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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. szeptember 29-i rendes ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 ingatlanok 
pályázat útján történő értékesítésére  

  
 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Szeleczky Szilvia irodavezető 
 
   Varga Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 ingatlanok pályázat 

útján történő értékesítésére 

 

Szentendrei út 24. sz. 3706/1 hrsz. ingatlan (BÉSZKÜ telep), továbbá a Sekrestyés utca 
3706/2, 3706/3, 3706/4 hrsz. ingatlanok telekalakítására még 2019. júliusában kért az 
Önkormányzat engedélyt, de a telekalakítási kérelem akkor elutasításra került, mivel a 
közlekedésbiztonsági és útügyi szakkérdésben közreműködő Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a 
telekalakításhoz nem járult hozzá azzal az indokkal, hogy a 3706/3 hrsz. helyi közút 
útmegszüntetésére nem volt eljárás lefolytatva. 
 
Azóta az Önkormányzat elvégezte az eljárás lefolytatásához szükséges eljárásokat, 2021. 
július 20-án az útügyi hatóság a kérelemnek helyt adott és a 3706/3 hrsz. utat megszüntette. 
Ezt követően az Önkormányzat elindította a telekalakítási eljárást, ami …. -án lezárult / 
melynek lezárása …-ig várható. 
 
Az építési telkek értéke a piaci viszonyok változása miatt az elmúlt években jelentősen 
emelkedett. A 2019. évi költségvetésben a 2 telek értékesítéséből összesen 42,189 millió Ft 
nettó bevétellel számolt az Önkormányzat, a legfrissebb értékbecslés alapján ennél jóval 
magasabb, a 2 telekre összesen 99,6 millió Ft forgalmi értéket (nettó árat) becsült az 
Önkormányzat által felkért szakértő. 
 
Mógor Béla szakértő 2021. szeptember 1-én kelt értékbecslési szakvéleménye 
- a 3706/2 hrsz. (705 m2 értékelt tulajdoni hányadhoz tartozó telek) forgalmi értékét 49.800.000 
Ft-ban 
- a 3706/4 hrsz. (705 m2 értékelt tulajdoni hányadhoz tartozó telek) forgalmi értékét 49.800.000 
Ft-ban 
határozta meg. 
 
A fenti megállapított piaci értékek nettó értéken kerültek megállapításra, ÁFÁ-t nem 
tartalmaznak. 
 
A telekalakítási engedély birtokában kialakuló 3706/2 és 3706/4 hrsz. egyenként 705 m2-es 
építési telkeket - Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) rendeletben (továbbiakban: 
versenyeztetési rendelet) foglaltak alapján - pályázat útján kívánja értékesíteni az 
Önkormányzat. 
 
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
23/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. § (1) bekezdése 
szerint az Önkormányzat tulajdonosi jogait a vagyonnal való rendelkezés során a képviselő-
testület gyakorolja és ezt a jogát szerveire e rendelet szerint ruházza át. A vagyonrendelet 12. 
§ (1) bekezdés szerint a forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítéséről való döntés 
25 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
A Versenyeztetési rendelet szerint: 
8. § A kiíró a pályázat kiírásáról hozott döntésével egyidejűleg dönt arról, hogy az ajánlatok 
beérkezését követően ki jogosult  

a) az ajánlatok értékelésére; 
b) valamint dönt a pályázat értékelő munkacsoport összetételéről. 

9. § (2) A pályázati eljárást több fordulóban is meg lehet hirdetni.  
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Az előterjesztő a telekalakítás után kialakuló egyenként 705 m2-es építési telkek pályázat 
útján történő értékesítését javasolja, minimum 49.800.000 Ft-os nettó vételárral. 
 

A 2007. évi CXXVII. tv.(Áfa tv.) 86. §. (1) mentes az adó alól: k) a beépítetlen 

ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; *  

Ezért függetlenül az ÁFA tv. hatálya alá való bejelentkezéstől az építési telkek 

értékesítésénél + ÁFA tartalom kerül kiszámlázásra. 

 
 
 
A telekalakítás után kialakuló 3706/2 hrsz. és 3706/4 hrsz. építési telek is a Helyi Építési 
Szabályzat szerint Lke-O-3 oldalhatáron álló beépítési módú, kertvárosias lakóterületen 
fekszik, ahol  
legkisebb kialakítható telek terület 700 m2 
legnagyobb beépíthetőség 25 % 
legkisebb zöldfelület 60 % 
legnagyobb építménymagasság 5,5 m. 
 
