékelt ingatlanrész a vaiôsâgban parkoléként funkcionâl. A kôrnyék kôzterûletein korlâtozott
szâmban lehetséges a parkolâs, mely dijkôteles. A Németvôlgyi ùton nehézkes a parkolâs, a Bôszôrményi
ùton nagyobb szâmù parkolôhely âll rendeikezésre.

Kôzmûhelyzet: Minden kôzmû a kôrnyezô ingatlanokon és az utcâkban elérhetô.

Egyèb: A 2001. évi LXIV. tôrvény 7. § 35. pontja alapjân, a Minisztereinôkség Hatôsâgi Nyiivântartâsban
69999-es azonositô szâmon szereptô régészeti lelôhely. A 496/2016. (XII. 28.) Kormâny rendelet 72. § (3)
bekezdése szerint a telekalakitâsi eljârâs a védettség hatâlyât nem érinti, a telekalakitâssal érintett felek
régészeti védelme a telekalakitâs folytân létrejôtt teikekre is vonatkozik, kivéve ha a hatôsâg a szakhatôsâgi
eljârâs sorân mâsként rendeikezik.

2.2 Az ingatlan jellemzôi

A telek ismertetése

Beépitettség: nincs beépitve
Telek alakja; nem szabâiyos, amorf
Domborzat: lejtôs
Nôvényzet: parkolôként kialakitott, fâkkai szegélyezett terùlet és kôzùt
Kehtés: nincs

Szôveges A 20 180 m2 nagysâgù, 9814/3 hrsz.-ù kôzterûlet megnevezésû ingatlan az Istenhegyi
Ismertetô: ùtnak az Orbânhegyi ùt és a Kék Golyô utca kôzôtti szakasza. A Kék Golyô utca felôli

1013 Budapest, Attila Ot 13/a. | levélcim: 1253 Budapest Pf. 6. | teiefon: 361 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvic@bfvkJiu | www.bfvicJiu
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VAGYONÉRTÉKELES Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

vége kiszabâiyozâsra kerùl, amely sorân az Istenhegyi ùt 19 540 nagysâgù része a
9814/8 hrsz.-on, mig a 640 nagysâgù része a 9814/9 hrsz.-on kialakult terulet.
A 640 nagysâgù saroktelek parkolôként funkcionâlô terulet az Istenhegyi ùt és a
Németvolgyi ùt keresztezôdésében. A parkolôban mindkét ùtrôl be- és kihajtâsi lehetôség
biztositott. Az ùj KÉSZ szerinti ovezetmôdositâs és az ingyenes tulajdonjog âtruhàzàsa
utân, az ùj Hegyvidéki ônkormânyzati tulajdon dijkoteles parkolôként lesz kialakitva,
melyen 16 db parkolôhely tervezett.

Ôvezeti
besorolàsa:

KSZT: Z-FK-XII és KOu TSZT: KÔu

KÉSZ: (még nem készùlt el) KÔu tervezett

Budapest Fôvâros telepûlésszerkezeti terve (TSZT)

Kerûleti Vàrosrendezési és Épitési Szabâiyzat (KVSZ)

1tXII/Z8

Vr^zt
stcnhegy

L3-X /KS

b7-XII

A KVSZ szerinti ôvezeti besorolàsa a 9814/3 hrsz.-ù ingatlannak jelenieg: Z-FK-XII és KÔu

1013 Budapest Attila ût 13/a. | levélcfm: 1253 Budapest Pf> 6. | telefon: 361 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvlc.hu | www.bfvk.hu
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VAGYONERTEKELES Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

2.3 SWOT anah'zis a 9814/9 hrsz.-û ingatlanra vonatkozôan

erôsségek gyengeségek

•  jô tômegkôzlekedés •  parkolô kiépitésének beruhâzâsi kôltsége

lehetôségek veszélyek

•  dijkôteles parkolô létesitése (ûj KESZ
szerint)

•  nagyobb arânyù lesz a helyi Iakosok
dijmentes parkolâsa

Erôsségek: belsô tényezôk: pozitîv tulajdonsâgok, amelyben jô az adott ingatlan, amelyre lehet épîteni a
jôvôben, és lehet râ befolyâs, hogy még jobb legyen.

Gyengeségek: belsô tényezôk: olyan tulajdonsâgok, amelyben nem jô az adott ingatlan, de lehet râ befolyâs,
hogy jobb legyen. Azok a jellemzôk, amelyet fejlesztendô terùleteknek is neveznek.

Lehetôségek: kùlsô tényezôk: olyan adottsâgok, amelyeket nem tudunk befolyâsoini, de kedvezôek, és râjuk
épitve klhasznâlhatjuk az erôsségeinket.

Veszélyek: kùlsô tényezôk: olyan korlâtok, negativ tényezôk, amelyeket nem tudunk befolyâsoini, és
csôkkentik a siker esélyeit, kockâzatot is jelentenek.

3. AZ ÉRTÉKELÉSI MÔDSZEREK

Placl forgalmi érték

Az a becsùlt ôsszeg, amelyért az értékelés napjân az adott ingatian gazdât cseréihet egy hajiandôsâgot mutatô
vevô és egy hajiandôsâgot mutatô eladô kôzôtt megfeieiô marketingtevékenységet kôvetô fûggetlen
tranzakciô keretében, ahoi a feiek tâjékozottan, kôrùltekintôen, kényszer nélkûl jârtak ei.

