
Előterjesztés 
a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

1. előterjesztés száma: 11/2017 
2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – kérelem 

 3. számú melléklet – helyszínrajz 

 4. számú melléklet – értékbecslés 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

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

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 
22.) helyi rendelet 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Kalmár László, Csabdi, Béke utca 117. alatti lakos az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában 
lévő, szomszédos 0165/4 hrsz-ú – árok, szántó, legelő művelési ágba sorolt – összességében 
8993 m2 területű (helyszínrajzon zöld színnel jelölve), ingatlanra nyújtott be vételi ajánlatot. 
Az ajánlott vételár 3.500.000,-Ft. 

Az ingatlan könyv szerinti értéke a forgalomképtelen állapotában 1.866.000,-Ft. 

A 0165/4 hrsz-ú ingatlan a szomszédos 0165/5 hrsz-ú ingatlannal együtt beépítésre szánt 
ingatlanok, Bicske helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 18/2009. (VII. 27.) 
számú rendelet 16. § szerint nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épületek (kisüzemi 
termelő, szolgáltató, illetve raktározási tevékenység, irodák, stb.) helyezhetőek el az alábbi 
feltételek alapján. 
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A 0165/4 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan az árok alrészlet miatt jelenleg 
forgalomképtelen vagyontárgyként szerepel az önkormányzat vagyonkataszteri 
nyilvántartásában.  

Az árok művelési ág miatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá is 
tartozik az 5. § (3) bekezdés d) pont alapján, így az jelenleg nem idegeníthető el.A 
természetben az árok már nem létezik, így művelési ág módosítást követően az ingatlan 
forgalomképtelensége megszüntethető. A művelési ág váltást a földhivatalnál lehet 
kezdeményezni.A szántó, legelő alrészlet miatt a földforgalmi törvény hatálya alá is tartozik 
az ingatlan, ezért azt gazdasági társaság nem szerezheti meg, a magánszemély 
tulajdonszerzése is csak a törvényi feltételeknek megfelelően lehetséges.Az ingatlant az 
E.ON, és a Tesco vezetékjoga, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat javára bejegyzett 
vízvezetési szolgalom terheli. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény 14. § (2) bekezdés szerint az önkormányzati vagyon 
értékesítése esetén az államnak elővásárlási joga van, mely alól kivételt képez a 
lakásértékesítés, továbbá ha az értékesíteni kívánt ingatlan értéke a törvényben (25 millió 
forint) vagy önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár 20%-át nem éri el. 

A vagyonrendelet 28. § (2) bekezdés b) pontja alapján ingatlan értékesítés esetén három 
hónapnál nem régebbi értékbecslés figyelembe vételével kell a forgalmi értéket meghatározni.  

Egy korábbi kérelem alapján 2016. júniusban készült ingatlanforgalmi értékbecslés az 
ingatlanra. A becslés szerint a forgalomképtelenség megszüntetését követően, a művelési 
ágak megváltoztatása nélkül nettó 3.300.000,-Ft, a művelésből való kivonást követően, 
beépítetlen területként – a helyi építési szabályzat beépítési feltételeinek figyelembe vételével 
– nettó 21.400.000,-Ft lehet az értéke. 

A Képviselő-testület a korábbi kérelem kapcsán ismételt értékbecslés elrendeléséről döntött. 
A FORSZ Kft december 9. napján elkészítette az újabb – immáron igazságügyi szakértő által 
készített – értékbecslést, mely nettó 3.400.000,-Ft, illetve 20.500.000,-Ft összegeket 
tartalmaz. 
 
Önkormányzatunk a földterületek értékesítése során ÁFA mentes körbe tartozik. 
 
Bicske, 2016. december 13. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet a 11/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvétele 

A változat 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a tulajdonában lévő 0165/4 hrsz-ú ingatlan árok művelési ágba tartozó földrészlet 
művelési ágának módosítását kezdeményezi a természeti használatnak 
megfelelően. Az eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. 
évi költségvetés dologi kiadásai terhére. 

2. a művelési ág megváltozását követően a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlant 
forgalomképes vagyonelemmé nyilvánítja. 

3. a forgalomképes vagyonelem hasznosításáról külön döntést hoz. 
 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Polgármester 

B változat 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a megajánlott vételáron az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
2. a tulajdonában lévő 0165/4 hrsz-ú ingatlan árok művelési ágba tartozó földrészlet 

művelési ágának módosítását kezdeményezi a természeti használatnak 
megfelelően. Az eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. 
évi költségvetés dologi kiadásai terhére. 

