
Előterjesztés 
Lakóingatlan adásvételéről 

1. előterjesztés száma: 24/2021 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: szerződéstervezet  
3. melléklet: ingatlanforgalmi értékelés 652/4 hrsz 
4. melléklet: ingatlanforgalmi értékelés 640 hrsz 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
− Gazdálkodási Bizottság,  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
− az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 

22.) rendelet 
− Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) 

rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Az önkormányzat a korábban értékesített bérlakása helyett, az abból befolyt bevétel 
felhasználásával másik, legalább komfortos lakóingatlan vásárlását tervezi az elidegenített 
lakóingatlanban lévő bérlő elhelyezése érdekében. 
Több, a helyi ingatlanpiacon szereplő ingatlanról tájékozódtunk, ennek eredményeként 
találtuk a Bicske, Bihari J. u. 16. szám alatti, (652/4 hrsz.), valamint a Bicske, Szondi u. 18. 
(640 hrsz) ingatlanokat – lakóház, udvar, gazdasági épület –, melyeket a tulajdonosok 
értékesíteni kívánnak. 
 
A Bihari utca 16. alatti ingatlan 139 m2 alapterületű, rajta egy 1960 körül főként vályogból 
épült, 50 m2 hasznos alapterületű, komfortos lakóépület (nappali-konyha, fürdő-wc, 1 
félszoba). 
Az ingatlan víz, csatorna, és elektromos közműcsatlakozásokkal rendelkezik. 
 
A Szondi u. 18. alatti ingatlan 556 m2 alapterületű, rajta egy 1950 körül főként kőből, téglából 
épült, 41 m2 hasznos alapterületű, összkomfortos lakóépület (1 szoba + 1 félszoba, konyha, 
fürdő-WC-kazánház, éléskamra). 
Az ingatlanon található még egyéb – garázs, nyárikonyha, tároló – felépítmény, illetve egy 
konyhakert. Az ingatlan hagyatéki eljárása folyamatban van, az esetleges adásvétellel meg 
kell várni az örökösök tulajdonjog bejegyzését. 
 



Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) 
számú rendelete szerint az önkormányzati vagyon gyarapításáról a Gazdálkodási Bizottság 
előzetes állásfoglalása alapján a Képviselő-testület dönt. 
A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal: 

a)  a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának 
megjelölése, 

b)  forgalmi értéknek megjelölése, 
c) a szerzés jogcímének meghatározása, 
d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek, 
e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama. 

Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az 
ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek 
mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható 
üzemeltetési költségek körét és nagyságát is. 
 
Az adásvétel előkészítéseként a vagyonrendelet 22. § (4) bekezdése, valamint 28. §. (2) 
bekezdés b) pontja alapján ingatlanforgalmi értékbecslést készíttettünk, mely szerint az 
ingatlan forgalmi értéke  
 

a) a Bihari u. 16. (652/4 hrsz) esetében 12,6 millió forint, 
b) a Szondi u. 18. (640 hrsz) esetében 12,1 millió forint. 

 
Bármelyik ingatlan megvásárlása esetén az szociális elven bérbe adható lakásként 
hasznosítható, bérlőjeként kijelölhető a Vörösmarty u. 26. alatti, határozatlan időre szóló 
jogviszonnyal rendelkező lakásbérlő.  
 
A szakértői vélemény birtokában a tulajdonosokkal a vételi ajánlatról előzetesen egyeztettünk, 
a kialkudott vételár végül 

a) a Bihari u. 16. (652/4 hrsz) esetében 12,5 millió forint, 
b) a Szondi u. 18. (640 hrsz) esetében 12 millió forint. 

lett. 
 
A vételárra a 2021. évi önkormányzati költségvetés beruházási kiadásainak – 30. mellékelt – 
12. sorában biztosított összeg terhére áll rendelkezésre forrás. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az adásvételt, a műszaki paramétereket 
figyelembe véve a Szondi u. 18. alatti ingatlan megvásárlását javaslom. 
 
Tekintettel arra, hogy a Szondi 18. szám alatti ingatlan hagyatéki eljárással érintett, így a 
tulajdonjog várományosaival, a leendő örökösökkel történt előzetes egyeztetés alapján teszek 
javaslatot a vételárra a határozati javaslat szerint. 
 
Bicske, 2021. december 10. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
polgármester  



1. melléklet a 24/2021. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Lakóingatlan adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Dr. Póczos Géza ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján megvásárolja a bicskei 640 
hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2022. január 31. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 12.000.000-, Ft összegben határozza meg, 
3. az adásvétellel járó költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat 

viseli, 
4. a vételárra a 2021. évi költségvetés 30. mellékletének 12. sorában biztosított összeg 

nyújt fedezetet, 
5. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegenítésre kijelölt szociális 

bérlakásként hasznosítja, lakásbérleményként felajánlja a Bicske, Vörösmarty M. utca 
26. alatti, határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező bérlő részére, 

6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az adásvétellel 
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére és felkéri a 
jegyzőt, hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 
nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 

 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Polgármester 
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………………..…………………………. ……………….……………. …………………………. 
 

eladó 
Bicske Város Önkormányzata  
Bálint Istvánné polgármester 

dr. Kelemen Péter 
ügyvéd 

 vevő  
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről …………………………………………… mint Eladó (továbbiakban: 
Eladó) 
 
másrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.;  
törzskönyvi azonosító szám: 727046; adószám: 15727048-2-07; KSH azonosító: 15727048-
8411-321-07; képviseli: Bálint Istvánné polgármester), mint Vevő (továbbiakban: Vevő) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, a bicskei …… hrsz. alatt felvett (természetben 
Bicske, ……………..), ………….. m2 alapterületű, kivett, lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlan (továbbiakban: ingatlan). Az ingatlanon található egy …………. m2 hasznos 
alapterületű, 1 szintes, (össz)komfortos lakóépület. 
Az ingatlan víz, szennyvíz, elektromos, földgáz közműcsatlakozásokkal rendelkezik. 
 