MÔDSZEREK:

Az értékelés a TEGOVA âltal javasolt môdszernek (Eurôpai Értékbecsiési Szabvânyok - EVS) megfelelôen
készûlt. Magyarorszâgon az ingatlanértékelés môdszereit a termôfôidnek nem minôsûlô ingatlanok
hitelbiztositéki értékének meghatârozâsâra vonatkozô, 26/2005. (VIII.11.) PM rendelettel môdositott, 25/1997.
(VIII. 1.) PM rendelet szabâiyozza.

Az EVS javasiata alapjân az eszkôzérték hârom môdszerrel kôzellthetô meg.

ÔsszehasonHtô adatok elemzésén alapulô értékelés

Az ÔsszehasonHtô adatok elemzésén alapulô értékelés elsôsorban mâr megtôrtént, konkrét és ismert
adâsvételi/bérieti ûgyletek ârainak, ezek hiânyâban kinâlati adatoknak a vizsgâlt esetre valô kiterjesztésével,
ôsszehasonlitâsâval tôrténik.

A môdszer fô lépései:
1. Az alaphalmaz kivâlasztâsa.
1. Ôsszehasonlitâsra alkalmas ingatlanok kivâlasztâsa, adatainak elemzése.
2. Fajiagos alapérték meghatârozâsa.
3. Értékmôdositô tényezôk meghatârozâsa, elemzése.
4. A fajiagos alapérték môdositâsa, fajiagos érték szâmitâsa.
5. Végsô érték szâmitâsa a fajiagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

•Az ÔsszehasonHtô vizsgâlatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazô alaphalmazban kell elvégezni,
ahol a fôidrajzi elhelyezkedés és az ingatlanok tipusa azonos a vizsgâlt ingatlannal. Az alaphalmaz
adatainak âtlagâtôl jelentôsen eltérô széisô értékeket az elemzés sorân-figyelmen kivûi kell hagyni.
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•Az elemzéskor az értékelônek az ôsszehasonlitâs alapjâul szolgâlô ismérveket alaposan meg kell
ismernie, és ezeket egyenként kell a târgyl ingatlanhoz hozzâmérni. Csak azonos értékformâkat és csak
azonos jogokat (pi, tehermentes tulajdonjog, bérieti jog) szabad osszehasonlitanl, llletve a kùlonbozô
értékformâk és jogok kôzott korrekciôs tényezôket kell alkalmaznl. Az osszehasonlitô adâsvételi ârakat az
âltalânos forgalmi adô néikul kell figyelembe venni.

•Az elemzett osszehasonlitô adatokbôl kell az alapértéket meghatârozni. Ez az alapérték fajiagos érték,
âltalâban terùletre (négyzetméterre) vetitve, de egyes esetekben mas volumen mérôszâmok vagy
kapacitâsi szâmok (tanterem, kôrhâzl âgy, szâllodai âgy stb.) is alkalmazhatôak.

•A vizsgâlt ingatlan értékének pontosabb meghatârozâsa értékmôdositô tényezôk figyelembevételével
tôrténik. Értékmôdositô tényezôként csak olyan jelentôs, értéket befolyâsolô tényezô vehetô fel, amely az
osszehasonlitô adatok alaphalmazâra nem jellemzô.

Az értékmôdositô tényezôk kôzûl az alâbbiakat minden esetben vlzsgâlni kell:
o  Mûszaki szempontok
o  Épltészetl szempontok
o  Hasznâlatl szempontok
o  Telekadottsâgok
o  Infrastruktùra

o  Kôrnyezetl szempontok
o  Alternativ hasznositâs szempontjal
o  JogI szempontok, hatôsâgl szabâiyozâs

•Az értékelésben az értékmôdositô tényezôk kôzùl az értéket jelentôsen befolyâsolôkat fel kell tùntetnl,
és ha arra lehetôség van, akkor értékmôdositô hatâsukat szâmszerû'en is meg kell hatâroznl. Az
értékmôdositô tényezôk alapjân kell môdosltanl a fajiagos alapértéket.

•Az ingatlan forgalmi értékét a fajiagos alapérték értékmôdositâsa utân klalakulô fajiagos érték és az
ingatlan méretének (volumene, kapacitâsa) szorzataként kell megâllapitanl. Egyes esetekben, amikor
megfelelô, az egész ingatlanra vonatkozô osszehasonlitô adat nem âll rendeikezésre, a fenti môdSzer
ingatlanrészenkénti alkalmazâsa kiilôn-kùlôn is megengedett. Ilyen lehet példâul az ipartelep, ahol a
fôldteriilet és a felépitmények kùlôn is értékelhetôek.