3. a művelési ág megváltozását követően a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlant 
forgalomképes vagyonelemmé nyilvánítja. 

 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Polgármester 
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INGATLANFORGALMI 
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

a 

2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti 
kivett árok, szántó, legelő megnevezésű ingatlanról 

 
 

 
 
 
 

Készült Bicske Város Önkormányzata részére 
 
 

Budapest, 2016. december 9. 
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

 
 

1. A Megbízó 
 

Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
 
2. A Megbízott 
 

FORSZ Vagyonértékelő, Auditáló és Tanácsadó Kft. (1027 Budapest, Szász Károly u. 2.). 
 
3. A megbízás tárgya 
 

A 2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti, kivett árok, szántó, legelő 
megnevezésű ingatlan 

 
4. A szakvélemény célja 
 

Az ingatlan aktuális piaci értékének meghatározása a jelenlegi állapotban, valamint az 
ingatlan építési övezetének figyelembe vételével a kivett beépíthető állapotban.  

 
5. A szakvélemény módszere 
 

Az értékelés a TEGoVA (Értékelők Európai Csoportja) által készített EVS 2012 (European 
Valuation Standards 2012) európai értékelési szabvány ajánlásai által javasolt 
módszerekkel készült. A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a 
Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására 
vonatkozó többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak, valamint a 
Termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. 
(VIII. 1.) FM rendelet előírásainak.  

 
6.  A Megbízó külön feltételei 
 

A Megbízott köteles az értékbecslés során szerzett információkat és dokumentumokat 
bizalmasan kezelni. Harmadik fél számára információ és az értékbecslés eredménye nem 
szolgáltatható ki. 

 
7.  Az ingatlan forgalomképessége 
 

A vizsgált ingatlan forgalomképes.  
 
8. A szakvélemény fordulónapja és érvényességi ideje 
 

Jelen értékbecslés a keltezést követő 6 hónapig, vagy az értékbecslés körülményeinek 
jelentős megváltozásáig érvényes. A keltezés dátuma egyúttal az értékbecslés fordulónapja. 
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9. A szakvélemény eredménye 
 
A Megbízó felkérésének megfelelően a 2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti 
kivett árok, szántó, legelő megnevezésű ingatlan értékbecslését elvégeztük. A vonatkozó 
iratanyagok átvizsgálása, valamint a helyszíni szemle tapasztalatai alapján az alábbiakat 
állapítottuk meg: 
 

 

A 2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti kivett árok, szántó, legelő 
megnevezésű ingatlan   

 
forgalmi értéke jelenlegi állapotában 

 

3 400 000,-Ft + áfa, azaz hárommillió-négyszázezer forint + áfa 
 

az ingatlan építési övezetének figyelembe vételével a kivett beépíthető állapotban 
 

20 500 000,-Ft + áfa, azaz húszmillió-ötszázezer forint + áfa 
 

(A feltüntetett értékek ÁFA-t nem tartalmaznak) 
 

 
10. Az értékesítés ÁFA szabályai:  
 

A többször módosított, 2007. évi CXXVII. sz. Áfa-törvény alapján a régi ingatlanok és nem 
beépíthető földterületek értékesítése jellemzően adómentes, kivéve, ha az adóalany a 
változtatást megelőző adóév utolsó napjáig bejelenti, hogy adóalanyiságot választ. Az új ÁFA 
törvény nem tesz különbséget lakóingatlan és egyéb célú ingatlan között, így az értékelt ingatlan 
értékesítése főszabályként ÁFA mentes körbe tartozik. Kivételt képez, ha az Eladó az ingatlanjai 
értékesítésére nézve ÁFA alanyiságot választott. Amennyiben az ingatlan értékesítése - eladó 
választása szerint - ÁFA körbe tartozik, akkor a megállapított érték az ÁFA összegét nem 
tartalmazza, értékesítését a hatályos adótörvények szerint 27 % ÁFA terhelheti. Értékelő az 
ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta. 
 
11. A szakvéleményt készítette:  
 
 

Muszely Péter  igazságügyi ingatlan-értékbecslő 
  Ig. szak. nyilv. szám: 010622 
  Ingatlanvagyon-értékelő névjegyzéki szám: 05440/2007. 
  Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés: 2015/232 

 

 
(Az értékelési bizonyítványban foglaltak csak az értékbecsléssel és mellékleteivel együtt érvényesek) 
 
 
Budapest, 2016. december 9. 
 