2. Eladó ezennel eladja, vevő pedig megvásárolja az 1. pontban leírt ingatlant, a közösen 
és kölcsönösen kialkudott, összesen ………………,- Ft, azaz …………………. forint 
vételárért. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékbecslés alapján alakult ki, amelyre 
figyelemmel kölcsönösen kijelentik, hogy a fent meghatározott vételár az ingatlan valós 
forgalmi értékét tükrözi, így felek a jelen szerződés feltűnően nagy aránytalanság címén 
történő megtámadását kizárják. 
 
3. Vevő az ingatlan vételárát az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére:  
 
Vevő jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Eladó nevén lévő, a 
…………………..-nél vezetett ……………………………..  számú bankszámlára egy 
összegben átutalja a vételárat.  
 
A vételár megfizetését vevő a szerződés aláírásakor igazolja eladó felé. 
 
4. Eladó az ingatlant ingóságaitól kiürített állapotban köteles vevő birtokába adni az 
adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül.  
 
Szerződő felek az ingatlan birtokbaadásának napján birtokbaadási jegyzőkönyvet készítenek, 
melyben rögzítik az ingatlan átadáskori, releváns állapotát. Vevő a birtokbaadás időpontjától 
viseli az ingatlan terheit, a kárveszélyt, és szedi az ingatlan hasznait.  

 
5. Eladó kijelenti, hogy az ingatlant semmiféle köztartozás, közüzemi díj, közös 
költség, helyi adó, stb. tartozás nem terheli, az ingatlanba magánszemélyek nincsenek 
bejelentkezve, továbbá nincs olyan gazdasági társaság, vagy más jogi személy, társadalmi 
szervezet, amelynek az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként a vonatkozó 
nyilvántartásban szerepel. 
 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben eladó az ingatlan 
birtokbaadásával késedelembe esne, köteles a birtokátruházás minden késedelemmel érintett 
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………………..…………………………. ……………….……………. …………………………. 
 

eladó 
Bicske Város Önkormányzata  
Bálint Istvánné polgármester 

dr. Kelemen Péter 
ügyvéd 

 vevő  
 

naptári napja után 15.000,- Ft késedelmi kötbért a birtokbaadással egyidejűleg, 
egyösszegben megfizetni vevő részére.  
 

7. Eladó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességért. 
 
8. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban, a hozzá tartozó tartozékokkal és 
alkotórészekkel együtt vásárolja meg. 
 
9. Eladó a teljes vételár kifizetésének feltételével feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozóan tulajdonjoga 
törlésre, Vevő tulajdonjoga pedig az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára, vétel jogcímén az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

 
10. Felek kijelentik, hogy Eladó a 176/2008. (VI.30.) számú Kormányrendelet által előírt, az 
ingatlanra vonatkozó ………… számú energetikai tanúsítványt Vevő részére jelen adásvételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg átadta. 
 
11. Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Kelemen Péter Ügyvédi Irodát (1145 Budapest, 
Bosnyák tér 1/b) Dr. Kelemen Péter ügyvédet; KASZ: 36062832), hogy jelen szerződést 
elkészítse, ellenjegyezze, és jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal, illetve vevők 
tulajdonjog szerzésével kapcsolatban szerződő feleket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az 
illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya előtt teljes jogkörrel önállóan képviselje. 
Az ügyvéd a megbízást elvállalja.
 
12. Vevő kijelenti, hogy helyi költségvetési szerv, amely rendelkezik minden olyan 
jogosultsággal, amely a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. 
Eladó képviselője kijelenti, hogy az Önkormányzat képviseletében önállóan aláírhat, valamint 
Bicske Város Önkormányzatának ……../2021. (………...) számú Képviselő-testületi 
határozata alapján eljárhat a jelen ingatlan adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi eljárásban. 
Eladó kijelenti, hogy nagykorú, magyar állampolgár, ügyletkötési képessége nincs korlátozva. 
 
13. Szerződő Felek kijelentik, hogy az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos adózásra, illetve 
az ingatlanszerzéssel kapcsolatos illetékekre vonatkozó szabályokat ismerik, azokról az 
okiratszerkesztő ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak. Jelen szerződés készítésének 
költségei eladót terhelik. 
 
 
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
 
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írták alá, hogy az 
akaratukkal mindenben megegyezik. 
 
 
Bicske, 2021. ………………... 
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…………………………..……………………. 
 
