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1. FELADATMEGHATÁROZÁS 
 
1.1. Megbízó / hitelfelvevő 
 
FUTURE FOOD IMMO Ingatlanhasznosító Kft (2030 Érd, Fő utca 31.) 
 

1.2. A megbízás tárgya 
 
Megbízó Martonvásár központjában, a Dózsa György és a Fehérvári út kereszteződésében 3 épületben 
(„A-B-C”) 1-1 (összesen 3) önálló, egyenként bruttó 400 m2 alapterületű üzlethelyiséget, valamint a „B” 
és „C” épület emeleti szintjén 4 és 6 (összesen 10 db), egyenként 40-60 m2 alapterületű lakást kíván 
létesíteni, (összesen 470 m2 lakás és 200 m2 terasz). A „B” és „C” épületeket saját tulajdonú beépítetlen 
telken építik fel (182/2 hrsz.), míg az „A” épület önkormányzati tulajdonú ingatlanon (182/1 hrsz.) létesül, 
egy meglévő, cca. 200 m2-es földszinti üzlethelyiség átalakításával és további cca. 200 m2 új épületrész 
kialakításával.  
 
1.3. A vizsgálat célja 
 
Értékmegosztási tanulmány készítése a tárgyi beruházásról, tulajdoni viszonyok későbbi rendezéséhez. 
 
1.4. A vizsgálat időpontjai  
 

− vizsgálat zárása: 2022. február 07. 
 

 

 

2. A VIZSGÁLAT TÁRGYI ALAPJAI, ELVEI, FELTÉTELEI 
 
2.1. Adatszolgáltatás 
 
A Megbízó a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatban írásos dokumentációkat nem bocsátott a 
rendelkezésünkre. Az alábbi dokumentumokat társaságunk szerezte be: 
 

− bérleti szerződés 

− engedélyezési terv alaprajzok 
 
2.3. Szakértői módszer 
 
Az átadott írásos dokumentációk tanulmányozását követően az ingatlanokat helyszíni szemle keretében 
megvizsgáltuk, melynek módja műszaki szemrevételezés volt. A helyszíni szemlén állapotrögzítő 
fényképfelvételeket készítettünk. 
 
A helyszíni szemlére alapozva becslés és számviteli módszerek együttes alkalmazásával határoztuk meg 
az ingatlanok és az eszközök értékét.  
A helyszíni szemlén tapasztaltakat fényképfelvételeken dokumentáltuk. A helyszíni szemlére alapozva 
becslés és számviteli módszerek együttes alkalmazásával végeztük az értékbecslést. 
Az értékbecslés készítése során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott TEGOVA (The European Group 
of Valuers Association), EVS 2012; RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), illetve IVSC 
(International Valuation Standards Committee) irányelvei szerint jártunk el, továbbá  
figyelembe vettük az ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 25/1997. (VIII. 1.) 
PM és az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletekben rögzített módszertani elveket. 
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Fentiek szerint egy eszköz/ingatlan vagyoni értéke alapvetően három módszer alkalmazásával 
határozható meg, melyek az alábbiak: 
 

− forgalmi értékelés, 

− hozamszámításon alapuló értékelés, 

− költségalapú értékelés. 
 
A forgalmi értékelés piaci összehasonlító adatok elemzésén alapul. Az értékelés a már megvalósult, 
konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával 
történik. 
A hozamszámításon alapuló értékelés az eszköz/ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek 
megszerzése érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből vezeti le annak értéket azon az elven, 
miszerint bármely eszköz értéke megegyezik a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértékével. 
A költségalapú érték-meghatározás lényege, hogy az eszköz újra-előállítási vagy aktuális beszerzési 
költségéből levonjuk az avulás és a műszaki állapot okozta értékcsökkenést, majd ingatlan esetén ehhez 
hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló (piaci) értékét. 
 
A fenti módszerek közül az adott eszközhöz és célhoz leginkább megfelelő értékmeghatározási 
módot/módokat a Megbízott választja ki, a választás részletes indoklásával (lásd 5. fejezet). 
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapotnak megfelelő értéket 
állapítottunk meg. 
 