Jôvedelem vagy hozam alapù megkôzelltés

A hozamszâmitâson alapulô értékelés az ingatlan jôvôbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerûlô kladâsok kûlônbségébôl (tiszta jôvedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megâllapitâsa azon az
elven alapszik, hogy bârmely eszkôz értéke annyi, mint a belôle szârmazô tiszta jôvedelmek jelenértéke. Az
értékelésnél az ingatlanok funkciôja melletti optimâlis bérbe adhatôsâg adatait hasznâijuk fel. A hasznositâsbôl
szârmazô rendszeres bevételeket, bérieti dijakat az ingatlan sajât adatainak, vagy piaci osszehasonlitô adatok
felhasznâlâsâval hatârozzuk meg. Az osszehasonlitô adatokbôl korrekciôs tényezôk alkalmazâsâval
terûletegységre vetitett fajiagos bérieti alapértéket hatârozunk meg. A tényleges, vagy szâmitott bevételekbôl
levonjuk a bériôre ât nem hârithatô, rendszeres kiadâsokat és a kihasznâlatlansâgbôl adôdô âtlagos
bevéteikiesést. A szâmitott érték az éves tiszta nyereség és a tôkésitési râta hânyadosa. Az alkalmazott
tôkésitési kamatiâb - az ingatlan funkciôja alapjân - az adott ingatlantôl, mint befektetéstôl a piaci szereplôk
âltal eivârt megtérùlési râtâval egyenlô.
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Kôltséq alapû értékelés

A kôltség alapù értékelés lényege, hogy az Ingatlan ùjraelôâiiîtâsi koltségébôl (mely az EKS legfrissebb
kladvânyâban meghatârozott érték) le kell vonni az idô mùlâsa miatti avulâsokat, majd ehhez kell hozzâadni a
felépîtményekhez tartozô foldterûlet jelenlegi értékét. Ez a môdszer fejezi kl legkevésbé a tényleges placl
viszonyokat. Épités alatt lévô, vagy kârosodott létesitménynél, takart mûtârgynâl, valamint olyan esetekben
alkalmazhatô, ha mâs môdszer nem âll rendeikezésre.

A môdszer fô lépései:
1. A telekérték meghatârozâsa.
2. A felépitmény ùjraépltési vagy pôtiâsi koltségének meghatârozâsa.
3. Avulâsok szâmîtâsa.

4. A felépitmény ùjra-elôâllltâsi koltségébôl az avulâs levonâsa és a telekértékkel valô
ôsszegzése.

1. A foldterûlet értékét annak ûres âllapotban valô értékelésével kell megâllapitani, vagy a placl
ôsszehasonlltô adatok elemzésén alapulô môdszer, vagy kûlônieges esetben a hozamszâmitâson
alapulô môdszer szerint.

2. A pôtiâsl kôltség olyan szerkezeteket és épitésl munkât takar, amellyel az értékelés idôpontjâban a
meglévô funkclôk (de esetieg mâs szerkezetek és mûszaki megoldâsok) a legklsebb kôltséggel, de
azonos hasznossâggal pôtolhatôak lennének. Az ùjraépltési kôltségben a meglévô szerkezetek
vâltozatlan ùjrateremtésének kôltségeit kell elôirânyozni, fûggetlenûl azok jelenlegi hasznosulâsâtôl.
A pôtiâsl és az ùjraépltési kôltség egyûttesen: ùjra-elôâllltâsi kôltség.

Az ùjra-elôâllltâsi kôltségen minden ténylegesen felmerûlô kôltséget kell értenl. Ezeket a kôltségeket a
tényleges épitésl placl ârak alapjân kell meghatâroznl.

Az épûlet ùjra-elôâllltâsi kôltségébe az épûletgépészetet és a belsôépitészeti elemeket is bele kell
értenl, mig a moblliâkat kl kell zârni.

Az ùjra-elôâllltâsi kôltség âltalânos forgalmi adôt nem tartalmazhat.

Az ingatlan megépitésének eredeti kôltségeibôl vagy annak kônyv szerinti értékébôl indexâlâssal
levezetett ùjra-elôâllltâsi érték csak kivételes esetben fogadhatô el. Ilyen eset lehet, ha az Ingatlan
néhâny éven belùl készûlt el, és ha a bekerùlési kôltségeket megbizhatôan dokumentâltâk.

3. Az avulâs az idô mùlâsa miatti értékcsôkkenés. Hârom fô eleme: a fizikai romiâs, a funkcionâlis avulâs
és a gazdasâgi-, kôrnyezeti avulâs. Az avulâsi elemek lehetnek kijavithatôak vagy kl nem javithatôak.

4. Az ùjra-elôâllltâsi kôltséget az avultsâggal csôkkentve és a telekértékkel nôvelve adôdik eredményûl a
kôltségalapon szâmitott forgalmi érték.

4. ERTEKELES

4.1 9814/8 hrsz.-û ingatlan nyilvàntartâsi értéke

Meghatâroztuk a vâltozâs utâni 9814/8 hrsz.-ù, 19 540 m2 nagysâgù Istenhegyi ùt nyilvântartâsi értékét a 2017
évi Fôvârosi Vagyonkataszterben szereplô 9814/3 hrsz.-ù Ingatlan értékének arânyositâsâval az alâbbi
tâblâzat szerint:

1013 Budapest, Attila ût 13/a. | levélcim; 1253 Budapest, Pf, 6. | telefon: 36 1 32524001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvk.hu | www.bfvlbhu

9



VAGYONERTEKELCC Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.