A pályázat, amennyiben a legjobb ajánlatot tevők azonos ajánlatot tesznek, újabb fordulóban 
dől el. 
Az előterjesztő javaslatot tesz az Értékelő Munkacsoport tagjaira is. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

1. sz. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalász Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 hrsz. alatti, 
telekalakítás során kialakuló 705 m2-es belterületi építési telket pályázat útján értékesíti, 
minimum 49.800.000 Ft + ÁFA értékkel, ajánlat egyezőség esetén többfordulós pályázat útján. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a telekalakítás megtörténte, az 
ingatlannyilvántartásban való átvezetés után – a 3706/2 hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló 
pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport 
útján történő feldolgozására.  
A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testület  
dönt. 
 
Határidő: telekalakítás megtörténte, az ingatlannyilvántartásban való átvezetés után 
azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

2. sz. Határozati javaslat  
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalász Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/4 hrsz. alatti, 
telekalakítás során kialakuló 705 m2-es belterületi építési telket pályázat útján értékesíti, 
minimum 49.800.000 Ft + ÁFA értékkel, ajánlat egyezőség esetén többfordulós pályázat útján. 
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – a 
telekalakítás megtörténte, az ingatlannyilvántartásban való átvezetés után – a 3706/4 
hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a 
beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő feldolgozására.  
A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján – a Képviselő-testület  
dönt. 
 
Határidő: telekalakítás megtörténte, az ingatlannyilvántartásban való átvezetés után 
azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Határozati javaslat 3. 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3706/2 és 3706/4 hrsz. ingatlanok 
értékesítési pályázatának Értékelő Munkacsoportjába felkéri: 
dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé, 
Nád Lilla pályázati referenst taggá, 
Szeleczky Szilvia irodavezetőt taggá, 
Varga Mónika vagyongazdálkodási ügyintézőt taggá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Budakalász, 2021. szeptember 17. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



 

Megbízó neve: Budakalász Város Önkormányzata

Megbízó címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Budapest, 2021. Szeptember 01.

A Magyar Ingatlanszövetség  tagja

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2. alatti, 3706/2 helyrajzi számú

belterületi építési telek ingatlanról

ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY
a



1. ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Dokumentumok Kelt

x 2021.09.03

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

MELLÉKLETEK

Helyi építési szabályzat kivonata

Adásvételi szerződés

Változási vázrajz fénymásolata

Tulajdonosi hozzájárulás

Társasházi Alapító Okirat

Fényképfelvételek

Övezeti besorolás

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

Használati megállapodás

Tulajdoni lap fénymásolata

TARTALOMJEGYZÉK
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                                                                              Tizennégymillió-egyszázezer forintazaz

Budapest,  2021. Szeptember 01.

Mógor Béla

ingatlanvagyon-értékelő

Eng.sz.: PTK145956 6/18/2006

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan forgalmi (piaci) értéke 49 800 000 Ft

Értékelés fordulónapja

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

6 hónap

belterületi építési telek

tulajdonjog

Forgalomképesség értékelése

Helyszíni szemle időpontja

piaci összehasonlító- és költségalapuló módszer

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

É R T É K E L É S I   B I Z O N Y Í T V Á N Y

MEGBÍZÓ ADATAI

Tulajdonos neve, tulajdoni hányad

Megbízó címe

Budakalász Város ÖnkormányzataMegbízó neve

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

beépítetlen terület

2011 Budakalász

Sekrestyés u. 3706/2.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA

Utca, házszám

Település (ir. szám, város, kerület)

Az ingatlan megnevezése (tul.lap szerint)

Az ingatlan jelenlegi hasznosítása

TULAJDONVISZONYOK

forgalomképes

Budakalász Város Önkormányzata 1/1

1/1Értékelt tulajdoni hányad

Értékelt tul.hányadhoz tartozó telek

Közműellátottsága

m
2

Értékelt jog 

2021.09.01

2021.09.01

piaci-forgalmi érték  megállapítása

180-360 nap

Értékelés célja

Értékelés alkalmazott módszere

minden közmű az utcában elérhető

m
2

Hrsz: 3706/2

ÉRTÉKELÉS

Értékbecslés érvényessége

Értékesíthetőség időtartama

Tulajdoni lap szerinti telek



Budakalász Város Önkormányzat 1/1

3706/2

beépítetlen terület

belterületi építési telek

705

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre

álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a

TEGOVA (EVS 2003, EVS 2009) irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

előírásait. 

A Megbízó  Mógor Béla értékbecslőt  (3300 Eger, Nyíl u. 1.) az alábbi ingatlan értékelésével bízta meg:

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

1. ELŐZMÉNY

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint, az ingatlan jelenlegi piaci értékének ismerete miatt vált

szükségessé. Ennek megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci forgalmi értékéről kell állást

foglalnia. Megbízó az értékbecslést az ingatlan értékesítéséhez kívánja felhasználni.