2.3. Korlátozó feltételek 
 
A tanulmányban foglalt tényadatok az ingatlan-nyilvántartásból, illetve a Megbízó adatszolgáltatásából 
származnak. Ezen, - megbízhatónak vélt - információk hitelességéért a Megbízott felelősséget nem vállal. 
Az értékelés során Megbízott méret-adatokat szemrevételezéssel és néhány jellemző méret mérésével 
ellenőrzött, feltárásokat nem hajtott végre, a megállapításokat szemrevételezés alapján tette. 
 
A vagyonértékelés az 1.3. fejezetben rögzített célnak megfelelően készült, bármely egyéb célra történő 
felhasználás csak Megbízott előzetes hozzájárulásával történhet. A tanulmány vagy annak részei 
(cégcsoporton kívüli) harmadik fél, illetve a nyilvánosság elé csak a Megbízott írásbeli hozzájárulása 
mellett terjeszthetők. 
 
Kifejezett megbízás hiányában nem végeztünk környezetvédelmi vizsgálatot, illetve elemzést és nem 
tekintettünk át múltra vonatkozó dokumentumokat a terület szennyezettségével kapcsolatban. Ellenkező 
tájékoztatást hiányában, a jelentésben abból a vélelemből indulunk ki, hogy az ingatlan nem szennyezett. 
Ettől függetlenül azonban, ha a helyszíni szemle során, vagy más, az értékbecslési jelentés készítése 
során elvégzett vizsgálatnál az látszik, hogy a terület feltételezhetően szennyezett, akkor erről Megbízót 
tájékoztatjuk. 
 
Kijelentjük, hogy a vizsgált ingatlant illetően az elmúlt 3 évben a Bering Stúdió Kft. gazdasági 
társaságnak, illetve tulajdonosainak, alkalmazottainak tulajdonosi jogviszonya nem állt fenn. 
 
  



 

B E R I N G  S T U D I O  K F T  

5  

3. ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR 
 
Megbízó Martonvásár központjában egy komplex ingatlanfejlesztést tervez végrehajtani, melynek 
kapcsán 3 épületben („A, B, C”) 3 üzlethelyiség és 10 lakás épül. Az „A” egység egy már meglévő 
szolgáltatóház földszinti területén (A1) és annak új építésű bővítésével (A2) jön létre, e két üzletterület 
egybenyitásával Megbízó egy élelmiszeráruházat alakít ki, melyet kulcsrakész állapotban bocsát az 
egységet hosszútávú bérleti szerződés alapján hasznosító SPAR üzletlánc részére. A két üzletterület a 
tulajdoni viszonyok és a beruházási igények alapján is jól elkülöníthető: 
 

- A1 üzletterület - önkormányzati tulajdonú, Megbízó által bérbe vett, szerkezetkész állapotban 
átadott cca. 200,9 m2 nagyságú üzletterület, ahol Megbízó valósítja meg a szakipari, 
épületgépészeti és elektromos munkákat, biztosítva a bérlő számára szükséges kulcsrakész 
átadást; 

- A” üzletterület - önkormányzati tulajdonú földterületen, földhasználati jog alapján megvalósuló, 
Megbízó tulajdonát képező, az előző üzletrésszel egybenyitandó üzletterület, ahol a kulcsrakész 
kialakítást Megbízó valósítja meg zöldmezős beruházásként; 

 
Az egybenyitott, egyben hasznosított üzletterületek a társasházi formában kialakítandó befoglaló épület 
egy albetétjét alkotják majd, mely az Önkormányzat és Megbízó osztatlan közös tulajdonába kerül. A 
tulajdoni hányadok a hazai gyakorlat szerint az alapterületek arányában kerülnek meghatározásra. Mivel 
Megbízó az önkormányzati területeken is jelentős beruházást hajt végre, pusztán az alapterületi arányok 
nem tükrözik a két fél eltérő mértékű beruházási költségeit.  
 
Mivel Megbízó szándékában áll a bérlemény későbbi megvásárlása, amire - a pályázatban foglaltak 
szerint - az Önkormányzat lehetőséget is biztosít számára, ezért Megbízó szükségesnek tartja a későbbi 
vételár meghatározása kapcsán a költségviselési arányok figyelembevételét is. Megbízásunk tárgya ezen 
arányok rögzítése, abból a célból, hogy a felépítmény jövőbeli értékének megosztása a fentiek 
figyelembevételével történjen.  
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4. ALAPTERÜLETI ADATOK 
 
Az épület alapterületi adatait az engedélyezési tervdokumentáció alapján rögzítettük. 
 