 

eladó 

…………………………. 
Bicske Város Önkormányzata  

képviseli: Bálint Istvánné polgármester 
vevő 

 
 
Ellenjegyzem Bicskén, 2021. ……………. napján: 
 
 
Dr. Kelemen Péter ügyvéd 
KASZ 36062832 
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INGATLANFORGALMI    SZAKVÉLEMÉNY    (ÖSSZEFOGLALÓ) 
 

Megbízó cégszerű megnevezése:  
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: 

Bicske Város Önkormányzata,  
2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Fritz Gábor jegyző  Mobil: 06-20-261-6513 

Megbízott cégszerű megnevezése: 
Dr. Póczos Géza igazságügyi szakértő                             
8000 Székesfehérvár, Somorjai  utca 27. 

Értékelt ingatlan címe: 2060 Bicske, Szondi utca 18/A.                       
Helyrajzi szám: 640 
Ingatlan típusa: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Telek alapterülete: 556 m2 
Épületek összes nettó redukált alapterülete: 60 m2 (lakóház + gazdasági épületek összesen) 
Felépítmények jellemző építési éve: 1950 körül 
Felépítmények általános állapota: kielégítő 

Bejegyzett tulajdonos és tulajdoni hányada: 

Szoldáth Józsefné (szül.: Berkes Rozália 1929) 
meghalt!                                                      4/8 
Szoldáth József (an: Berkes Rozália szül: 1951) 
8622 Szántód, Móricz Zs. u. 39/A.             2/8 
Csőrés Regina (an: Szoldáth Rozália szül:1975) 
2094 Nagykovácsi, Tinódi u. 22.                1/8 
Csőrés Viktor (an: Szoldáth Rozália szül: 1973) 
2060 Bicske, Szondi u. 18.                          1/8 

Értékelt tulajdoni hányad: 1/1  
A tulajdoni lapon lévő terhek, jogok és szélje-
gyek: 

Holtig tartó haszonélvezeti jog II /3-5.-re 
A haszonélvezeti jog jogosultja meghalt! 

Értékelt jog megnevezése: tulajdonjog 
Értékelés célja: adásvétel 
Értékbecslés fajtája (értékbecs-
lés/aktualizálás/felülvizsgálat): 

értékbecslés 

 
Az érvényben lévő, többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a TEGoVA és az 
EVS ajánlásai alapján elvégeztem az ingatlan forgalmi értékének meghatározását. A forgalmi érték 
meghatározása az Önkormányzat Képviselő-testületének vételi szándéka miatt szükséges.  
A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a vizsgált 2060 Bicske, Szondi utca 
18/A. szám alatti, 640 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 556 m2 területű 
ingatlan, tehermentes forgalmi értéke 2021.12.08.-ai fordulónapon üres, beköltözhető állapotban, 
kerekítve: 

12. 100. 000. – Ft, 

azaz Tizenkétmillió-egyszázezer forint 
Székesfehérvár, 2021. december 10. 

                   …………………………. 
Dr. Póczos Géza 

igazságügyi szakértő 
                                         Nyilvántartási szám: 4506 
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KIINDULÓ ALAPADATOK 
 
 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja: 2021. december 08./2021. december 08. 

Helyszíni szemle résztvevői: dr. Póczos Géza szakértő, Soós Attila Polgár-
mesteri Hivatal részéről, ifj. Szoldáth Józsefné 

Érvényesség határideje (vagy időtartam): A fordulónaptól számított 90 nap. 
Mellékletek 

 

Tulajdoni lap  x 

Térképmásolat x 

Szabályozási Terv x 

HÉSZ x 

Fényképfelvételek x 

 
 

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI 
 

Ingatlan nyilvántartási adatok 
Fekvése (belterület/külterület): belterület 
Az ingatlan megnevezése: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Telek területe összesen, m2: 556 m2 

Tulajdonosok és tulajdoni hánya-
duk: 

Szoldáth Józsefné (sz. név: Berkes Rozália szül.: 1929) 
meghalt!                                                      4/8 
Szoldáth József (an: Berkes Rozália szül.: 1951) 
8622 Szántód, Móricz Zs. u. 39/A.             2/8 
Csőrés Regina (an: Szoldáth Rozália szül.:1975) 
2094 Nagykovácsi, Tinódi u. 22.                1/8 
Csőrés Viktor (an: Szoldáth Rozália szül.: 1973) 
2060 Bicske, Szondi u. 18.                          1/8 

Bejegyzett szolgalmi jog: - 

Terhek: 
Holtig tartó haszonélvezeti jog II /3-5.-re 
A haszonélvezeti jog jogosultja meghalt! 

Építéshatósági előírások  
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Építési övezet: Lke-9 (Kertvárosias lakóterület) 
Beépítés módja: O/K 
Egyéb lényeges építéshatósági előírások: Legkisebb zöldfelület 50 % 
Várható változások a szabályozásban: - 
Kialakítható telek legkisebb szélessége: 12 m 
A telek - terepszint feletti max. beépíthetősége: 40 % 222 m2 
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            - terepszint alatti max. beépíthetősége:  - %        - m2 
Legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-4,0 m 
Legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6 
A megépíthető szintszám a földfelszín felett: földszintes 
Minimális teleknagyság: 350 m2 
A legjobb és leggazdaságosabb hasznosítási 
forma: 

Lakóház 

Földrajzi környezet 

Régión/megyén belüli elhelyezkedés: 
 
 

A vizsgált ingatlan a Közép- Dunántúli Régióban, Fejér 

megye északkeleti szélén, Bicskei Járásban, Bicske város 

déli részén fekszik. Bicske a megye régi városai közé 

tartozik, lakossága 12.100 fő, a megye egyik jó helyen 

fekvő (Pannónia szíve) települése.   