 
 F O R S Z 
 Vagyonértékelő, Auditáló és 
 Tanácsadó Kft. 
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KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA 
 
 

1. A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat hitelesnek fogadtuk el, jogi vizsgálatot az 
átadott iratok tanulmányozásán túlmenően nem végeztünk. Az adatok, dokumentumok, 
információk valóságát és teljességét a Megbízó szavatolja. Nem vállalunk felelősséget a 
mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott információkért.  

2. Az ingatlan műszaki felmérése nem képezte megbízásunk tárgyát, ezért a felmérést csak az 
értékbecsléshez szükséges pontossággal, méret ellenőrzése érdekében végeztük el.  

3. Megbízásunk nem terjed ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére. 
Szemrevételezéses vizsgálat alapján az ingatlanokon, ill. azok szomszédságában nem 
tárolnak veszélyes vagy környezetkárosító anyagokat, az ingatlanokat külső környezeti 
károk nem érik és a végzett tevékenység nem környezetszennyező. Feltételeztük, hogy az 
érvényben lévő környezetvédelmi szabályokat betartották, illetve minden szükséges 
engedélyt beszereztek. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye lényegesen befolyásolhatja 
a megállapított értéket.  

4. Az ingatlan tulajdonjogát per-, teher-, és igénymentes állapotában értékeltük. Az általunk 
megállapított forgalmi érték lehetőségeink szerint objektíven, reálisan meghatározott érték, 
amelyen a tulajdonjog nyílt piaci körülmények között elkelhet. Az adásvételi szerződésben 
meghatározandó ár a felek szabad megállapodásán alapul, egyéni érdekek és szubjektív 
szempontok is befolyásolhatják, így természetesen a forgalmi értéktől különböző is lehet. 

5. A jelentésben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és kizárólag az itt 
meghatározott felhasználási célra érvényesek. Az értékelési szakvélemény csak teljes 
egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy részleteket kiragadni, és 
önmagukban felhasználni nem megengedett. 

6. Jelen szakvélemény 2 eredeti példányban készült. A Kft. előzetes hozzájárulása nélkül a 
jelentés egésze, vagy annak egyes részei semmilyen módon nem terjeszthetők a 
nyilvánosság elé hirdetés, újság, értékesítés, vagy bármilyen más, nyilvános média útján.  

7. Jelen értékbecslés a jelenlegi ingatlanpiaci körülmények figyelembevételével készült. Nem 
vállalunk felelősséget olyan később jelentkező tényezőkért, amelyek utólag befolyásolhatják 
a meghatározott értéket, ill. az értékelés fordulónapját követően a piaci gazdasági helyzetben 
bekövetkezett változások miatti értékváltozásért. 

8. Az értékelő a tudomására jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan kezeli, 
egyúttal kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz nem fűződik érdeke, díjazása 
nincs kapcsolatban a megállapított értékkel és pártatlanságát semmi sem befolyásolta. 
Munkáját az értékelő szakmában ismert és elfogadott módszerek alkalmazásával, legjobb 
tudása szerint, lelkiismeretesen végezte. Az ingatlan helyszíni szemrevételezését 
személyesen hajtotta végre. 
 
Budapest, 2016. december 9. 
 
 
 

 FORSZ 
 Vagyonértékelő, Auditáló és  
 Tanácsadó Kft. 
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1. ÉRTÉKELÉSI ELVEK 
 
Hazánkban csak az ingatlanértékelések szűk körére, a hitelbiztosítéki érték meghatározására 
van rendeleti szabályozás. Egyéb ingatlanértékelési célok esetén a TEGoVA (Értékelők 
Európai Csoportja) által készített EVS 2012 (European Valuation Standards 2012) európai 
értékelési szabvány ajánlásai vehetők figyelembe. 
Jelen szakvéleményünk felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem 
minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 
26/2005.(VIII.11.) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a 
Termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. 
(VIII. 1.) FM rendelet előírásainak. Az alkalmazott módszereket az EVS 2012 ajánlásaival 
összhangban választottuk ki.   
 