Megbízó neve:

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

Budakalász Város Önkormányzata

Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás során létrejött hrsz-ra

Telekalakítási eljárás megindítása

(Lásd. Tulajdoni lap)

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más

értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk,

melyeket a szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről,

valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

Ingatlan megnevezése (tul.lap szerint):

Tulajdonviszony:

Tulajdoni lap szerinti telek [m
2
]:

Bejegyzett terhek és jogok:

Értékelt tul.hányadhoz tartozó telek [m
2
]:

Széljegy tartalma:

Jelenlegi hasznosítása:

Ingatlan címe (tul.lap szerint):

Helyrajzi száma:

A helyszíni szemlén résztvevők: Tulajdonos képviselője, értékbecslő

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (természetbeni):

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2.

813

nincs



oldalhatáron álló

700

25%

5,5Megeng. max. épület magasság (m):

4.2.5. Szabályozási terv előírásai

három oldalról kerített

Megeng. legkisebb telekterület (m²):

Megengedett max.beépíthetőség (%):

Kerítettség:

Megközelíthetősége:

Egyéb:    

K ( utca ) -Ny tájolású, sík terület

Településen belüli elhelyezkedése: Szentendrei út - Kertész u. - Téglás A. u. által határolt területen belül

Egyéb (internet, vez. telefon, stb.):

4.2.2. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése

Tájolás/lejtésviszonyok:

Beépítettség: oldalhatáron álló

4.2.4. A telek általános jellemzői

Vezetékes víz közmű:

4.2.3. Az ingatlan közművesítettsége

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Az értékelt ingatlanBudapesttől 15km-re északra Budakalász városában, kertvárosi környezetben a 11-es sz. fő

út és a Szenteendrei út közötti területen belül lakóparki környezetben helyezkedik el. Az Ingatlan környezetében

található bevásárló központ, a Lupa tó, az M0-s autó út. Az ingatlan környezetében jellemzően újabb építésű

lakóházak láthatóak. Az ingatlant megközelíteni szabályozott, kiépített, szilárd( térkővel) burkolattal ellátott

úton lehet. Infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben

500m-en belül elérhetők.   

4.2.1. Az ingatlanpiac rövid ismertetése

A településrészen jellemzően új építésű, lakó funkciójú ingatlanok, kertvárosi környezetben helyezkednek el.

Az ingatlanpiacon az elkövetkezendő időben a COVID-19 vírus hatásaként az árak stagnálásával, csekély

mértékű csökkenésével találkozhatunk. 

Övezeti besorolása:

Beépítési mód

4.2.6. Az ingatlan rövid leírása

Az értékelt ingatlan alapterülete tulajdoni lap szerint 813m2, Budakalász Belterület 3706/2 Hrsz. alatt,

természetben Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2. sz. alatt helyezkedik el. A helyszini szemlén látottak és a

változási vázrajz alapján egyértelműen beazonosítható. Az értékelt telekterület szabályos téglalap alakú, egyik

oldalán(D-i) lakóházakkal a másik oldalán(É-i) beépítetlen területtel határolt. Közműrendszerek közül az összes

rendszer telek elötti kiállással rendelkezik. 

A telek lakóövezeti besorolásba tartozik, a telekmegosztás után alapterülete 813m2-ről 705m2 változik. A Helyi

Építési Szabályozás szerint a beépítési mód oldalhatáron álló beépítéses, a telek maximum 25%-a építhető be,

max. 5,5 méteres legnagyobb építménymagassággal, legkisebb kialakítható telekméret 700m2. Minimális

zöldfelület 60%. Minimális előkert 6 m, minimális oldalkert 5m. 

csak az utcában van

csak az utcában van

csak az utcában van

csak az utcában van

Közepes Intenzítású kertvárosias lakóterület

Vezetékes gáz közmű:

Elektromos hálózat:

Csatorna:

Személyautó Autóbusz Villamos

Metró/HÉV Vasút

Komp

Trolibusz



5. ÉRTÉKELÉS

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

●

●

●

●

●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

elhelyezkedés, megközelíthetőség

realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

értékesítési időpont

infrastrukturális ellátottság

méret

műszaki állapot

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak

felhasználásával határoztuk meg.

Az érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem azonos a

leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.

A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.

A tőkésítési kamatláb meghatározása.

A hozamszámítás lépései összefoglalva:

5.1. Az értékelés módszere

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő

kiadásoknak a 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.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon

alapuló) értékelések közé sorolhatóak. 

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az

adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi

az eltérések alapján szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál

pontosabb a becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk.

Pld.: családi házak, öröklakások, telkek, stb.

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003, EVS 2009), a többször

módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak

megfelelően készülnek.