Bicske a Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bécs vasútvona-

lon fekszik élénk vasúti forgalommal. Elővárosi szerel-

vények kötik össze Budapesttel, Tatabányával, Komá-

rommal és Győrrel. Gyorsvonatok járnak innen Buda-

pest, Győr, Hegyeshalom, Sopron, Szombathely és Po-

zsony irányába. Régen Lovasberény-Székesfehérvár felől 

is jártak ide vonatok, ezen a vonalon azonban el van a 

pálya bontva.  

A város az 1-es elsőrendű főút mentén fekszik, ám köz-

pontja a régi országút körül terül el. A város határában 

fut az M1-es autópálya, amelyen egy lehajtó van Bics-

kén. A várost kisebb mellékút köti össze a 811-es úttal, 

Csabdival, valamint Mányon át Zsámbékkal és Pilisjász-

faluval. Bicske a környék autóbusz közlekedésének 

meghatározó központja: Budapest, Mór, Székesfehérvár, 

Zsámbék valamint a környező települések (Páty, Felcsút) 

érhetők el rendszeresen a városból. A város Budapesttől 

30 km-re, Tatabányától 15 km-re, Székesfehérvártól 48 

km-re fekszik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Hegyeshalom%E2%80%93Rajka-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatab%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyeshalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bicske%E2%80%93Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/1-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M1-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/811-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csabdi
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1mb%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisj%C3%A1szfalu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisj%C3%A1szfalu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1mb%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ty
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felcs%C3%BAt
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Településen belüli elhelyezkedés: 
 
 

Bicske, Szondi utca 18/A. szám alatti ingatlan a város 
déli részén, a vasútvonalhoz közel, a városközponthoz 
távolabb fekszik. A vizsgált ingatlanhoz viszonylag 
közel fekszik a vasútállomás. Az ingatlan környezetében 
lakóházak találhatók, a legközelebbi ún. kis vegyesbolt a 
Szondi utcában, a vizsgált ingatlannal szemben található.  
Az ingatlan és környezete Lke-9 építési övezetben fek-
szik, amely kertvárosias lakóterületet jelent. A terület 
jellemzően laza beépítésű, összefüggő kertes, jelen eset-
ben 1 lakásos lakóépületet magában foglaló, 4,0 m-es 
épületmagasságot meg nem haladó lakóépület elhelyezé-
sére szolgál. Az ingatlan környezete csendes. 
Az eladó tárgyi ingatlant, az Önkormányzat szeretné 
megvásárolni. Meg kívánom jegyezni, hogy az ingat-
lan egyik résztulajdonosa Szoldáth Józsefné (születési 
név: Berkes Rozália, született: 1929) tulajdoni hánya-
da 4/8, meghalt. A hagyatéki eljárás Közjegyző előtt 
folyamatban van. Az Önkormányzat a jelenleg üresen 
álló ingatlant addig nem tudja megvásárolni, amíg a 
hagyatéki eljárás nem zárul le és az új tulajdonosok, 
nincsenek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, 
illetve az átvezetés az ingatlan-nyilvántartáson nem 
történik meg! 

Az ingatlan közvetlen környezete (mikro): Lke-9 és Lke-8 Kertvárosi lakóterület, lakóházakkal 

Megközelíthetőség (főúttól való távolság, szilárd 
burkolatú útról elérhető-e az ingatlan, egyéb): 

Városközpont felöl a Prohászka Ottokár utcáról nyíló 
Vörösmarty utcán haladva közelíthető meg a Bihari utca 
és azon leágazva a Szondi utca, aszfaltos utcáról lehetsé-
ges 

Közlekedési eszközök: 
Aszfaltos útról lehetséges, személy és tehergépkocsival. 
Parkolási lehetőség a telken belül megoldott, garázsépü-
let van az ingatlanon. 

 
Gazdasági, piaci környezet 
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A gazdasági, társadalmi és ingatlanpiaci környezete fejlődő. Az infrastruktúra adottságok a 
városban magas színvonalúak. A vizsgált ingatlan kertvárosias lakóterület építési övezetben 
fekszik, a Szabályozási Terv szerint Lke-9 építési övezetbe tartozik.  
 
Ingatlanforgalom 2015-től megélénkült, jelenleg az ingatlanárak növekednek. 
 
A település bevétele főképp a legfontosabb gazdasági szereplőtől a SPAR Központtól szár-
mazik, melyből Bicske legnagyobb iparűzési adó befizetője.   
 
A város ipari tevékenységénél az elektronikai összeszerelés és a gépi forgácsolás számottevő.  
 
Mezőgazdasági szegmensben a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. és a Bicskei Lovasudvar Kft. a 
legfontosabb szereplők. A Zrt. tevékenységénél kiemelkedő a tehenészet, tejtermelés (Etyek-
Tej). A szántóföldi művelésben a kukorica a jellemző növény.  
 
Megemlítendő még a városban az autójavítási tevékenység is.  
 
Kereskedelmi szolgáltatás a városban jó színvonalú, jelen van a városban SPAR, Lidl, va-
lamint Tesco.  
 
Az oktatás a településen jó színvonalú, van technikum, 3 általános iskola, több helyszínen 
működő óvoda és bölcsőde található.  
 