A forgalmi érték olyan optimális árat jelent, amelyen elvárható egy tulajdoni érdekeltség 
(azonnali fizetésű) készpénz ellenében való, egyéb feltétel nélküli értékesítése, feltételezve, 
hogy 

- van egy eladni szándékozó fél 
- rendelkezésre áll az eladás lebonyolításához szükséges ésszerű időtartam, 

figyelembe véve a tulajdon jellegét és piaci helyzetét 
- az értékek az adott időszakban nem változnak 
- az ingatlan szabadon értékesíthető 
- nem vesznek figyelembe olyan magasabb árat, amelyet speciális érdekeltségű vásárló 

fizet  
 
A forgalmi érték megállapítása három módszerrel történhet: 
 
Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés 
 
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi 
ügyletek árainak illetve ezek hiányában a környékről gyűjtött kínálati áraknak a vizsgált 
esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. A módszer akkor alkalmazható, ha 
kellő számú adatból álló alaphalmazunk van, amelynek földrajzi elhelyezkedése és az abban 
szereplő ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal.  
A vizsgált ingatlanra jellemző körből kiválaszthatóak az összehasonlításra alkalmas 
ingatlanok, és meghatározható ezek fajlagos alapértéke. A különféle értékmódosító tényezők 
elemzése után megállapítható az egyes ingatlanok kiigazított fajlagos alapértéke. A végső 
érték számítása az átlagos korrigált fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként adódik.  
 
Hozamszámításon alapuló értékelési módszer  
 
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeli hasznai és az ezek megszerzése 
érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket. Az érték megállapítása 
azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta 
jövedelmek jelenértéke, így ingatlanok esetében a bérbeadás útján megszerezhető jövedelem 
képezi a becslés alapját. 
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Költség alapú értékelés, műszaki értékből kiinduló érték meghatározása 
 
A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási költségéből 
levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd hozzáadjuk a felépítményhez tartozó földterület 
értékét. 
 
A forgalmi értéket lehetőség szerint több módszerrel határozzuk meg, majd a kapott értékek 
esetleges eltérésének vizsgálata után az értékelés céljának megfelelően választjuk ki a végső 
forgalmi értéket.  
 
Az értékelési módszer kiválasztása 

Jelen esetben a vizsgált ingatlan jelen állapotában mezőgazdasági ingatlannak, az építési 
övezet alapján pedig építési teleknek tekinthető. 
 
Beépítetlen területek értékelése fenti rendeletek és az EVS ajánlása szerint két különböző 
módszerrel történhet:  
 
1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés 
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi 
ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az 
összehasonlító vizsgálatokat olyan alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi 
elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok azonos 
típusúak, lehetőleg azonos övezeti besorolásúak a vizsgált ingatlannal. Az elemzett 
összehasonlító adatokból, az ingatlanra jellemző értékmódosító tényezők 
figyelembevételével kerül sor a fajlagos összehasonlító érték meghatározására, mely 
általában egy négyzetméter telekterületre vonatkozik. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos 
érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani.  
 
2. Maradványértékelés módszere 
Beépítetlen telek értékelésénél az ún. maradványértékeléses módszer is alkalmazható. Ebben 
az esetben az értékelő megbecsüli egy optimálisan megvalósítható ingatlanfejlesztési 
elképzelés alapján a teljes fejlesztés (egyszerűbb esetben az építési telkek, vagy másik 
esetben a felépítmények + földterület) forgalmi értékét, majd ezt az összeget csökkenti a 
felépítmények tervezésével, megvalósításával kapcsolatos költségekkel, és az 
ingatlanfejlesztő elvárható profitjával.  A maradványérték nem más, mint a telek értéke. A 
továbbfejlesztett állapotra vonatkozó érték meghatározása piaci összehasonlítással, vagy a 
fejlesztett ingatlan jövőbeni hozamaiból kiindulva hozamszámítással határozható meg.  
A módszer jelentős bizonytalanságot rejt magában, hiszen a kapott érték attól is függ, hogy 
az értékelő valóban reális fejlesztést képzel-e el, és megfelelően számítja-e a fejlesztés 
várható hozamát, költségeit és profitját. Jelen esetben a becslés bizonytalanságát növeli, 
hogy nem áll rendelkezésre építési engedélyezési terv. Továbbá a fejlesztői profit 
meghatározása is spekulatív, ezért a módszer alkalmazásának inkább ellenőrző szerepet 
szánunk. 
 