A 9814/3 hrsz.-ù ingatlan 2017-es Vagyonkataszterben szereplô értéke

HRSZ. Méret
Vagyonkataszterben szereplô érték

bruttô nettô

9814/3 hrsz. 20180 2 284 615 000 Ft 1900 863 000 Ft

Valtozâs utân
Méret

Arânyosltott érték

kialakulô Ingatlanok bruttô nettô

9814/8 hrsz. 19 540 2 212 159420 Ft 1840 577 949 Ft

A nyiivântartâsi értéknek szâmviteli szempontbôl van jelentôsége, a meghatârozott érték nem piaci érték!

4.2 9814/9 hrsz.-û ingatlan feltételezett forgalmi értéke

Jelen értékelésben a piaci ôsszehasonlitô môdszert és a hozamszâmitâs môdszerét alkalmaztuk az alâbb
részletezettek szerint

4.2.1 Piaci ôsszehasonlitô môdszer

A piaci ôsszehasonlitô môdszert a kôzterùlet funkciôjù, kialakulô (9814/9 hrsz.) ingatlan értékének
meghatârozâsâra alkalmaztuk, negativ korrekciôként figyelembe véve, hogy nem beépithetô, csak parkolô
létesitése megengedett, tekintettel arra, hogy az ôsszehasonlitô adatok mindegyike épitési telek.

Az ôsszehasonlitô adatok keresése sorân elsô lépésben adatokat gyûjtôttùnk az értékelendô eszkôzhôz
hasonlô alaphalmazt képezve, vizsgâltuk a Târsasâgunk âltal, valamint a helyi Ônkormânyzat âltal értékesitett
ingatlanok adatait. A vizsgâlat sorân kiderùlt, hogy az értékelt ingatlannal ôsszehasonlithatô publikus adat nem
âll rendeikezésre, ezért vizsgâlatunkat kiterjesztettuk az értékeiés idôpontjâban a nyilvànosan elérhetô
forrâsokbôl szârmazô kinâlati adatokra is.

Az igy kapott ôsszehasonlitô adatokat elemeztùk, ôsszevetve a tàrgyi ingatlan paramétereivel, gondosan
mérlegeltiik az értékmôdositô hatâsokat, s ezt kôvetôen végeztuk el a forgalmi érték meghatârozâsàt az
alàbbiak szerint.

Az adatgyûjtés sorân keletkezett adathalmazt âtvizsgâlva kivâlasztottuk azon értékesitésre szânt ingatlanok
adatait, melyeknek fôbb paraméterei a legkôzelebb âlinak az értékeiés târgyâhoz. A korrigâlt kinâlati ârakbôl
kiszâmitottuk a telek fajiagos értékeket, melyeket a korrekciôs tényezôkkel môdositottunk. A figyelembe vett
korrekciôs tényezôk: az elhelyezkedés, a kôzlekedés - megkôzelithetôség, a telek domborzata, mérete,
kôzterûleti kapcsolata, a kôzmû-ellâtottsâga és a panorâma. Az értékelt ingatlan abbôl a szempontbôl
speciâlisnak szâmit, hogy a fellelhetô ôsszehasonlitô adatok Iakôôvezeti épitési teikek, mig az értékelt telek
kôzterùlet funkciôjù, mely az ingatlan értékét erôteljesen csôkkenti.

A korrekciôt kôvetôen kiszâmitottuk a kivâlasztott korrigâlt fajiagos értékek szâmtani âtlagât, mely az értékelt
ingatlan értékének alapjâul szolgâlô fajiagos ârat eredményezte.

Az alâbbi tâblâzat bemutatja az ôsszehasonlitô adatokat, figyelembe véve a korlâtozâsokat és korrekciôkat,
valamint tartalmazza a kôzterùlet funkciôjù ingatlan feltételezett forgalmi értékét.
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A telekrêsz feHételezett forgafrni érték meghatàrozàsa a piaci ôsszehaaonlitô môdszerrel

Megnevezés 1. 2. 3.

ingatlan cimek
XII ker., Orbànhegy,

IsSenheqyi ûi
XII. ker., Ktssvàbhegy XII. ker., Orbànhegy, Fodor u. XII, ker., Orbànhegy

Adaljeiege Vizsgâlt Ingatlan tdnàlafadai idnàlaf adat kinàlaiadai

Adatdàtima 2019 februàr 2019 lébniàr 2019 tebruàr

Adasforràsa ingaSan cortV23503804 ngalan corrt/ IngalanconV

ingatlan tipusa iafcôbvezeti telek Iakôôvezeti telek Iakôôvezeti teiefc

Kinâlati bruttô àr (Ft) 148 500 000 Ft 349 000 OOO Ft 175 000 000 Ft

Kinatati nettô âr (Ft) 116 929 134 Ft 274 803 150 Ft 137 795 276 Ft

Kinàlal nia! Korhgàt âr (Ft)
knàlail korrekoô ménèke:

-10%
1(»236220Ft 247 322 835 FI 124 015 748 Ft

Tefekîer(ile!(m^ 640 m' 1068 m' 2246 m' 1076 m'

Fajiagos âr (Ft/m^ 98 536Ft 110117 Ft 115 256 Ft

Szôveges leifàs

JelerOeg parkolôként
lunkdorràô, Z-FK-XII

ôvezeiben lévô telek. mely az
ùj KÉS2 szerint KÔu ôvezeibe

tbgjàk sorokv.