Összefoglalva a piaci-gazdasági környezet fejlődő, a gazdasági társaságok sürgető igénye a 
bérlakások számának növelése a dolgozók elhelyezése érdekében.  
 
Ingatlanárak a városban növekednek, keresleti ingatlanpiac van kialakulóban. 
 
Bicske egyes leromlott településrészei koncentrálják a különféle gazdasági, szociális, infra-
strukturális hátrányokat, amik együttesen korlátozzák az itt élők életesélyeit, potenciális 
fejlődésüket. Ezen települési foltok pályázatok útján való fejlesztése, akár lakásépíté-
si/lakóház-vásárlási projektek, megvalósításával megfelelő megoldásnak látszik/lehet. 
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ÉPÜLET ADATOK  
 

Általános és területi adatok 
Épület funkciója: lakóház  
Épület aktuális használata: lakóház (jelenleg üres, beköltözhető) 
Építés éve: 1950 körül  
Jelentős felújítás éve: nem volt  
Felújítás főbb műszaki tartalma: - 
Műhely, raktár, javító:                -   m2         
Irodák, tárgyaló, szociális helyiségek:                 -  m2  
Nettó redukált alapterület összesen, m2: 60 m2 lakóház 
Bruttó alapterület összesen, m2: - m2 
Jellemző fesztávolság, m (ipari ing. esetén.): - 

Épületszerkezet és műszaki állapot 
 

 Műszaki tartalom 
Állapot                           

(gyenge, közepes, jó, kiváló) 
Alapozás: Úsztatott kőbeton sávalap  
Talajnedvesség elleni szigetelés 
(nincs/gyenge-vizesedik / beépített): 

Bitumenes kátránypapír közepes 

Függőleges teherhordó szerkezet: Vegyes falazat (kő és tégla) közepes 
Födém: Fafödém közepes 
Tetőszerkezet: hagyományos fa fél-nyeregtető közepes 
Héjalás: Cserép közepes 

Homlokzatok: 
kőporos dörzsvakolat, műanyag 
lambéria az udvari homlokzaton 

közepes 

Külső és belső nyílászáró szerkezetek: fa (eredeti) gyenge 
Belső falfelületek: tapéta, vakolt-meszelt, csempe közepes 

Padlóburkolatok: 
hajópadló, műanyagpadló, mett-
lachi, simított beton 

közepes 

Közművesítettség 
Víz-, csatornahálózat (kiépített / nem kiépített): hálózatra csatlakozott Állapot: közepes 

 
 

Elektromos hálózat (kiépített / nem kiépített): hálózatra csatlakozott 
Gázhálózat (kiépített / nem kiépített): hálózatra csatlakozott 
Fűtési rendszer: gáz, központi fűtés 
Használati meleg víz ellátás: villanybojler 
Főzés: gáztűzhely 
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Az épület funkcionális leírása: 

A vizsgált lakóházas ingatlan 1950 körül épült. Az építési engedély 
nincs, használatba vételi engedély nincsen. Az épületek összes redukált 
nettó alapterülete 60 m2. Az ingatlanon négy épület/építmény található. 
Egy lakóház, helyiségei: egy szoba 14,7 m2 hajópadló burkolattal; má-
sodik szoba 11,1 m2 műpadló burkolattal, konyha 7,4 m2 műpadló burko-
lattal, éléskamra 2,5 m2 sim. beton burkolattal, fürdő és WC + gázkazán 
5,1 m2 mettlachi lapburkolattal. A lakóház összes nettó alapterülete 40,8 
m2. A lakóház alapozása úsztatott kőbeton, a teherhordó falazata vegyes 
falazat (kőből és téglából épült). A födém fafödém, a tető fa szerkezetű 
fél-nyeregtető, lécezésére cserép került. Az épület homlokzata kőporos 
dörzsvakolat, kivéve az udvari homlokzat, amely műanyag lambériával 
borított. A nyílászárók eredeti fa szerkezetek, a bejárati ajtó szintén ket-
tős fa ajtó. A belső falazatok a két szobában és a konyhában tapétázottak, 
a fürdőszoba-WC+kazánház falazata csempével burkolt, illetve vakolt 
meszelt, az éléskamra falazata szintén vakolt meszelt. Padozat: a na-
gyobbik szobában hajópadló, a kisebbik szobában és a konyhában mű-
anyag padló az éléskamra simított beton, a fürdőszoba-WC-kazánház 
mettlachi lapburkolat. A lakóház fűtése a fürdőszoba falán lévő kémény-
be kötött gázkazánnal történik, a hőleadás öntöttvas radiátorokkal. A 
fürdőszobában van egy vegyes tüzelésű kazán is tartalék fűtésre. A lakó-
házban még egy tégla, falazott kémény is van a két szoba válaszfalában. 
A helyiségek belmagassága 2,25 m. Meleg víz előállítása villanybojlerről 
történik. A főzés vezetékes gáztűzhelyen történik. A közművek közül a 
háromfázisú villany, víz, szennyvízcsatorna, földgáz be van vezetve, a 
lakóház riasztóval felszerelve. A lakóház komfortfokozata: összkom-
fortos, nettó alapterülete kerekítve: 41 m2. A lakóház udvari homlok-
zatával szembe egy nettó 29,9 m2-es, gazdasági épület található. A gaz-
dasági épület vályog és tégla falazatú un. vegyes falazat. Három helyi-
ségből áll: egy 18,2 m2-es szerelőaknás garázsból, egy 7,3 m2-es nyári 
konyhából, egy 4,4 m2-es húsfüstölő helyiségből. Az ajtók- és ablakok 
fából vannak, tetőzete fa fél-nyeregtető, mellyen hullámpala héjalás van, 
a fal vakolt meszelt, vizesedés nyomai jól láthatók, néhol levált. A helyi-
ségek padozatai simított beton. A gazdasági épület helyiségeiben villany 
van. A fenti gazdasági épület mellett egy tárolónak használt 19,9 m2-es 
tégla falazatú másik gazdasági épület van. Az épület két helyiségből áll 
egy 12,8 m2-es tároló- és egy 7,1 m2-es tárolóból. A tároló tetőzete nem 
szimmetrikus fa nyeregtető, hullámpala borítással, a helyiségek padozata 
simított beton. A lakóház mögött az belső udvar felé egy 14 m2-es fa- és 
tüzelőanyag tároló van. A fatároló tégla falazatú, tetőzete fa szerkezetű 
fél-nyeregtető, hullámpala borítással, padozata sim. beton. Az udvaron 
beton járdák kiépítésre kerültek. Az ingatlan körbekerített, az utcafronti 
betonlábazaton drótfonatos kerítés van, acél nagy és kiskapuval.  A telek 
hátsó részén kert van, a kertben szőlő és pár gyümölcsfa található A há-
rom gazdasági épületet a számításnál 30 %-al vettem figyelembe, azaz 
19 m2-el. Redukált nettó alapterület összesen, kerekítve 60 m2. 
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Általános fizikai állapot: kielégítő, korának megfelelő kb. 35 % 
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A telek jellemzői  
A telek jellemzői  