Tervfajta Tervező: Dátum: 

Építési  
engedélyezési terv 
 (módosítás) 
„A” épület 

2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10. (182 hrsz.) alatti ingatlanon Térségi 
szolgáltató épület építése 3 ütemben, 1 db személyfelvonóval 
Építész tervező: Somogyi Gábor, okl. építészmérnök, É1 01-6336 

2021.01.11
. 

Módosított 
engedélyezési terv  
„A-B-C” épület 

2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10. (182/1 és 182/2 hrsz.) alatti ingatlanon 
bevásárlóudvar és 10 db lakás építése 
Tervező: Raszter Építésziroda Kft. 
Építész tervező: Safarcsik Tibor okl. építészmérnök, É1 05-0108 

2021.08.24
.  

 
A fenti tetrületi adatok alapján az alapterületi adatok az alábbiak.  
 
E Jel Épület, sztint, helyiség Bruttó Bruttó   Nettó Üzlet 1 Üzlet 2 Közös Lakás Terasz 

      keresk. terület   terület           

      m2 m2   m2 m2 m2 m2 m2 m2 

0 11 Üzlettér 302,20 302,20 0,89 269,65 269,65         

0 12 Közlekedő 21,02 21,02 0,89 18,76   18,76       

0 13 Tejcsemege 10,78 10,78 0,89 9,62   9,62       

0 14 Iroda 7,72 7,72 0,89 6,89   6,89       

0 15 Ált. előkészítő 7,80 7,80 0,89 6,96   6,96       

0 16 Hús hűtő 4,68 4,68 0,89 4,18   4,18       

0 17 Raktár 21,29 21,29 0,89 19,00   19       

0 18 Raktár 2,45 2,45 0,89 2,19   2,19       

0 19 Ált. mirelit hűtő 9,40 9,40 0,89 8,39   8,39       

0 20 Szociális egység 4,98 4,98 0,89 4,44           

0 21 Szociális egység 5,24 5,24 0,89 4,68   4,68       

    A épület 397,59 397,59 0,89 354,76 269,65 80,67 0,00 0,00 0,00 

0 0 A1 ebből meglévő    229,94 0,89 205,17           

0 0 A2 ebből bővítmény   167,65 0,89 149,59           

 
A továbbiakban a helyiséglista nettó területi adatait tekintjük mérvadónak: 
 

   Terület Arány 

   m2   

A1 Meglévő szárny   205,17 57,83% 

A2 Új szárny   149,59 42,17% 

Összesen   354,76 100,00% 
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5. MŰSZAKI TARTALOM  
 
A1 Meglévő szárny - Térségi Szolgáltató Központ földszinti üzlethelyiség 
 

Bruttó földszinti terület 349,0 m2 (32,46x10,76 m) 

Nettó szintterület 528,0 m2 (231,5+296,5 m2) – az emelettel együtt 

Szintszám 2 (F+1) 

 
A kétszintes, utcafrontra telepített épület földszintjén egy vagy több üzlethelyiség számára alkalmas 
egyterű helyiség található, utcafront felől portálokkal, kirakattal, illetve az udvar felől fedett bejárati 
előtérrel. A földszint északi végében az üzlethelyiségtől függetlenül, közvetlenül az utcáról 
megközelíthetően nyílik az emeletre vezető lépcsőház, a kapcsolódó gépészeti és szociális 
helyiségekkel. Az emeleten egészségügyi szolgáltató egységeket, 2 rendelőt alakítottak ki, váróval, 
sószobával, öltözőkkel, mosdókkal, fertőtlenítővel, takarítószer tárolóval.  
 
Az épület szerkezeti jellemzői kapcsán a vizsgált földszinti üzlethelyiség aktuális állapotára jellemző 
műszaki tartalmat foglaljuk össze,   
 

Teherhordó szerkezetek 

Alapozás: Monolit vasbeton lemezalap, szélein megerősítve. Alapozási sík: a 
rendezett tereptől számított -0,62 m, illetve peremeknél -1,07 m. 