L6-X11/SZ2 ôvezetben

lévô, ôsszkôzmûves,

panoràmàs, beépéelen
telek

L6-XII/SZ1 ôvezetben lévô,

ôszkôzmûves, panoràmàs,
beépiesen telek hàromiakàsos
tàrsashàz épiésére aàtalmas.

L6-XII/SZ1 ôvezetben lévô,

panoràmàs, beépâeten telek,
hàromiakàsos tàrsashàz

épilésére altafcnas telek jogerôs
épilési enqedélyel.

Értékmôdosito tènyezôk

Keriiieten beiûii elhelyezkedés Orbànhegy hasomô hasomô hasomô

KorreKoô mérlèke 0% 0% 0%

Megfcôzefithetôség jô hasomô hasonlô hasomô

Korrekoô tnédéke 0% 0% 0%

ParfcolasI lehetôség j6 kedvezôienebb kedvezôtenebb kedvezôtenebb

Korrekdô mérséke 5% 5% 5%

Domborzat enyhéfile)ôs hasomô hasonlô hasomô

Korrekoô méiléke 0% 0% 0%

Teiefc mèret 640 m< nagyobb nagyobb nagyobb

Korrekciô ménèke 5% 15% 5%!

KôzterOleti fcapcsoiat saroMeiek kedvezôfenebb kedvezôtenebb kedvezôtenebb

Korrekoô 5% 5% 5%

infrastruktura

(fcôzmû-eilâtottsàg)
kôzmûnéirùf ôsszkôzmûves ôsszkôzmûves vizvBmty

Korrekoô -4% -4% -2%

Panorama nincs van van van

Korrekoô ménèke -5% -5% -5%

Korrekclô a vizsgâlt Ingatlanhoz
viszonyitva

6% 16% 8%

Korngâttapagos àr (Ftfm2) 118 887 Ft 104 448 Ft 127 736 Ft 124 477 Ft

Korngét ùres îeleKàr (F!) 76 087 564 Ft l^lagos m'àr X telek alaptermet

A telek nem beéphhetô, parfcolô
létesitèsére alkalmas

-50%

Korngàt àr 38 043 782 Ft b^os m'àr X telek aiapierujet

Az ingatlan feHételezett nettô

forgalml értéke, kerekitve:
38 000 000 Ft
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4.2.2 A hozamszàm'itàson alapulô môdszer

kl értékelés sorân az értékelt ingatlan jôvedelemtermelô képességét is vizsgâltuk, azaz a jôvôben vârhatôan
képzôdô, szabad rendeikezésû pénzmennyiség jelenértékét szâmszenjsitettuk, amely kifejezi az ingatlannak,
mint ùzleti befektetésnek az értékét. A szâmitâs alapja, hogy az ingatlan birtokiâsâbôl és hasznâlatâbôl
szârmazô jôvôben vârhatô vagyoni elônyôket a vizsgâlat Idôpontjâban vesszùk figyelembe.

Az elérhetô tiszta bevéteit a XII. kerùlet Hegyvidéki Ônkormânyzat adatszolgâltatâsa alpjân tiatâroztuk meg.
Az ônkormânyzat éves bevétele a munkanapok, a kihasznâltsâg, a napi ûzemidô és a parkolâsi ôradij
szorzataként szâmolhatô kl, figyelembe véve a helyi Iakosok lehetôségét is a dijmentes parkolâsra.

A parkolôhelyenkènti éves kôltséget a kerùletben lévô ôsszes parkolôhely éves ùzemeltetési dijânak és a
parkolôhelyek szâmânak hânyadosâbôl lehet megâllapitani.

Az éves bevétel és kiadâs kûlônbôzete adja a parkolôhelyenkènti éves nyereséget, mely alapjân
megàllapithatô a jôvôben kialakitandô parkolôhelyek darabszâma szerint, hogy mennyi lesz az értékelt
ingatlan parkolôként tôrténô hasznositâsâbôl szâmitott éves nyereség.

Az ingatlan hasznositâsa sorân elérhetô tiszta bevétel tôkésitésével hatârozhatô meg az ingatlan forgalmi
értéke. A szâmitott érték az éves tiszta nyereség és a tôkésitési râta hânyadosa. Az alkalmazott tôkésitési
kamatiâb - az ingatlan funkciôja alapjân - az adott ingatlantôl, mint befektetéstôl a piaci szereplôk âltal eivârt
megtérùlési râtâval egyenlô.

A tôkésitési râta/hozamrâta meghatârozâsâra a gyakorlatban kialakult eljârâst, az ùgynevezett felépitéses
môdszert (build-up) alkalmaztuk, mivel jelenieg nem âlinak rendeikezésre olyan részletezettségii tranzakciôs
adatok, melyek alapjân az ôsszehasonlitô môdszerrel meghatârozhatô lenne a hozamrâta. A felépitéses
môdszerrel a râta a kockâzatmentes hozam és a kockâzati felârak ôsszegeként adôdik. Elsô lépésként az
elfogadhatô lehetôségek kôzul a 15 éves futamidejû Magyar Âllamkôtvény napi MNB referenciahozamât,
amely jôl jellemzi a kockâzatmentes hozamot és az orszâg kockâzattal kapcsolatos tényezôket. Az egyéb
kockâzatok és kôltségek kôzôtt a tranzakciôs kôltséget, az ingatlanpiaci kockâzat prémiuma, a tipus
kockâzatot és a regionâlis kockâzatot vettùk figyelembe. Az igy meghatârozott râta jôl jellemzi az adott
ingatlant.