Beépítetlen területek értékelésének elsődleges módszere a piaci összehasonlítás, másodlagos 
módszer pedig a maradványértékelésen alapuló érték meghatározás. 
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A maradványértékelésen alapuló módszert főképpen ingatlanfejlesztők használják a 
befektetéseik megtérülésének számításához. Az érvényes értéket piaci összehasonlító 
adatok alapján határoztuk meg, mert ez a módszer tükrözi leginkább a piaci forgalmi értéket. 
 
 

2. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE 
 
Értékelő, elemző munkánk során az alábbiakban felsorolt, általánosan elfogadott módszereket 
alkalmaztuk: 
 

2.1. Helyszíni szemle 
 
Az értékelés tárgyát képező ingatlan jellemzőinek megállapítása érdekében helyszíni szemlét 
tartottunk. A szemlére 2016. december 2-án került sor. 
A Megbízó segítségével az ingatlant részletesen bejártuk. A látottakról, valamint a Megbízó 
képviselője által elmondottakról jegyzeteket készítettünk, az ingatlan szemlekori állapotát 
fényképfelvételekkel dokumentáltuk. Tekintettel arra, hogy felépítmény nincs az ingatlanon, 
így műszaki felmérésre nem volt szükség.  
 

 
2.2. Az értékbecsléshez felhasznált dokumentumok 

 
- Tulajdoni lap (2016.11.25.) 
- Térképmásolat (2016.11.25.) 
- Megbízótól kapott információk 

 
 
3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE  
 
3.1. A tulajdoni lap adatai 
 

Helyrajzi szám 0165/4 
Széljegy nem tartalmaz bejegyzést 

TULAJDONI LAP I. RÉSZE 

Az ingatlan címe Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám 
Az ingatlan fekvése Külterület 

Művelési ág Jel 
Minőségi 

oszt. 
Terület 

ha            m2 
Kat. tiszt. 

jöv. 
kivett árok a 0  482 0,00 
szántó b 4  4538 9,85 
legelő c 3  2630 2,29 
szántó d 4  1343 2,91 

A földrészlet összes területe  8993 15,05 
Szolgalom, egyéb I/2. bejegyző határozat: Terheli a BICSKE Külterület 0171/9 

HRSZ-t illető Vezeték szolgalmi jog elektromos 
magánvezeték vezetési - 25 m² nagyságú területre. 
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TULAJDONI LAP II. RÉSZE 

Tulajdonos(ok) 
 

Bicske Város Önkormányzata  
cím: 2060 BICSKE Hősök tere 4. 
1/1 tulajdoni hányad 

TULAJDONI LAP III. RÉSZE 

  

1. bejegyző határozat: Önálló szöveges bejegyzés keletkezett 
a 0165/1 hrsz.-ú ingatlanból. 
3. bejegyző határozat: Vízvezetési szolgalmi jog 
jogosult: 
név: FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
cím : SZÉKESFEHÉRVÁR 
4. bejegyző határozat: Vezetékjog 
A területkimutatásban és a változási vázrajzon megjelölt 
területre. 
Engedélyező határozat száma: VII-S-001/02318-3/2012.,  
(20 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózat). 
jogosult: 
név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 

 
Jogi helyzet: 

 
Az ingatlant önállóan forgalomképesnek, ill. jogilag rendezettnek tekintjük. A megállapított 
érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik. 
Az ingatlan természetben Bicske külterületén, az 1. számú főközlekedési út mellett 
helyezkedik el. 
 
 



2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti ingatlan 

 
FORSZ Vagyonértékelő, Auditáló és Tanácsadó Kft 

Tel. : +36 20 / 925 7525; E-mail: forsz@forsz.hu 
10

3.2. Az ingatlanra vonatkozó építési előírások 
 

A szabályozási terv alapján a vizsgált ingatlan övezeti besorolása Gksz2 jelű, 
„Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület”. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkormányzati rendelete alapján a vizsgált 
ingatlanra vonatkozó építési előírások a következők: 
 

15. § 

Gazdasági területek 

(1) A gazdasági területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, 
építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak: 

a. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz1-Gksz8) 

b. ipari gazdasági terület (Gip1-Gip10) 

c. ipari gazdasági – mezőgazdasági üzemi terület (Gip-Mü1- Gip-Mü2) 

(2) A gazdasági építési övezeteken belül a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások 
vonatkoznak: 

a. a telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű növényzet 
alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel 
fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja. 

b. a telkeken az egyes telekhatárok mentén legalább 2 sorban egységes fasor 
telepítendő. 