Függőleges th. szerk.: Vegyes falas-vázas szerkezete: vasbeton pillérváz, illetve 30 cm vtg. PTH 
30 Profi falazat. A nyílások kiváltása 1,0m falköz távolságig A-10, illetve A-
12 típusú Porotherm előfeszített kerámia kéregelemes nyílásáthidalókkal, 
ezen fesztávok felett, de 3,0m falköz távolságig pedig Porotherm 
elemmagas áthidalókkal 

Födémszerkezet: Monolit vasbeton síkfödém 

Tetőszerkezet: Kétállószékes faszerkezetű magastető (3 részre tagolt nyeregtető) 

Kiegészítő szerkezetek 

Lépcsők: Kétkarú, monolit vasbeton lépcső 

Belső térelh. falak: Kisméretű tégla válaszfalak 

Szigetelések 

Talajnedvesség: Talajnedvesség elleni szigetelés - 1 réteg 4 mm vastag poliészter fátyol 
hordozórétegű modifikált bitumenes vastaglemez - vasbeton aljzatra 
fektetve, járda szintjéhez képest 30 cm magasságig felhajtva  

Hőszigetelés: Lábazat: 12 cm extrudált polisztirol hab  
Külső falak: 12 cm expandált polisztirol hab  
Magastető: 30 cm kőzetgyapot lemez  
Lapostető: 22+ cm expandált polisztirol hab 

Tetőfedés: Betoncserép 

Nyílászárók 

Külső ajtók: Alumínium szerkezetű portálok, ablakok 3 rétegű üvegezéssel 

Belső ajtók: Egyszárnyú nyíló, furatolt faforgács betétes, HPL fóliázott beltéri ajtó 

Ablakok: Alumínium szerkezetű portálok, ablakok 3 rétegű üvegezéssel 

Felületképzések 

Belső falfelületek: - 

Padlóburkolatok: - 

Homlokzatok: A földszinten ragasztott tégla-lapka burkolat, az emeleten és a földszinti 
hátsó épületrészen vakolt homlokzatképzés 
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Álmennyezet: - 

Épületgépészet 

Hőellátás, melegvíz - 

Szaniterek - 

Légtechnika: - 

Elektromosság 

Világítás, erőátvitel: - 

Gyengeáram - 

Egyéb 

Beépített bútorok - 

 
A 2020-ban átadott épület szerkezete stabil, a felhasznált anyagok és az építés technológia 

korszerű. Az épület homlokzata és emeleti része kulcsrakész, a földszinti üzlethelyiség 
szerkezetkész állapotú, ami a tartószerkezet, a homlokzat teljes készültségét és a külső 

nyílászárók beépítettségét, a belső szerkezeti falak és a szigetelt aljzat elkészültét jelenti. 
Hiányzik a belső válaszfalak, a burkolatok, az álmennyezetek kialakítása, a teljes gépészeti és 

elektromos szerelés, szerelvényezés. A létesítmény műszaki készültsége cca. 60-65%-os.  
 
 
A2 - Új szárny 
 
Bontások 
 

- (1) Földszinti üzlethelyiség DNy-i határolófalának kibontása (PTH 30 fal bontása 45 m2 
felületen) 

 
Új építés 
 
Az üzlethelyiség kialakítását, az adott hálózat (SPAR) üzlethelyiségek megjelenési formájának 
megfelelően, az érvényben lévő Műszaki, Építési, ÁNTSZ, Katasztrófavédelmi, és egyéb szakhatósági 
eljárásoknak, rendelkezéseknek és jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani.  Amennyiben a 
birtokbaadási állapot kialakítása építési engedély köteles, úgy mind az építési engedély mind a 
használatbavételi engedély megszerzése Bérbeadó feladata.  
 
A bérlemény kulcsrakész kialakítása a mobil boltberendezési elemeket leszámítva komplett 
működőképes, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú, valamint kiskereskedelmi drogéria 
üzlet működési engedély megszerzésére alkalmas állapotra értendő. 
 
 

Teherhordó szerkezetek 

Alapozás: Monolit vasbeton lemezalap, szélein megerősítve. Alapozási sík: a 
rendezett tereptől számított -0,62 m, illetve peremeknél -1,07 m. 