1.

2.

3.

4. Piaci viszonyok miatti módosító tényezők számítása

5.

Avulások számítása.

Érték képzés. 

A módszer fő lépései:

A telekérték meghatározása piaci összehasonlító adatok alapján.
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5.1.3. Költségalapú érték (nettó pótlási érték) módszer

A költségalapú érték (nettó pótlási érték) -megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le

kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét.

A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.

Az eljárás általános gyakorlata során első lépésként az ingatlan telkének értékét kell meghatározni üres,

fejlesztésre alkalmas állapotot feltételezve. Ezt követően a hasonló jellegű, azonos célra használható épület

újraelőállítási (pótlási) értéke kerül megállapításra. Ezt az értékelést végző általában az elmúlt időszakban meg-

épített hasonló funkciójú, volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehasonlítható ingat-lanok

tényleges beruházási költségei, illetve publikus építőipari árgyűjtemények, vagy költségnormatívák alapul

vételével állapítja meg.

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez tartozó

földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károso-dott létesítménynél, takart műtárgynál, biztosítások

esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl.a vizsgált létesítmény különleges rendeltetése miatt) más

módszer nem áll rendelkezésre. Lakóingatlanok esetében ez a módszer fejezi ki a legkevésbé tényleges piaci

viszonyokat.

5.2. Az értékelési módszerek kiválasztása

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A külső avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó ingatlan

felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

> városi tégla épületek 60-90 év,             > városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,

> családi ház jellegű épületek 50-80 év,   > ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.       

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító ingatlanpiaci adatok felhasználásával és elemzésével

történik. Valós piaci forgalmi értéket leginkább a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel lehet

kapni.         

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. A módszert általában a

jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a.) fizikai romlás, b.) funkcionális avulás és c.)

környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát

az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát

kell figyelembe venni. Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:



Értékmódosító tényezők 

megnevezései 

értékelt ingatlan Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

az ingatlan megnevezése: belterületi építési telek
beépítetlen 

terület

beépítetlen 

terület

beépítetlen 

terület

az ingatlan területe (m
2
) 705 571 796 950

K K K

59 000 000 43 900 000 83 000 000

2021.09.hó 2021.09.hó 2021.09.hó

103 327 55 151 87 368

-10% -10% -10%

92 995 49 636 78 632

1. adat:

2. adat:

3. adat:

Adatok forrása:

szempontok részletezése

Telekadottságok: telek mérete -10% 5% 10%

Infrastruktúra: közművesítetség 0% -5% -10%

Telekadottságok: elhelyezkedés 0% 0% 0%

-10% 0% 0%

83 695 49 636 78 632

azaz

ingatlan.com

kínálat K / tényl.adásvétel T

kínálati ár / adásvételi ár (Ft)

kínálat / adásvétel ideje (év, hó)

fajlagos alapár (Ft/m
2
)

kínálat, ill. eltelt idő korrekció

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

5.3 Az ingatlan értékének meghatározása

Budakalász, 

Káplán u.

Budakalász, 

Lupaszigeti u.

Budakalász, 

Csapás u. 16.

ingatlanok azonosítása:    Budakalász, Sekrestyés u.  3706/2                                 

Értékmódosító tényezők

70 700

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

Ingatlan értéke kerekítve: 49 800 000 Ft

49 800 000 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

Összes korrekció:

Korrigált fajlagos alapár:

Átlagár kerekítve:

Összehasonlító 

ingatlan 1.

kínálat ill. idő miatt mód. fajlagos alapár (Ft/m
2
)

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688

Értékmódosító tényezők elemzése:

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451

Összehasonlításhoz vett adatok rövid leírása:

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451


6.1. Módszerek indoklása

Módszer
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

fő módszer 49 800 000 Ft 100% 49 800 000 Ft

nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

azaz

0%

0%

0%

0%

0%

Az ingatlan egyeztetett értéke:

Korrekció mértéke (levonás): 0%

azaz

6.2. Hitelbiztosítéki érték meghatározása - NEM KÉPEZTE A FELADAT TÁRGYÁT

49 800 000 Ft

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

Azérték megállapítás során azt feltételztük, hogy az  ingatlan jogi állapota rendezettnek tekinthető. A fenti érték per-

, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik. A megállapított piaci érték nettó értéken került

megállapításra ÁFA-t nem tartalmaz.

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel:

Az ingatlan egyeztetett értéke: 49 800 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

A megállapított értékhez kapcsolódó feltételezések:

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A lakó övezeti telek értékének meghatározásakor a vonatkozó előírások és a 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet

előírásaival összahangban egyetlen módszer alkalmazását tekintjük elfogadhatónak. A telek vonatkozásában az

óvatos becslés elvét követve, ez a módszer adja a piaci értékítéletnek legjobban megfelelő értéket, mert a

fejlesztési koncepcióból kiinduló maradványértékelés eredménye nagymértékben függ a fejlesztési terv

megvalósíthatóságától.