c. a felszíni parkolók fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, 
legalább kétszer iskolázott lombhullató fa telepítendő. A 12 férőhelynél nagyobb 
parkolók esetén a fák kedvezőbb életfeltételeinek biztosítása miatt legalább 1,5 m 
széles zöld sáv létesítendő. 

d. új épület kialakítása esetén az építési engedélyezési tervnek a kert kialakítására 
vonatkozóan kertépítészeti tervet kell tartalmaznia. 

e. a beültetési kötelezettségű területeken és a telekhatárok mentén kizárólag honos, 
a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok telepítendők. 
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16.§ 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz1-Gksz8) 

 

(1) A Gksz jelű építési övezetek elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú 
épületek (kisüzemi termelő, szolgáltató, illetve raktározási tevékenység, irodák, stb.), 
továbbá a vonatkozó, hatályos jogszabály szerinti épületek elhelyezésére szolgálnak. Az 
építési övezetekben a gazdasági tevékenységi célú épületen belül kivételesen a 
tulajdonos vagy használó és a személyzet számára lakások is kialakíthatók. Az építési 
övezetekben az új építési telkek méretét és a telek beépítését úgy kell megállapítani, hogy 
a területre vonatkozó környezetvédelmi határértékek a telekhatáron belül teljesüljenek. 
Terepszint alatti építmények (tároló, szint alatti parkoló) az építési övezetekben 
elhelyezhetők, a maximális beépíthetőség + 10 % mértékéig, ebből legalább 60 % a 
terepszint feletti beépítés alatt. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési előírásait az 5. melléklet 
tartalmazza. A mellékletben az  SZ a  szabadonálló beépítési módot, a K az illeszkedés 
elve alkalmazásával megállapítandó beépítési módot jelöli. 

(3) Az egyes kialakítandó telephelyek belső elrendezését, konkrét beépítését minden egyes 
esetben a pontos funkció ismeretében, az adott telekre készítendő építési engedélyezési 
tervben kell meghatározni, a meglévő beépítés és burkolt felület feltüntetésével, a jelen 
rendelet és a szabályozási terv által szabott keretek között. 

(4) - 

(5) Az egyes építési övezetekben a gépjárművek közlekedésére szolgáló területet 
portalanított szilárd burkolattal kell ellátni. 

(6) Speciális előírások a Gksz3 jelű (Csabdi út melletti) gazdasági területre: 

a) Az építési övezet tó felőli építési telkeinek telekvégei - a vizek védelme érdekében, 
valamint esztétikai szempontból - kötelezően fásítandók,  legalább a „beültetési 
kötelezettségű terület határa” vonaláig (a tó melletti vízfolyás 
partélétől számított min. 30 m-es védőtávolság figyelembevételével). 

b) A Csabdi út melletti építési telkek közül a lakóterülettel, illetve a menekült-
táborral szemközti telkeknél az út menti telekhatártól számított minimum 15 m-
es, sűrű telepítésű védőfásítás kialakítása kötelező, melyen belül legfeljebb 
kapusfülke létesíthető. 

(7) A Gksz1 - Gksz8 jelű építési övezetekben az elő- és az oldalkert mérete legalább 5 m, a 
hátsókert mérete legalább 10 m. 

(8) Speciális előírások a Gksz5 jelű (1. sz. főút melletti) gazdasági területekre: az építési 
övezet kizárólag abban az esetben építhető be, ha a gazdasági terület funkcionális és 
vizuális elválasztását és a környező területek védelmét szolgáló, a szabályozási terven 
jelölt védő erdő – legalább a beruházással érintett telkeken - eltelepítésre került. 

(9) Speciális előírások a Gksz6-Gksz8 jelű (M1 autópálya - 1. sz. főút közötti) gazdasági 
területekre: amennyiben a terület beépítése nem egy ütemben (helyhez kötött 
beruházásként) történik, a szabályozási terv szerinti ütemezés betartandó; a következő 
ütem beépítése csak az azt megelőző ütem legalább 50 %-os beépülését követően 
engedélyezhető. 
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3.3. Az ingatlan környezetének bemutatása 
 
Bicske Fejér megye északi részén fekvő város, a Bicskei járás székhelye.  