Függőleges th. szerk.: Vegyes falas-vázas szerkezete: vasbeton pillérváz, illetve 30 cm vtg. PTH 
30 Profi falazat. A nyílások kiváltása 1,0m falköz távolságig A-10, illetve A-
12 típusú Porotherm előfeszített kerámia kéregelemes nyílásáthidalókkal, 
ezen fesztávok felett, de 3,0m falköz távolságig pedig Porotherm 
elemmagas áthidalókkal 

Födémszerkezet: Monolit vasbeton síkfödém 

Tetőszerkezet: Kétállószékes faszerkezetű magastető (3 részre tagolt nyeregtető) 

Kiegészítő szerkezetek 
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Lépcsők: Kétkarú, monolit vasbeton lépcső 

Belső térelh. falak: Kisméretű tégla válaszfalak 

Szigetelések 

Talajnedvesség: Talajnedvesség elleni szigetelés - 1 réteg 4 mm vastag poliészter fátyol 
hordozórétegű modifikált bitumenes vastaglemez - vasbeton aljzatra 
fektetve, járda szintjéhez képest 30 cm magasságig felhajtva  

Hőszigetelés: Lábazat: 12 cm extrudált polisztirol hab  
Külső falak: 12 cm expandált polisztirol hab  
Magastető: 30 cm kőzetgyapot lemez  
Lapostető: 22+ cm expandált polisztirol hab 

Tetőfedés: Betoncserép 

Nyílászárók 

Portálok Alumínium szerkezetű portálok, ablakok 3 rétegű üvegezéssel 
Homlokzati portálszerkezet kialakítása Bérbeadó kiviteli és engedélyes 

tervei szerint minimum k =1,0 W/m2k értékű hőszigetelő üvegezéssel. Az 

üzlet bejárati ajtó minimum 145/2100 cm nyílásméretű automata ajtó 

hőszigetelő és biztonsági üvegezéssel, vészgombbal, electromechanikus 

zárszerkezettel, mechanikus padlózárral, tűzjelző rendszerbe való 

bekötéssel kompletten. (Record, Geze, Besam, Tormax) 

Gazdasági bejárat Az árubeszállítási útvonalnak 12T-s tehergépjárművek számára és kézi 
árumozgató eszközök számára is végig akadálymentes kialakításúnak kell 
lennie. Ennek kialakítása és folyamatos fenntartása Bérbeadó feladata. A 
gazdasági bejárati ajtónak küszöb nélküli, hőhídmentes kialakítású, fém 
szerkezetűnek kell lennie, minimum 1,2 m es nyílásszélességgel, és 2,0 m 
es nyílásmagassággal. 

Belső ajtók: Egyszárnyú nyíló, furatolt faforgács betétes, HPL fóliázott beltéri ajtó 

Ablakok: Alumínium szerkezetű portálok, ablakok 3 rétegű üvegezéssel 

Felületképzések 

Belső falfelületek: Valamennyi bérleményhatároló fal és belső térelválasztó fal létesítése 
megfelelő tűzvédelemmel, felületkezeléssel kompletten Bérbeadó feladata 
látszó tartószerkezetek felületkezelése 2 rtg. glett plusz 2-3 rtg. diszperziós 
falfestés fehér színben minimum álmennyezeti sík plusz 10 cm 
magasságig 

Padlóburkolatok: Az eladótérben 60x60cm-es 9mm vtg. retifikált és polírozott felületű gress 

burkolólapokból létesített vékony ágyazással fektetett, vízszintes, sík, 

kötött D1 használati osztályú MSZ EN1991 (1,2,3)(EC1)burkolat létesül 4 

KN/m2 terhelhetőséggel, maximum 25-30 m2 táblákban dilatálva. A 

bejáratnál 2,0m x 1,2m-es Jaguar tipusú burkolatba épített szennyfogó 

szőnyeget kell elhelyezni, gyári rendszer alumínium keret közé.  

Szociális és raktár területen 30x30cm-es 8mm vtg. normál gress 

burkolólapokból létesített vékony ágyazással fektetett, vízszintes, sík, 

kötött D1 használati osztályú MSZ EN1991 (1,2,3)(EC1)burkolat létesül 4 

KN/m2 terhelhetőséggel.  
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Homlokzatok: A földszinten ragasztott tégla-lapka burkolat, az emeleten és a földszinti 
hátsó épületrészen vakolt homlokzatképzés 
Bérbeadó építési engedélyes tervek alapján építi és biztosítja Bérlő 
számára. Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő településképi engedély 
birtokában, abban szereplő műszaki tartalommal és mérettel Homlokzati 
világító reklámfeliratot helyezzen ki 

Álmennyezet: Az álmennyezet függesztett alumínium tartószerkezetben, 60x60cm –es 

tömörített ásványgyapot lapokkal, fehér színben. Extra hang vagy 

hőszigetelési értékeket egyéb előírás hiányában nem kell teljesítsen. 