Istenhegyi-Németvôlgyl parkolô éves nyereség parkolôhelyenként (bruttô, Âfâs)

éves munkanap kihasznâltàsg napi ûzemidô (ôra) ôradij Iakos-nem Iakos arâny
Parkolôhelyenkènti

éves bevétel

248 75% 10 350 Ft 0,5 325 500 Ft

keruleti

parkolôhelyek széma
havi ùzemeltetési dij hônapok szâma

Parkolôhelyenkènti

éves kiadâs

4 261 43 180 000 Ft 12 121605 Ft

Parkolôhelyenkènti

éves nyereség

203 895 Ft

A terûleten 16 parkolôhelyet lehet kialakitani, igy a teriiletre szâmitott bruttô éves nyereség: 3 262 316 Ft

A terûleten 16 parkolôhelyet lehet kialakitani, igy a terûletre szâmitott nettô éves nyereség: 2 568 753 Ft

Tôkésitèsi/hozam râta ôsszetétel becsièse

Megnevezés dàtum érték (%)

MNB 15 éves kotvény 20190201 3.75%

iraraakciôs kôltségek 0,50%

ingadanpocl kockâzat prémiuma 0.50%

tipus kockâzat dijkoteles parkolô 1,00%

regionâlis kockâzat Bp. XII ker 1,00%

Hozamrâta 6,75%

A feltételezett forgalmi érték meghatârozâsa a hozamszâmitàa

môdszeréve!

évi teljes bevétel 2 568 753 ,- FVév

veszteség (kiadàsi, behajtâsi) 8,00%

tôkésitési râta 6,750%

Tôkésitett forgalmi érték 35011 147 .-Ft

Feltételezett nettô forgalmi érték, kerekitve: 35000000 .•Ft
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VAGYONERTEKELES Budapest XII., Istenhegyi ût 9814/3 hrsz.

4.2.3 A 9814/9 hrsz.-û ingatlan végsô értékének kialak'itàsa

A 9814/9 hrsz.-ù ingatlan értékének megâllapitâsa sorân a piaci ôsszetiasonlitô môdszerrel és a
tiozamszâmitâs môdszerével kapott értékeket 50-50 %-os arânyban fgoadtuk el, az alâbbi tâblâzat szerint:

É--L r • i *Ertekeleai modszerek 7 Érték (R) Sûlyozâs (%) Sùlyozott érték (Ft)

Ingatlan értéke piaci ôsszehasonlitô môdszerrel 38 000 000 Ft 50% 19 000 000 Ft

Nettô pôtiâs kôltségszâmitâssal - - -

Hozamszàmitâs môdszerével 35 000 000 Ft 50% 17 500 000 Ft

Az ingatlanrèsz feltételezett forgalmi értéke, kerekitve 37 000 000 Ft

4.3 VEGSO ERTEKEK KIALAKITASA

Elvégeztûk a Budapest, XII., Istenhegyi ût 9814/3 hrsz.-û ingatlan vâltozâs utân kialakulô 9814/8 hrsz.-ù
ingatlan nyiivântartâsi értékének, valamint a kialakulô 9814/9 hrsz.-ù ingatlan feltételezett forgalmi értékének
meghatârozâsât.

Az értékelés megâllapitâsai a vâltozâs utân kialakulô ingatlanokrôl:

A 9814/8 hrsz.- ù ingatlan bruttô nyiivântartâsi értéke
a 19 540 nagysàgù telekre vonatkozôan:

A 9814/8 hrsz.- ù ingatlan nettô nyiivântartâsi értéke a
19 540 m2 nagysàgù telekre vonatkozôan:

2 212159 420 Ft,
azaz Kettômilliàrd-kettôszàztizenkettômilliô-

szàzôtvenkilencezer-négyszàzhùsz forint

1 840 577 949 Ft,
azaz Egymllllàrd-nyolcszàznegyvenmliiiô-

ôtszàzhetvenhétezer-kilencszàznegyvenkilenc forint

A 9814/9 hrsz.-ù ingatlan feltételezett forgalmi értéke,
kerekitve:

A 9814/9 hrsz.-ù ingatlan fajiagos feltételezett forgalmi
értéke a 640 m^ nagysàgù terùletre vonatkozôan,
kerekitve:

37 000 000 Ft + âfa,
azaz Harminchétmilliô forint àfa

57 800 Ft/m2 + âfa,
azaz Ôtvenhétezernyolcszàz forint/m^ + àfa

A meghatàrozott érték az ingatlan per-, teher- és igénymentes àllapotàra vonatkozik.

Budapest, 2019.02.01.