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel:

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel:

Az alkalmazott módszerek

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

 ● az ingatlan hosszú távú értékállóságának kockázata:

 ● kényszerértékesítés, ill. követelés érvényesítéséhez kapcsolódó kockázat:

 ● egyéb adatok megbízhatóságával összefüggő kockázat:

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

49 800 000 Ft

Kockázati tényezők összesen (levonás):

49 800 000 Ft

A hitelbiztosítéki érték meghatározása során a vagyontárgyaknak csak olyan adottságai vehetők figyelembe,

amelyek az értékelés időpontjában megvannak, várhatóan hosszabb távon fennállnak és az ingatlannal való

szabályszerű gazdálkodás és használat mellett bármely tulajdonost megilletnek. Ez a megközelítés az óvatos

becslés elvének alkalmazását feltételezi.

Az érték-meghatározásánál az alábbi megfontolások alapján jártunk el:

Az ingatlan jellegére tekintettel a piaci érték megállapítása során alkalmazott feltételekhez képest az alábbi

kockázati tényezőkkel számoltunk:

 ● piaci adatok megbízhatóságával összefüggő kockázat:



●

●

●

●

●

●

●

●

●

                                                                              Tizennégymillió-egyszázezer forintazaz

………………………………………..

Mógor Béla

ingatlanvagyon-értékelő

Eng.sz.: PTK145956 6/18/2006

az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és csakis jelen szakvéleményben

meghatározott célra, Megbízó által történő felhasználás esetén érvényesek. Az értékelési szakvélemény egésze

és részletei semmilyen rá vonatkozó hivatkozással nem hozható nyilvánosságra az értékbecslőnek a megjelenés

formáját és tartalmát jóváhagyó előzetes hozzájárulás nélkül.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2., Hrsz: 3706/2

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket

szükséges figyelembe venni:

az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett

szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas

anyagok jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

az ingatlan nyilvántartási adatok, és a valóságos vagy mért adatok eltérése miatt felelősségünket kizárjuk;

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;

az értékelés effektív időpontjától eltelt idő, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő

pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény

forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért rendszeres időközönként, illetve a körülményekben beálló

lényeges változás esetén szükségessé válhat a megadott érték felülvizsgálata;

a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a

helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

Helyrajzi száma:

Az értékelt ingatlan címe:

Az ingatlan forgalmi (piaci) értéke:

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

8. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége,

stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon

bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt

ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog

átruházásának időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak,

építményadó, stb.) nem áll fenn;
az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával összefüg-gésben

a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges engedély,

jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és csakis jelen szakvéleményben

meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

A szakértői jelentésben ismertetett ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározása elvégzésre került.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/2.

3706/2

49 800 000 Ft

 Budapest, 2021. Szeptember 01.



 

Megbízó neve: Budakalász Város Önkormányzata

Megbízó címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Budapest, 2021. Szeptember 01.

A Magyar Ingatlanszövetség  tagja

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4. alatti, 3706/4 helyrajzi számú

belterületi építési telek ingatlanról

ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY
a



1. ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Dokumentumok Kelt

x 2021.09.03

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01

x 2021.09.01

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

Használati megállapodás

Tulajdoni lap fénymásolata

TARTALOMJEGYZÉK

Fényképfelvételek

Övezeti besorolás

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

MELLÉKLETEK

Helyi építési szabályzat kivonata

Adásvételi szerződés

Változási vázrajz fénymásolata

Tulajdonosi hozzájárulás

Társasházi Alapító Okirat
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                                                                              Tizennégymillió-egyszázezer forintazaz

Budapest,  2021. Szeptember 01.

Mógor Béla

ingatlanvagyon-értékelő

Eng.sz.: PTK145956 6/18/2006

minden közmű az utcában elérhető

m
2

Hrsz: 3706/4

ÉRTÉKELÉS

Értékbecslés érvényessége

Értékesíthetőség időtartama

Tulajdoni lap szerinti telek

Értékelt tul.hányadhoz tartozó telek

Közműellátottsága

m
2

Értékelt jog 

2021.09.01

2021.09.01

piaci-forgalmi érték  megállapítása

180-360 nap

Értékelés célja

Értékelés alkalmazott módszere

Az ingatlan jelenlegi hasznosítása

TULAJDONVISZONYOK

forgalomképes

Budakalász Város Önkormányzata 1/1

1/1Értékelt tulajdoni hányad

beépítetlen terület

2011 Budakalász

Sekrestyés u. 3706/4.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA

Utca, házszám

Település (ir. szám, város, kerület)

