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Ingatlan érték megállapítás  

AZ INGATLAN CÍME:  Budapest, XIV.ker. …  
 

Az érték megállapítás célja a tárgyi ingatlan reális piaci értékének megismerése az ingatlan 
1/1 tulajdonának, per-, igény- és tehermentes állapotra. 

 

 

 

AZ INGATLAN TELEKKÖNYVI ADATAI 

 
  Helyrajzi szám:  .. 
  A lakás mérete: .. m2 
  Az ingatlan jellege: társasházi lakás   
     
 

AZ INGATLAN BEMUTATÁSA 
 
A tárgyi ingatlan egy 4 lakásos társasház emeleti, 3 szintes lakása Zugló Alsórákosi részén. 
Az épület a …. helyezkedik el. A …utca forgalmának hatása érzékelhető a lakásban, de az 
ablakok nem közvetlenül erre, hanem a … u. felé és a kert felé néznek. Az épület közepesen 
karbantartott, homlokzata egy korábbi ázás miatt részleges felújításra szorul.(az ázás okát 
megszüntették, új csatorna rendszer lett kialakítva) Az épület szigetelése megfelelő, a tető 
szerkezete jó, a héjazat megfelelő állapotú. 
 
A lakás bejárata az első emeleten van. Ezen a szinten egy nappali, étkező és konyha-, 
valamint egy wc és zuhanyzó van kialakítva. Innen egy csigalépcső vezet a felső- tetőtéri 
szintre, ahol 2 nagyobb, és egy kisebb hálószoba-, valamint egy nagy, kádas fürdőszoba 
került kialakításra. A csigalépcső tovább vezet a padlástéri szobához, amihez szintén külön 
fürdőszoba tartozik. A lakáshoz tartozik egy nagy méretű garázs is a földszinten. 
 
Az ingatlan állapota kis mértékben felújítandó. A fűtés rendszer nemrégiben felújított, a 
nyílászárókat, a fal és a padló burkolatok felújításra szorulnak. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ INFORMÁCIÓK 
 
  

Az ingatlan pozitív értékmódosító tényez ői: 
 kertvárosi elhelyezkedés, igényes környező ingatlanok, élhető terek 

 
Negatív értékmódosító tényez ői: 
 3 szintes kialakítás 
 a szintek közti kapcsolat csigalépcsős megoldása 

 
Az épület negatív értékmódosító tényez ői: 
 forgalmas út melletti elhelyezkedés 
 rendezetlen hatású kert 
 
Pozitív értékmódosító tényez ők: 
 jó esztétikai hatású épület  
 
 
A nagyjából hasonló környezeten belül fekvő, már eladott és megközelítően hasonló 
ingatlanok eladási és kínálati áraiból meghatározható az átlagos lakásár. 
 
Budapest XIV. ker. alsórákosi részén a hasonló ingatlanok kínálati árai jelenleg (a 
szélsőségektől eltekintve) jellemzően 516.000 – 535.000 ft / négyzetméter  ár sávban 
mozognak.  
 
Összehasonlító adatok:  
 

 Hely állapot  szobák  
méret 
(m2)  

ár 
(mft) 

m2 ár 
(ft) korr.  

14 Alsórákos jó 5 145 74,9 516 552 10% 

14 Alsórákos jó 5 154 78,9 512 338 
-

20% 

14 Alsórákos jó 4 130 67,9 522 308 5% 

14 Alsórákos újszerű 4 163 84,5 518 405 5% 

14 Alsórákos újszerű 5 140 74,9 535 000 5% 

14 Alsórákos jó 4 122 60,4 520 920 5% 
 
 
 

Fentiek alapján az ingatlan jelenlegi piaci értékét x Ft-ban állapítom meg.  
 

Az ingatlan önállóan forgalomképes, értékesítése 60-120 napon belül lehetséges.  
Az ingatlanértékelés csak magáncélú felhasználásra alkalmas, érvényessége: 3 hónap. 
 
 

Készítette: 
Kirsch Gábor 
 
Budapest, 2019. … 
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1. sz. melléklet  
 
 
Alaprajzok: 

 
Belső képek: 
 

  
 

   
 
 
 