%. /^dap«st Fdvâros Vagyonkezejo^
"C Mûkôdô Részvé

Birô Zsôfia 2.

ingatlanvagyon-értékelô
Névjegyzéksz.: 07128/2015

Fekêshâzy Attila
Ingatlan ertékelési irodavezetô

Reményi Krisztina
igazsâgûgyi ingatlan-értékbecsiési szakértô

eng. szâm: IM 9629/2011
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VAGYONÉRTÉKELÉS ; Budapest XII., Istenhegyi ût 9814/3 hrsz.

5. KORLÂTOZÔ FELTÉTELEK

Felhasznàlàs

Az értékelés csak egységes egészként kezelhetô, abbôl részeket kivenni, és azokat magukban
értelmezni nem lehet. Az értékelésben szereplô részadatok ônàllôan nem hasznàlhatôak fel, azok
csak a végsô érték kialakîtàsàt segitik!

A vagyonértékelés vagy mâsolatânak birtokiâsa nem vonja maga utân a nyiivânossâgra hozatal jogât. A
jelentés egyetlen része sem (kûlônosen bârmely kôvetkeztetés, a jelentést alâîrô vagy azzai kapcsolatban
lévô személyek vagy azon cégek személyazonossâga, amelyekkel ezek a személyek kapcsolatban âlinak,
vagy bârmilyen tilvatkozâs szakmal târsasâgokra vagy szervezetekre, amelyeknek ezek a személyek tagjai)
hozhatô nyiivânossâgra tiarmadik fél szâmâra prospektus, tiirdetés, PR, hirkôziés, vagy a kommunikâciô
mâs formâjân keresztûl az BFVK Zrt. irâsos belegyezése és jôvâtiagyâsa nélkùl.

Az megtiatârozott értékek kizârôlag a jelen vagyonértékelésben foglalt célra, a megfogalmazott feltételek
melletthasznâlhatôkfel.

Joqi kôrûlménvek

Jogi természetû ûgyekben nem vâllalunk feleiôsséget. Nem folytattunk vizsgâlatot az értékelt vagyonra
vonatkozô jogcimmel, sem pedig a vele szemben fennâllô kôtelezettségekkel kapcsolatosan. Az értékelt
vagyontârgyakra vonatkozô tulajdonviszonyok tekintetében a tulajdoni lap adataira, és a megbizôtôl kapott
informâciôkra tâmaszkodtunk. Feltételeztùk, hogy a tulajdonosi igény érvényes, a tulajdonjogok megfelelôek
és értékesithetôk és nincsenek olyan megkôtések, amelyeket egyszerû eljârâssal ne lehietne tisztâzni,
tiacsak az értékelés mâsként nem emilti.

Kompetencia

A tielyszini szemie sorân nem végeztûnk terùletmérést, fôldmérést, az értékelésben talâltiatô alapadatok a
megbizô adatszolgâltatâsân és az ingatlan-nyilvântartâs adatain alapul. Feltârâsokat, statikai és
diagnosztikai méréseket, illetve épûletfizikai és talajmechanikai vizsgâlatokat nem végeztûnk, az nem
képezte a megbizâs târgyât.

Jogi vizsgâlatot az âtadott iratok tanulmânyozâsân tùlmenôen nem végeztûnk. Az ingatlan
forgalomképességének jogi eredetû korlâtozottsâgârôl a tulajdoni lapon bejegyzetteken tùlmenôen nincs
tudomâsunk, ezekért feleiôsséget nem vâllalunk.

A kôrnyezetvédelmi és talajvizsgâlat nem képezte a megbizâs târgyât, a témâban szakértôt nem vontunk

be, tovâbbâ a tulajdonos a szennyezettségre nyilatkozatot nem tett ezért az érték megâllapitâsânâl ezt a

tényezôt nem vettûk figyelembe.

Megbîzàstol valô fûgqés

A vagyonértékelô a megbizâsban foglalt céltôl és feltételektôl nem térhet el, akkor sem, tia az a szokâsostôl
eltér, jogszabâilyal ellentétes.

Szokâsostôl eltérô megbizâs esetén értékelô kôteles a megbizôt errôl tâjékoztatni, és a tovâbbiakban a
fenntartott, vagy a môdositott megbizâsnak megfelelôen eljârni.

Szakmal szabàlvozàsok, sztenderdek

A vagyonértékelés sorân az alapelveknek megfelelôen, a szakmal sztenderdek elôirâsai és a jogszabâiyok
betartâsa mellett jârtunk el, minden esetben a megbizô megbizâsâban foglalt cél érdekében.

1013 Budapest, Attila ût 13/a. | levélcfm: 1253 Budapest, Pf. 6. | telefon: 361 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvk.hu | www.bfvk,hu
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VAGYONÉRTÉKELÉS Budapest XII., Istenhegyi ût 9814/3 hrsz.

Felhasznâlt adatok

2.3. pontban felsorolt, felhasznâlt Informâclôk valôdisâgâért feleiôsség az adatgazdât, a rendelkezésre
bocsâtôt, vagy az Informâciô kôzvetitôjét, ezek hiânyâban a megbizôt terhelik.

Tényként kezeit, mâs értékelô/szakértô âltal készîtett értékelés/szakvélemény, tényeket, véleményeket és
kôvetkeztetéseket tartalmazô szakanyag felhasznâlâsâbôl adôdô hibâkért feleiôsséget nem vâllalunk.