99
56
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Telkek mérete, m2: 556 m2  
Telek alakja: Téglalap 
Telek utcafronti szélessége/mélysége: 12 m/átlagos mélysége 45,5 m 
Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, 
zöldfelület: 

Telek sík, zöld felület szab. tervnek megfelelő, 
tájolása északnyugat-délkelet 

A telek kerítettsége: bekerített 

Közművesítettség: 
Villany három fázisú, ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
földgáz, riasztó felszerelve 

Szolgalmi joggal biztosított közművek 
(ingatlan-nyilvántartáson kívüli is, szolgáló 
telek helyrajzi száma ) 

- 

Épületek száma: 4 (1 lakóház, 3 gazdasági épület) 
Egyéb építmények: használható ásott kút 

Környezetszennyezés – szemmel látható: 
Hol:- Szennyező anyag faj-

tája:- 
Környezetszennyezés – szemmel nem 
látható: (Milyen információk alapján vé-
li/tudja a szakértő, hogy környezetszennye-
zés lehetséges/van és milyen szennyezést 
feltételez/ismer.) 

Milyen információk 
alapján:- 

Szennyező anyag faj-
tája, előfordulása:- 

Meglévő és max. lehetséges beépítettség 
terepszint felett: 

% 40% 105 m2  222 m2 
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Meglévő és max. lehetséges beépítettség 
terepszint alatt: 

0% 0% 0m2 0 m2 

Lekötött közműkapacitások (ipari ing. 
esetén is kitöltendő) 

- 
 

- 
 

- 
 

Közművesíthetőség: (elektromos áram, 
gáz, víz, ipari víz, stb.) 

- 

 Egyéb: - 
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A PIACI ÉS A LIKVIDÁCIÓS ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 

 
Az ingatlan forgalomképességének vizsgálata, lehetséges potenciális vevőkör:  
Az ingatlan forgalom képessége megfelelő, a környező területek kihasználtsága és fejlődése megfe-
lelő gazdasági és társadalmi környezetet biztosít. A hasznosítás főleg lakóházas jellegű lehet. A po-
tenciális vevő elsősorban magánszemély/gazdasági társaság lehet. Számításba jöhet még a Város 
Önkormányzata is. 

Az alkalmazott értékbecslési módszerek kiválasztásának és az egyeztetett forgalmi érték ki-
alakításánál figyelembevett súlyok indoklása:  
Az ingatlan értékét piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszerrel közelítet-
tem meg. Általában ezt a módszert alkalmazzuk lakóházak, lakások, nyaralók, beépítetlen területek, 
stb. értékelésénél. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszert 100 % súlyszámmal 
vettem figyelembe. A számításhoz négy összehasonlításra alkalmas ingatlan adatait használtam fel. 
Két adat megtörtént adásvételből (Bicske, Kinizsi u. 49., Bicske, Vörösmarty u. 76.) származó ösz-
szehasonlító adat, két adat kínálati adat, mind a kettő az internetről származik (ingatlan.com, start-
lak.hu weblapról). Az adatokat megfelelő korrekciókkal láttam el, így kínálati adatokat -10 % kor-
rekcióval láttam el, a felépítmények fizikai állapota miatti az 1. 2. összehasonlító adatok -15 %, a 3. 
összehasonlító adatot 10 % korrekcióval láttam el. A felépítmények lapterülete miatt az 1. összeha-
sonlító adat 5%, míg a 2. 3. összehasonlító adatok 10 % korrekciót kaptak. A számítást részletesen 
lásd 1. számú táblázatban. 
A piaci összehasonlító módszer eredménye: 12.056.938,- Ft 100 % 
A hozam alapú módszer eredménye: - - 
A költség alapú módszer eredménye: - - 
Egyeztetett forgalmi érték kerekítve:  12.100.000,- Ft  

 
Felhívom a figyelmet, hogy többek közt a Ptk., Inytv., Inytv. Vhr. és a 29/2014. (XII. 22.) szá-
mú az Önkormányzat Vagyonról és a Vagyongazdálkodás alapjairól szóló rendelet alapján 
szükséges eljárni a vizsgált ingatlan megvásárlása során. 
 