Az ingatlan megnevezése (tul.lap szerint)

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

É R T É K E L É S I   B I Z O N Y Í T V Á N Y

MEGBÍZÓ ADATAI

Tulajdonos neve, tulajdoni hányad

Megbízó címe

Budakalász Város ÖnkormányzataMegbízó neve

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Értékelés fordulónapja

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

6 hónap

belterületi építési telek

tulajdonjog

Forgalomképesség értékelése

Helyszíni szemle időpontja

piaci összehasonlító- és költségalapuló módszer

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan forgalmi (piaci) értéke 49 800 000 Ft



2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4.

813

nincs

(Lásd. Tulajdoni lap)

A helyszíni szemlén résztvevők: Tulajdonos képviselője, értékbecslő

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (természetbeni):

Tulajdoni lap szerinti telek [m
2
]:

Bejegyzett terhek és jogok:

Értékelt tul.hányadhoz tartozó telek [m
2
]:

Széljegy tartalma:

Jelenlegi hasznosítása:

Ingatlan címe (tul.lap szerint):

Helyrajzi száma:

Vezetékjog ELMŰ Zrt.

Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás során létrjött hrsz-ra

Telekalakítási eljárás megindítása

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más

értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk,

melyeket a szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről,

valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

Ingatlan megnevezése (tul.lap szerint):

Tulajdonviszony:

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint, az ingatlan jelenlegi piaci értékének ismerete miatt vált

szükségessé. Ennek megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci forgalmi értékéről kell állást

foglalnia. Megbízó az értékbecslést az ingatlan értékesítéséhez kívánja felhasználni.

Megbízó neve:

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

Budakalász Város Önkormányzata

Budakalász Város Önkormányzat 1/1

3706/4

beépítetlen terület

belterületi építési telek

705

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre

álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a

TEGOVA (EVS 2003, EVS 2009) irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

előírásait. 

A Megbízó  Mógor Béla értékbecslőt  (3300 Eger, Nyíl u. 1.) az alábbi ingatlan értékelésével bízta meg:

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

1. ELŐZMÉNY



oldalhatáron álló

700

25%

5,5

4.2.6. Az ingatlan rövid leírása

Az értékelt ingatlan alapterülete tulajdoni lap szerint 813m2, Budakalász Belterület 3706/4 Hrsz. alatt,

természetben Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4. sz. alatt helyezkedik el. A helyszini szemlén látottak és a

változási vázrajz alapján egyértelműen beazonosítható. Az értékelt telekterület szabályos téglalap alakú, egyik

oldalán(É-i) lakóházakkal a másik oldalán(D-i) beépítetlen területtel határolt. Közműrendszerek közül az összes

rendszer telek elötti kiállással rendelkezik.  

A telek lakóövezeti besorolásba tartozik, a telekmegosztás után alapterülete 813m2-ről 705m2 változik. A Helyi

Építési Szabályozás szerint a beépítési mód oldalhatáron álló beépítéses, a telek maximum 25%-a építhető be,

max. 5,5 méteres legnagyobb építménymagassággal, legkisebb kialakítható telekméret 700m2. Minimális

zöldfelület 60%. Minimális előkert 6 m, minimális oldalkert 5m. 

csak az utcában van

csak az utcában van

csak az utcában van

csak az utcában van

Közepes Intenzítású kertvárosias lakóterület

Vezetékes gáz közmű:

Elektromos hálózat:

Csatorna:

Övezeti besorolása:

Beépítési mód

4.2.3. Az ingatlan közművesítettsége

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Az értékelt ingatlanBudapesttől 15km-re északra Budakalász városában, kertvárosi környezetben a 11-es sz. fő

út és a Szenteendrei út közötti területen belül lakóparki környezetben helyezkedik el. Az Ingatlan környezetében

található bevásárló központ, a Lupa tó, az M0-s autó út. Az ingatlan környezetében jellemzően újabb építésű

lakóházak láthatóak. Az ingatlant megközelíteni szabályozott, kiépített, szilárd( térkővel) burkolattal ellátott

úton lehet. Infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben

500m-en belül elérhetők.   

4.2.1. Az ingatlanpiac rövid ismertetése

A településrészen jellemzően új építésű, lakó funkciójú ingatlanok, kertvárosi környezetben helyezkednek el.

Az ingatlanpiacon az elkövetkezendő időben a COVID-19 vírus hatásaként az árak stagnálásával, csekély

mértékű csökkenésével találkozhatunk. 