Feleiôsséq kizârâsa

Az értékelés târgyi ingatlan tulajdonjogât értékeli, és a helyszînl szemie sorân tapasztalt âllapotra,
készûltségre vonatkozik. Az értékelést kôvetôen bekovetkezett bârmilyen nemû vâltozâsokért - bontés,
gazdasâgi-erkôlcsi avulâs, gazdasâgl-kôrnyezeti kôrùlmények megvâltozâsa, gondatlansâg, funkciôtôl
eltérô hasznâlat, âllagromiâs, mûszaki-fizikai eivâltozàs, engedély nélkûll épités -, melyek az ingatlan értékét
befolyâsoljâk, feleiôsséget nem vâllalunk.

Reitett hibâk

Rejtett hibâkért feleiôsséget nem vâllalunk.

Értékelôi fiiggetlenség. obiektivitâs

Az értékelôknek személyes érdekùk nem fûzôdik az értékelés târgyât képezô ingatlanhoz, pârtatlansâgukat
semmi sem befolyâsoija. Az értékelés minden figyelembe vett tényezô ellenére Is csak becsûlt értéket ad,
mivel a tényleges forgalmi érték a valôs vevô és eladô kôzti alku sorân alakulhat kl.

Érvénvesség

Az értékelés az értékbecsiés kiadâsa napjâtôl szâmitott hat hônaplg hasznâlhatô fel.

A meghatârozott értékek kizârôlag a jelen vagyonértékelésben foglalt célra, a megfogalmazott feltételek
mellett hasznâlhatôk fel.
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MELLEKLETEK
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Vàltozài vàzrjaz

CARTORÂNJE KFT.
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Vâltozâs elâtti âllapol Vâttozâs uMni âllapot

^^Ez

Alrésztet

jel miiv. âga

TeVQIet

ha m
AK Hrsz

AIrészIei

jel mûv. âgs

TerOIet

ha. m'
AK i Szolgalmi és egyëb jogok

o
IC»

10 11 12

314/3) kivett,

fifiztetillet

2.0180 (9814/8) kivett,

kâzteiOlel i

1.9540

i  !

{M14/9) kivett i

kôzterOlet j

i

0.0640

Vëzetékjag 1788 m2

VMB-38C010

jog: ELMO Hâiôzati Kft.

1132 Bp.Vàciût 72-74

Vezelék jog 219 [n2

VMB-33/2010

jog: ËLMO Hâlozati K3L
1132 Bp.Vâciût 72-74

Vezeték jog 2094 m2

VMB-63/2010

jog; EUMO Hâfâzall Kfl
1132 Bp.Véolût 72-74

Vezeték jcg 149 m2

VMB-16/2010

jc^: ELMO Hélôzati Kft.
1132 Bp.Védùt 72-74

Vezeték jog 1956 tn2

VlylB-29/2010

Jog: ELMO Hélôzall Kft.
1132 Bp.Védût 72-74

Vezeték jog 414 ni2

VMB-237/2011

jog: ELMO Hâlézâll Kft

1132 Bp.Vâciût 72-74

Vezeték jog 2615 ni2

VMB-263/2ÇI11

jog: EUi/IÛHâfôzafiKft.

1132 Bp.Védût 72-74

Vezeték jog 98 nl2

VMB-263/2011

jog: ELMO Hàlbzati Kft.

1132 Bp. Vâdùt 72-74

Vezeték jog 8 m2

VMB-16/2010

jog: ELMO Hélézatî Kfl

1132 Bp.Vâciût 72-74

2X180 2.0180

Mytiaîkozunk, hogy vezetékjogurk a r^ltozés vézrsjzK • te.i.'
Wmutalàsban éivénye^lésre kertilt. '

■'''/.(XI! 23.)Komi.r. 5
: "--/K4l6zaSK1i fifâ i)t!ek.alapj3n^enjeg'

" I.. Vâa'u. 72-74.)

1013 Budapest, Attila ût 13/a. | levélcfm; 1253 Budapest, Pf. 6. | telefon; 361 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvk.hu | www.bfvlc.hu
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Budapest XII., Istenhegyi ùt 9814/3 hrsz.
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VAGYONERTEKELES Budapest XII., Istenhegyi lit 9814/3 hrsz.

Képek

Nagyenyed utca - Kékgolyô utca sarok

Nagyenyed utca - Istenhegyi ùt

liiSim

Istenhegyi ùt - Németvôlgyi ùt keresztezôdése

1013 Budapest Attila ùt 13/a. | levéldm: 1253 Budapest fi. 6. | telefon: 36 1 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvk.hu | www.bfvk.hu
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VAGYONERTEKELES Budapest XII., Istenhegyi ût 9814/3 hrsz.

A parkolo

ff MBia -

A parkolô a Németvolgyi ùt feloli része

Németvolgyi ùt - Istentiegyi ùt keresztezôdése

Németvolgyi ùt - Istenhegyi ùt keresztezôdése

1013 Budapest Attila ût 13/a. | levéldm: 1253 Budapest Pf- 6. | telefon: 36 1 3252 4001 fax: 36 1 3252 4441 e-mail: bfvk@bfvk.hu | www.bfvk.hu
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Budapest Fôvâros Vagyonkezelô Kôzpont Zrt.

1013 Budapest Attila ùt 13. A.
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