A fenti érték annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy az értékelt ingatlan önál-
lóan megközelíthető, azaz a környező ingatlanoktól függetlenül is - a meghatározott értéken - 
értékesíthető.  
 

 

 
Székesfehérvár, 2021. december 10.       

                         ……….………….…………… 
Dr. Póczos Géza ig. szakértő 
Nyilvántartási szám: 4506 
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AZ INGATLANÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK RÖVID LEÍRÁSA 
 

Forgalmi érték fogalma 

 
Forgalmi érték alatt az a várható összeg értendő, amelyért az ingatlanok gazdát cserélhetnének, magánjogi 
adásvételi szerződés keretében, egy eladni szándékozó eladó és egy olyan vevő között, akivel kapcsolata ki-
zárólag piaci természetű, az értékbecslés fordulónapján, feltételezve, hogy az ingatlanok a piacon nyilváno-

san meghirdetésre kerültek, a piaci körülmények lehetővé teszik a szokványos értékesítést és annak lebonyo-
lítására az ingatlanok természetétől függő, megfelelő időtartam áll rendelkezésre. (12 hónap). 

Gyorsított eladási, likvidációs érték azonos a forgalmi érték meghatározásával azzal a kiegészítő feltétellel, 

hogy a marketing tevékenységre rendelkezésre álló idő túlságosan rövid, a nyilvános meghirdetés  és a pia-
con való megjelenés nem megfelelő, összehasonlítva a szükséges idővel és a promóciós intézkedésekkel, me-
lyek a piacon a legjobb ár eléréséhez szükségesek. A likvidációs érték feltételezi, hogy az ingatlan működé-
sen kívül áll, valamint, hogy az értékesítés során az eredeti funkció – kereslet híján - figyelmen kívül hagy-

ható. (6 hónap).  
A forgalmi érték meghatározására vonatkozó többször módosított 25/1997. (VIII.1.)  PM rendelet – három 
módszer alkalmazását javasolja, úgy mint a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés, a ho-
zamszámításon alapuló értékelés és a költségalapú értékelési módszert. 
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Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés 

A direkt összehasonlításon alapuló módszer lényege, hogy hasonló tulajdonságú tárgyaknak hasonló az ér-
téke. 
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés a vizsgált ingatlanhoz hasonló ingatlanok eladási, 
kínálati és bérbeadási árait analizálja, és ezeket összehasonlítja a vizsgált ingatlannal. Az összehasonlítás 
alapját a szóban forgó ingatlan jellemzői, illetve az összehasonlítandó ingatlanok jellemzői képezik és az 
ezek közötti eltérések határozzák meg az értékmódosító tényezőket.  

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései: 
1. Az alaphalmaz kiválasztása 
     Az összehasonlító vizsgálatot egy olyan ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell elvégezni, amely 

földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a 
vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés so-
rán figyelmen kívül kell hagyni. 

2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése 
     Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket az értékelőnek teljes körűen meg kell 

ismernie, és ezeket kell a tárgyi ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos értékformákat és azonos jogokat 
szabad összehasonlítani. 

3. Fajlagos alapérték meghatározása 
     Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték 

általában terület m2-re vetítve, de egyes esetekbe más volumen-mérőszámok vagy kapacitási számok (pl. 
m3, szállodai szobaszám, stb.) is alkalmazhatók. 

4. Értékmódosító tényezők elemzése 
    A vizsgált ingatlan értékének meghatározása értékmódosító tényezők figyelembevételével történik. Ér-

tékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényezők vehetők fel, amely az össze-
hasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző.  
Az értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell: 
1. Műszaki szempontok 
2. Építészeti szempontok 
3. Használati szempontok 
4. Telekadottság 
5. Infrastruktúra 
6. Környezeti szempontok 
7. Alternatív hasznosítás szempontjai 
8. Jogi szempontok, hatósági szabályozás 

5. Fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása 
A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül csak az értéket jelentősen befolyásolókat kell feltün-
tetni, és ha arra lehetőség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni.  Az érték-
módosító tényezők alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket. 

6. Végső érték számítása  

Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan 
mérete (volumene, kapacitása) szorzataként kell megállapítani. 
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Hozamszámításon alapuló értékelés 

Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó 
tiszta jövőbeni jövedelmek jelenértéke. 
Ezen értékelési eljárás az ingatlan jövőbeni hasznainak (bevételeinek) és ezek megszerzése érdekében fel-
merülő kiadások különbségéből (a tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.  
 
A módszer fő lépései: 
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése 

Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan lehetséges használati módjait, és az elemzést párhu-
zamosan valamennyire el kell végezni.  
A forgalmi érték megállapításánál, ha a jelenlegi használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb hasz-
nálattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni.  
Nem lehet szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbat vélelmezni még akkor sem, ha a piac ezeket 
elfogadná. A piaci szintnél magasabban rögzített bérleti díjakkal még a bérleti szerződéssel biztosított idő-
tartam alatt sem lehet számolni. 
 
2. Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként 

A tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett értékét kell 
érteni.  A bevételeket, bérleti díjakat piaci összehasonlító adatok felhasználásával határozzuk meg. Az ösz-
szehasonlító havi bérleti díjak adataiból korrekciós tényezők alkalmazásával fajlagos bérleti alapértéket ha-
tározunk meg.  
A tervezett bevételekből le kell vonni a várható nemfizetésből és kihasználatlanságból adódó bevételkiesést 
és az egyéb rendszeres befektetés- és üzemeltetés jellegű kiadásokat.  
 
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként 

A bevételek és kiadások idősorainak felállításával időszakos egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot 
felírni. 
 
4. Tőkésítési kamatláb meghatározása 

Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól, mint befektetéstől a piaci szereplők által elvárt meg-
térülési rátával egyenlő.  
 
5. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték. 

A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a piaci értéket kiszá-
mítani, melybe be kell számítani a maradványérték jelenértékét is. 
A jelenérték számítás egyforma éves bevételek esetén egyszerűsíthető a közvetlen tőkésítés módszerével, 
amely esetben az érték kiszámításához az éves tiszta jövedelmet el kell osztani a tőkésítési kamatlábbal. 
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Költség alapú értékelés 

A költség alapú megközelítés lényege, hogy a felépítmény újraelőállítási értékéből le kell vonni a fizikai, a 
funkcionális és a környezeti avulást, majd ehhez hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. 
Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő, illetve új építményeknél, 
károsodott létesítménynél, takart műtárgynál valamint olyan esetekben alkalmazzuk, amikor más módszer 
nem alkalmazható. Új építmények alatt a 0-5 éves épületek értendők. 
 
A módszer fő lépései: 
1. A telekérték meghatározása 

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani elsősorban piaci összeha-
sonlító módszerrel, a korábban ismertetett piaci összehasonlító módszer analógiájára, vagy különleges eset-
ben a hozamszámításon alapuló módszer szerint maradványelvű értékelés alapján.  
 
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása 

A pótlási költség olyan szerkezetet és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő 
funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel de azonos hasznos-
sággal pótolhatók lennének. Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének 
költségeit kell előirányozni függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától. Az újraépítési és a pótlási költségbe 
kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói és min-
den egyéb ténylegesen fizetendő költséget. Az épület újraépítési és pótlási költségébe az épületgépészetet és 
a belső építészeti elemeket is bele kell érteni, míg a mobíliákat és a gépeket ki kell zárni.  
 
3. Avulások számítása 

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: fizikai elhasználódás, funkcionális avulás 
és környezeti avulás. 
Fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épületet alkotó szerkezetek és építőanyagok fizikai elhasz-
nálódását, valamint a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát. A funkcionális avulás a gazdaságta-
lan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövet-
kezett minden olyan változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. 
 
4. Végső érték meghatározása 
A felépítmény újraépítési vagy a pótlási költségéből az avulásokat levonva és a telekértéket hozzáadva kap-
juk meg az ingatlan költség alapon számított forgalmi értékét. 
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KORLÁTOZÓ ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 
 
 
 A Szakvélemény az érvényben lévő, többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM sz. rendeletben 
meghatározottak szerint,- illetve a kapott adatszolgáltatás és a helyszíni szemle alapján készült. 
 

1. A szakvélemény a tárgyi ingatlant, mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli és a helyszíni 
szemle során tapasztalt állapotra vonatkozik. A helyszíni szemlét követően bekövetkezett bármilyen 
nemű változásokért, gazdasági-környezeti körülmények megváltozása, engedély nélküli építés, bon-

tás stb. melyek az ingatlan értékét befolyásolják, felelősséget nem vállalok. 

2. A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattam be. A helyszíni szemle 
során talajmechanikai, statikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat nem 

végeztem. 
Nincs meg a képesítésem arra, hogy felismerjem a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az 
ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az értéket. Ugyanakkor szemrevételezéssel - te-
kintettel arra, hogy lakóház található az ingatlanon - környezetszennyezés nem volt tapasztalható. 

Ezen értékelési szakvélemény csak a fentebb megnevezett célra használható fel. Más célra a szak-
véleményt csak az értékelő írásbeli beleegyezésével lehet felhasználni. Az értékelés csak egységes 
egészként kezelhető, abból részeket kivenni, és azokat magukban értelmezni nem lehet. 

3. A meghatározott forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik. Feltételezem, 

hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálogjog a mellékelt tulajdoni lapon 
látottakon kívül. 

4. Jogi vizsgálatot a tulajdoni lap vizsgálatán túlmenően nem végeztem. Ugyanakkor egyéb módon 

tudomásomra információ nem jutott.  

 

 
 
Csatolt mellékletek:  
 
      -    1. számú táblázat 

- tulajdoni lap másolat 
- térképmásolat  
- szabályozási terv és HÉSZ másolat 
- fényképfelvételek 

 
Székesfehérvár, 2021. december 10. 

                                                                                                       Dr. Póczos Géza 
                                                                                                    igazságügyi szakértő 
                                                                                                           Szám: 4506 
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