Egyéb (internet, vez. telefon, stb.):

4.2.2. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése

Tájolás/lejtésviszonyok:

Beépítettség: oldalhatáron álló

4.2.4. A telek általános jellemzői

Vezetékes víz közmű:

Kerítettség:

Megközelíthetősége:

Egyéb:    

K ( utca ) -Ny tájolású, sík terület

Településen belüli elhelyezkedése: Szentendrei út - Kertész u. - Téglás A. u. által határolt területen belül

Megeng. max. épület magasság (m):

4.2.5. Szabályozási terv előírásai

három oldalról kerített

Megeng. legkisebb telekterület (m²):

Megengedett max.beépíthetőség (%):

Személyautó Autóbusz Villamos

Metró/HÉV Vasút

Komp

Trolibusz



5. ÉRTÉKELÉS

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

●

●

●

●

●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A hozamszámítás lépései összefoglalva:

5.1. Az értékelés módszere

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő

kiadásoknak a 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.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon

alapuló) értékelések közé sorolhatóak. 

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az

adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi

az eltérések alapján szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál

pontosabb a becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk.

Pld.: családi házak, öröklakások, telkek, stb.

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003, EVS 2009), a többször

módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak

megfelelően készülnek.

Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.

A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.

A tőkésítési kamatláb meghatározása.

elhelyezkedés, megközelíthetőség

realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

értékesítési időpont

infrastrukturális ellátottság

méret

műszaki állapot

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak

felhasználásával határoztuk meg.

Az érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem azonos a

leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:



1.

2.

3.

4. Piaci viszonyok miatti módosító tényezők számítása

5.

Az eljárás általános gyakorlata során első lépésként az ingatlan telkének értékét kell meghatározni üres,

fejlesztésre alkalmas állapotot feltételezve. Ezt követően a hasonló jellegű, azonos célra használható épület

újraelőállítási (pótlási) értéke kerül megállapításra. Ezt az értékelést végző általában az elmúlt időszakban meg-

épített hasonló funkciójú, volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehasonlítható ingat-lanok

tényleges beruházási költségei, illetve publikus építőipari árgyűjtemények, vagy költségnormatívák alapul

vételével állapítja meg.

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez tartozó

földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károso-dott létesítménynél, takart műtárgynál, biztosítások

esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl.a vizsgált létesítmény különleges rendeltetése miatt) más

módszer nem áll rendelkezésre. Lakóingatlanok esetében ez a módszer fejezi ki a legkevésbé tényleges piaci

viszonyokat.

5.2. Az értékelési módszerek kiválasztása

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A külső avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó ingatlan

felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

> városi tégla épületek 60-90 év,             > városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,

> családi ház jellegű épületek 50-80 év,   > ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.       

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító ingatlanpiaci adatok felhasználásával és elemzésével

történik. Valós piaci forgalmi értéket leginkább a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel lehet

kapni.         

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. A módszert általában a

jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a.) fizikai romlás, b.) funkcionális avulás és c.)

környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát

az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát

kell figyelembe venni. Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

Avulások számítása.

Érték képzés. 

A módszer fő lépései:

A telekérték meghatározása piaci összehasonlító adatok alapján.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

5.1.3. Költségalapú érték (nettó pótlási érték) módszer

A költségalapú érték (nettó pótlási érték) -megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le

kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét.

A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.



Értékmódosító tényezők 

megnevezései 

értékelt ingatlan Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

az ingatlan megnevezése: belterületi építési telek
beépítetlen 

terület

beépítetlen 

terület

beépítetlen 

terület

az ingatlan területe (m
2
) 705 571 796 950

K K K

59 000 000 43 900 000 83 000 000

2021.09.hó 2021.09.hó 2021.09.hó

103 327 55 151 87 368

-10% -10% -10%

92 995 49 636 78 632

1. adat:

2. adat:

3. adat:

Adatok forrása:

szempontok részletezése

Telekadottságok: telek mérete -10% 5% 10%

Infrastruktúra: közművesítetség 0% -5% -10%

Telekadottságok: elhelyezkedés 0% 0% 0%

-10% 0% 0%

83 695 49 636 78 632

azaz

Összehasonlító 

ingatlan 1.

kínálat ill. idő miatt mód. fajlagos alapár (Ft/m
2
)

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688

Értékmódosító tényezők elemzése:

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451

Összehasonlításhoz vett adatok rövid leírása:

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

Ingatlan értéke kerekítve: 49 800 000 Ft

49 800 000 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

Összes korrekció:

Korrigált fajlagos alapár:

Átlagár kerekítve:

ingatlanok azonosítása:    Budakalász, Sekrestyés u.  3706/4                                 

Értékmódosító tényezők

70 700

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

5.3 Az ingatlan értékének meghatározása

Budakalász, 

Káplán u.