Közlekedés 

Bicske a Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bécs vasútvonalon fekszik élénk vasúti 
forgalommal. Elővárosi szerelvények kötik össze Budapesttel, Tatabányával, Komárommal 
és Győrrel. Gyorsvonatok járnak innen Budapest, Győr, Hegyeshalom, Sopron, 
Szombathely és Pozsony 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 központja a régi országút körül terül el. 
A város határában fut az M1-es autópálya, amelyen egy lehajtó van Bicskén. A várost kisebb 
mellékút köti össze a 811-es úttal, Csabdival, valamint Mányon át Zsámbékkal és 
Pilisjászfaluval. Bicske a környék autóbusz közlekedésének meghatározó központja: 
Budapest, Mór, Székesfehérvár, Zsámbék valamint a környező települések érhetők el 
rendszeresen a városból. 

A város története 

Bicske és környéke már ősidők óta lakott hely, első nyomát az újabb kőkorból származó 
telepnyomok, sírok bizonyítják, de a bronzkorból, a rómaiak és az avarok idejéből (a Szőny-
Pécs közti római út, mely egy itteni egykori római településen vezet át) és az Árpád-korból 
középkori temetők templom alapfalakkal kerültek elő itt. 

Első említése 1306-ból való, bár a Bicskei családról – a hely akkori birtokosairól – már 1258 
óta tudni. Különleges helyzetet adott a 15. század kereskedelmével párhuzamosan fellendülő 
Bicskének az a tény, hogy a birtokosok 1443. június 10-én pallosjogot kaptak I. Ulászló 
királytól. 
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1541 körül vált török uradalom részévé a település, ám a 
birodalom határán lévén a kettős adóztatás sújtotta, mivel 
sokszor eljutottak a komáromi adószedők is a vidékre. 
1686-ig a török erről a környékről való kiűzéséig 
lakosainak száma nagyban csökkent. Ezt követően viszont 
nagy gyarapodás jellemezte a települést, amely 1688-ban 
a közigazgatás restaurációjával járási székhely lett. Bicske 
a továbbiakban folyamatosan gyarapodott, 1773-ban lett 
mezőváros, 1872-ben nagyközség. 

A 18. és a 19. század folyamán a közelben fekvő Vértes és 
Gerecse hegységek kiváló lehetőséget biztosítottak az 
erdei munkákra, a mészégetésre és a kőbányászatra. A mai 
napig él az erdei munkák emléke egyes dűlőnevekben: 
Egyfejszés, Kétfejszés föld. 

A 19. században fejlett volt a településen a kézműves-ipar: 
a fazekasság, a takácsmesterség, a kelmefestés, a 
bőrkikészítés, a tímárság, a csizmadiamesterség, valamint 
a cipészmunka. A későbbiekben is sok kisiparos dolgozott 
a községben. 

A vasút 1884-ben épült meg Bicskén, amikor megnyílt az 
utolsó fővárosi fővonal Budapest és Újszőny között. 
Később ehhez kapcsolódott egy helyi érdekű vasút is, 
amely Székesfehérvárral kötötte össze a települést (az 
utóbbin az 1970-es években leállt a személyforgalom, és 
mára már az egy ideig még működő teherforgalom is 
megszűnt. A vonal nagy részén már a sínek sem 
láthatóak.). A vasutak megjelenésével párhuzamosan 
Bicske jelentősége folyamatosan nőtt, s bár 1877-ben Vál 
kapta meg a járásszékhelyi státuszt a környéken, növekvő 
iparával egyértelműen a térség legjelentősebb 
településévé fejlődött. 1921-ben a Budapest – Győr 
vasútvonalat az országban elsőként villamosították, így 
még egyszerűbbé vált a város megközelítése Budapestről. 
A vasúti közlekedés lehetőséget biztosított a bicskei 
szegényparasztok és kisiparosok számára, hogy 
Budapesten is vállalhassanak munkát.  

A község életét a mezőgazdaság is nagyban meghatározta. 
A feudális nagybirtok-rendszer egészen 1945-ig 
fennmaradt. 

Bicske területe az 1940. évi népszámlálás adatai szerint 
15551 katasztrális hold volt, a lakosság 8319 fő. A 
népsűrűség 93 fő volt négyzetkilométerenként, összesen 

1634 lakóház áltt a község területén. 

Az 1944-es adatok a következőkről számolnak be: mezőgazdasági művelés alatt álló, vagy 
művelhető terület összesen 14258 katasztrális hold volt, ebből 3000 hold erdő. A 14258 
holdból 9610 holdon 11 nagybirtokos osztozott, a maradék 5841 hold (a község belterületét 
is beleértve) a község lakosságának tulajdonát képezte. Bicske nagy kiterjedésű 
szőlőterülettel is rendelkezett, mely három tájon terült el: A Galagonyás dűlőben 450 
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katasztrális hold szőlő és gyümölcsös, Felsőhegyen kb. 300 hold, Máléhegyen 250 hold 
állott. 