Álmennyezeti sík 3,00 és 3,2 m között. 

Épületgépészet 

Vízellátás A bérleménybe minimum ¾’-os víz betáppal és minimum 110mm 
átmérőjű szennyvízcsonkkal kell rendelkezzen. A víz, illetve szennyvíz 
ágvezeték hálózat az adott fogyasztónak megfelelő dimenzióval, legyen 
kialakítva. Vízmintavételt és annak laboratóriumi bevizsgálását Bérbeadó 
végzi. Negatív vízminta jegyzőkönyvet Bérlő részére átadja 

Hőellátás, melegvíz A tervezett épület számított fűtési hővesztesége: 34 kW  

A fűtési igényeket épületenként 2x16 kW teljesítményű levegő-víz üzemű 

hőszivattyú biztosítja. A hőszivattyúk egy 200 literes tárolóra csatlakoznak, 

majd onnan a kialakított osztó-gyűjtőről, szintenként egy-egy szabályozott 

fűtési körrel biztosítják a fűtést.  

Fűtési rendszer házközponti vagy egyedi hőtermeléssel és a 

bérleményben radiátoros vagy mennyezeti fan coilos hőleadókkal 

hőmennyiség méréssel, vezérelhetőséggel kompletten kialakítva.  

Téli időszakban minimum elvárt hőmérséklet 22 C°. (VRV, VRF rendszer 

a hozzájuk illeszkedő hőleadóval) 

Hűtés Hűtési rendszer házközponti vagy egyedi hűtőközeg előállítással és a 

bérleményben álmennyezeti hőleadókkal, cseppvíz rendszerrel, 

hőmennyiség méréssel vezérelhetőséggel kompletten. Nyáron a hűtési 

rendszernek legalább 24 C°-ra kell tudnia hűteni az üzletet. (Split, VRV, 

VFR rendszerek.) 

Légtechnika: Szellőző, frisslevegő utánpótló rendszert, esetlegesen hő és füstelvezető 
rendszert kell kiépíteni az érvényben lévő hatósági előírások szerint, az 
esetleges bérlemény-határoló, illetve tűzszakasz határon történő 
átvezetéseket a megfelelő kiegészítő szerelvényekkel, tömítésekkel, 
feliratozásokkal kell kialakítani 

Elektromosság 

Elektromos kapacitás: 3X63A három fázisú elektromos kapacitás és ennek megfelelő mérőóra az 
igény. Gáz fűtés esetén 3x50A is elégséges 
Szabvány elektromos elosztószekrény létesül, a jelenlegi előírásoknak 
megfelelő védelemmel, életvédelmi relével, tűzvédelmi főkapcsolóval 
kompletten 



 

B E R I N G  S T U D I O  K F T  

11  

Világítás LED rendszerű 60x60cm-es panel alapvilágítási lámpatestek kerülnek 

beépítésre álmennyezetbe süllyesztett kivitelben. 29-35W teljesítménnyel, 

min 3200 lm fényárammal. Rossmann biztosítja ezeket a lámpatesteket. 

Az alapvilágítás 1/3-2/3 arányú kapcsolhatóságának kiépítése elvárás. 

LED rendszerű, fokozatmentesen fokozatmentesen dönthető mélysugárzó 

lámpatestek kerülnek beépítésre kiemelő világításként 32W 

teljesítménnyel, álmennyezetbe süllyesztve. 

Vészvilágítás Az üzletben menekülési irányfény hálózat és vészvilágítási rendszert kell 

kiépíteni az alaprajzi és menekülési irányoknak megfelelő darabszámban 

és pozícióban.  

Gyengeáram Az ingatlanban a létesítmény kockázati besorolásának és az OTSZ 

előírások függvényében amennyiben szükséges tűzjelző rendszert kell 

kiépíteni álmennyezet alatti és feletti védelemmel kompletten. 

Automatikus tűzoltó rendszer kialakítása nem tervezett. 

Használatbavételi engedéllyel, üzembe helyezéssel kompletten. 

Egyéb 

Beépített bútorok - 

 
 
 
6. BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK, KÖLTSÉGARÁNYOK 
 
Megbízó nem rendelkezik a beruházásra vonatkozó ajánlati költségvetéssel, illetve költségvetési kiírással 
ezért a költségarányokat egy 2021. során megvalósult hasonló, 366 m2 üzlethelyiség konkrét 
megvalósulási költségei alapján határozzuk meg.  
 