Budakalász, 

Lupaszigeti u.

Budakalász, 

Csapás u. 16.

ingatlan.com

kínálat K / tényl.adásvétel T

kínálati ár / adásvételi ár (Ft)

kínálat / adásvétel ideje (év, hó)

fajlagos alapár (Ft/m
2
)

kínálat, ill. eltelt idő korrekció

https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32365825
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/31893688
https://ingatlan.com/budakalasz/elado+telek/lakoovezeti-telek/32432451


6.1. Módszerek indoklása

Módszer
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

fő módszer 49 800 000 Ft 100% 49 800 000 Ft

nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

azaz

0%

0%

0%

0%

0%

Az ingatlan egyeztetett értéke:

Korrekció mértéke (levonás): 0%

azaz

A hitelbiztosítéki érték meghatározása során a vagyontárgyaknak csak olyan adottságai vehetők figyelembe,

amelyek az értékelés időpontjában megvannak, várhatóan hosszabb távon fennállnak és az ingatlannal való

szabályszerű gazdálkodás és használat mellett bármely tulajdonost megilletnek. Ez a megközelítés az óvatos

becslés elvének alkalmazását feltételezi.

Az érték-meghatározásánál az alábbi megfontolások alapján jártunk el:

Az ingatlan jellegére tekintettel a piaci érték megállapítása során alkalmazott feltételekhez képest az alábbi

kockázati tényezőkkel számoltunk:

 ● piaci adatok megbízhatóságával összefüggő kockázat:

 ● az ingatlan hosszú távú értékállóságának kockázata:

 ● kényszerértékesítés, ill. követelés érvényesítéséhez kapcsolódó kockázat:

 ● egyéb adatok megbízhatóságával összefüggő kockázat:

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

49 800 000 Ft

Kockázati tényezők összesen (levonás):

49 800 000 Ft

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A lakó övezeti telek értékének meghatározásakor a vonatkozó előírások és a 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet

előírásaival összahangban egyetlen módszer alkalmazását tekintjük elfogadhatónak. A telek vonatkozásában az

óvatos becslés elvét követve, ez a módszer adja a piaci értékítéletnek legjobban megfelelő értéket, mert a

fejlesztési koncepcióból kiinduló maradványértékelés eredménye nagymértékben függ a fejlesztési terv

megvalósíthatóságától.

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel:

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel:

Az alkalmazott módszerek

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

6.2. Hitelbiztosítéki érték meghatározása - NEM KÉPEZTE A FELADAT TÁRGYÁT

49 800 000 Ft

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

Azérték megállapítás során azt feltételztük, hogy az  ingatlan jogi állapota rendezettnek tekinthető. A fenti érték per-

, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik. A megállapított piaci érték nettó értéken került

megállapításra ÁFA-t nem tartalmaz.

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel:

Az ingatlan egyeztetett értéke: 49 800 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

A megállapított értékhez kapcsolódó feltételezések:
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                                                                              Tizennégymillió-egyszázezer forintazaz

………………………………………..

Mógor Béla

ingatlanvagyon-értékelő

Eng.sz.: PTK145956 6/18/2006

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4.

3706/4

49 800 000 Ft

 Budapest, 2021. Szeptember 01.

8. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége,

stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon

bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt

ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog

átruházásának időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak,

építményadó, stb.) nem áll fenn;
az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával összefüg-gésben

a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges engedély,

jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és csakis jelen szakvéleményben

meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

A szakértői jelentésben ismertetett ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározása elvégzésre került.

Helyrajzi száma:

Az értékelt ingatlan címe:

Az ingatlan forgalmi (piaci) értéke:

Negyvenkilencmillió-nyolcszázezer- Ft .

az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és csakis jelen szakvéleményben

meghatározott célra, Megbízó által történő felhasználás esetén érvényesek. Az értékelési szakvélemény egésze

és részletei semmilyen rá vonatkozó hivatkozással nem hozható nyilvánosságra az értékbecslőnek a megjelenés

formáját és tartalmát jóváhagyó előzetes hozzájárulás nélkül.

2011 Budakalász, Sekrestyés u. 3706/4., Hrsz: 3706/4

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket

szükséges figyelembe venni:

az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett

szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas

anyagok jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

az ingatlan nyilvántartási adatok, és a valóságos vagy mért adatok eltérése miatt felelősségünket kizárjuk;

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;

az értékelés effektív időpontjától eltelt idő, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő

pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény

forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért rendszeres időközönként, illetve a körülményekben beálló

lényeges változás esetén szükségessé válhat a megadott érték felülvizsgálata;

a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a

helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;