PEPCO Terület Költség Korrekció Korrigált klts. Fajl. klt. Arány 

 m2 Ft  Ft Ft/m2  

Telek        

Telek 635,0      

Épület 366,0 148 742 400  155 055 900 423 650 100,00% 

Shell&core 366,0 93 842 400 1,00 93 842 400 256 400 60,52% 

Szakipar 366,0 23 790 000 1,15 27 358 500 74 750 17,64% 

Gépészet 366,0 18 300 000 1,15 21 045 000 57 500 13,57% 

Elektromos 366,0 12 810 000 1,00 12 810 000 35 000 8,26% 

 
A fentiek alapján rögzíthető, hogy a szerkezetkész (shell&core) állapot a teljes készültség 

arányában 60,52%, a szakipar 17,64%, míg a gépészeti és elektromos munkák együttes aránya 
21,83%. 
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7. ALAPTERÜLETI ÉS BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGARÁNYOK EGYÜTTESEN 
 
Mivel nem ismert a kész ingatlan jövőbeli forgalmi értéke, illetve még szintén nem ismert a kivitelezési 
munkák költsége, ezért Megbízó kérésének megfelelően az alapterületenként és az adott alapterületen 
szükséges beruházási költségek alapján határozzuk meg az elszámoláskor alkalmazható érték és 
költségarányokat. 
 

  Terület Arány Teljes Önkorm. FFI 

            

  m2         

1. Alapterületek         

Meglévő szárny 205,17 57,83%      

Új szárny 149,59 42,17%      

Összesen 354,76 100,00% 100,00% 57,83% 42,17% 

         

2. Beruházási költség         

Meglévő szárny   100,00% 57,83% 35,00% 22,83% 

shell&core 205,17 60,52% 35,00% 35,00% 0,00% 
szakipar 205,17 17,64% 10,20% 0,00% 10,20% 

gépészet, elektromos 205,17 21,83% 12,63% 0,00% 12,63% 

Új szárny   100,00% 42,17% 0,00% 42,17% 

shell&core 149,59 60,52% 25,52% 0,00% 25,52% 
szakipar 149,59 17,64% 7,44% 0,00% 7,44% 

gépészet, elektromos 149,59 21,83% 9,21% 0,00% 9,21% 

Összesen     100,00% 35,00% 65,00% 

 
Fentiek alapján az alapterületi adatok alapján 57,83%-ot képviselő önkormányzati tulajdonú 

üzletterület a beruházási költségekkel módosított arányértéke 35%, míg a Megbízó tulajdonába 
tartozó, az alapterület 42,17%-át képviselő üzletterület beruházási költségekkel módosított 

arányértéke 65%. 
 

 
Budapest, 2022. február 07. 
 
 
 

…………………………. …………………………… 
Csizmadia Zoltán 

okleveles építészmérnök, 
építőipari igazságügyi szakértő–szakmérnök  

ingatlanforgalmi értékbecslő 

Tóth Péter 
okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász, 

ingatlanforgalmi értékbecslő 
ügyvezető  
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MELLÉKLETEK 
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Makrokörnyezet 

 
Elhelyezkedés Martonvásáron belül, Martonvásár kereskedelem 

 
Közvetlen környezet 

 
  

182/2 

182/1 
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Óvoda Múzeum Marton Klinika Keczán Üzletház 

   
Brunszvik-kastély Kínai bolt Napsugár cukrászda, Lipóti pékség 

   
Közvetlen környezet 

 
K&H Bank Postakocsi étterem Járási Hivatal Martonvásár 

   
  

182/2 

182/1 
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Meglévő, kibővítendő épületrész (182/1 hrsz.) 

Hátsó homlokzat (a bővítési hely pirossal jelölve) Utcafronti homlokzat 

  
Belső árkád Utcafront 

  
Szerkezetkész belső tér Szerkezetkész belső tér 

  
Portálok Szerkezetkész belső Szerkezetkész belső 
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Bővítési terület (180/2 hrsz.) 

A meglévő épület bővítési helyszíne Kész parkoló Utcai behajtó 

   
 

 
Bontandó épület, kész parkoló Bontandó épület (Pepco helyszín) Kész parkoló (Rossmann helyszín) 

   
Kész parkoló Kész parkoló Kész parkoló 
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Burkolt terület számítása 

 
 

Látványterv 

 

 
 

 

 

 