A második világháború rendkívül súlyos károkat okozott a városban, ipara és 
infrastruktúrája nagyrészt megsemmisült. A községi elöljáróság 730/1947. számú jelentése 
alapján "1940-ben a községben 4500 ló, 3000 szarvasmarha, 16000 sertés és kimondhatatlan 
számú baromfi volt, melyek a hadműveletek alatt teljesen elvesztek." 1945. március 23-án a 
kitelepült lakosság visszatért a faluba. 

1945-ben ismét járásszékhely lett Bicske. 1946. február 22-én megalakult a 
földművelésszövetkezet helyi részlege, melynek feladata volt, hogy a kiskereskedelmi 
ellátást megszervezze. 

Bicske 1986. január 1-jén kapott városi rangot. 

 

3.4. Az ingatlan bemutatása 
 

3.4.1. Az ingatlan elhelyezkedése 
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3.4.2. Légifotó az ingatlanról és közvetlen környezetéről 
 

 

 

3.4.3. Az ingatlan általános bemutatása 
 

A vizsgált ingatlan Bicske külterületi részén, az 1. számú főközlekedési út, ill. a Mány felé 
vezető út mentén helyezkedik el. Közvetlen környezetében részben mezőgazdasági 
területek, részben kereskedelmi-szolgáltató létesítmények (Lidl, Tesco, autószerviz, 
autókereskedés, gumiabroncs kereskedés stb.) találhatóak. A település központja 
hozzávetőlegesen 1000–1500 m távolságban van. Az ingatlant megközelíteni az 1. sz. főút 
felől, a szomszédos kereskedelmi létesítmény melletti úton lehetséges. Parkolni a telek 
környezetében ingyenesen lehet. Az ingatlant a főút felől egy árkos, fás rész határolja, a 
Mány felé vezető úttól egy patak és annak medre választja el. A belsőbb részein az 
ingatlanhoz hasonló hasznosítású és állapotú, legelő-jellegű területtel érintkezik. 

Az értékelés tárgyát képező ingatlan beépítetlen, mezőgazdasági besorolású, művelési ága 
szántó, legelő, ill. kivett árok. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az eltérő művelési ágbeli 
hasznosítások a valóságban nem beazonosíthatók, az egész terület – a szomszédos területtel 
együttesen – legelőként hasznosított, nem áll művelés alatt. Alakja L-hez hasonló 
szabálytalan sokszög, mely egy közel 10 m széles keskenyebb és egy szélesebb, kb. 30 m 
széles szárból áll. Felszíne hozzávetőlegesen sík. Kerítés nincs, de az utak felőli 
telekhatárokon villanypásztor található. A telek egy részén (szélén) fák, bokrok találhatóak, 
nagy része azonban üres, füves, gazos. Az ingatlan közműellátással nem rendelkezik, viszont 
láthatóan egy elektromos légvezeték keresztezi, melyre szolgalmi jog is be van jegyezve, 
valamint a tualjdoni lap tanúsága szerint egy vízvezeték is keresztül halad rajta. Az ingatlan 
állapota legelő hasznosításának megfelelő, jelen téli időszakban használaton kívüli. 
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4. AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSE 
 
4.1. Ingatlanforgalmi helyzet 

 
A vizsgált ingatlan piaci értékének megállapítása érdekében megvizsgáltuk a Bicskén 
eladásra kínált telkek fajlagos árait, mely alapján a következőket állapítottuk meg: 

Külterületi mezőgazdasági ingatlanok fajlagos kínálati árai 300-500 Ft/m2 között mozognak.  

Fejlesztési területek, ipari, kereskedelmi övezetben lévő telkek fajlagos kínálati árai nagy 
szórást mutatnak, elhelyezkedéstől és beépíthetőségtől függően 1.500–10.000 Ft/m2 között 
jellemzőek. 

Megjegyzendő, hogy a vizsgált ingatlannal szomszédos, azonos hasznosítású és 
beépíthetőségű ingatlant jelenleg több helyen, eltérő árakon hirdetik, a fajlagos kínálati ár 
1.600–2.000 Ft/m2 között van. 

 
4.2. Az ingatlan értékbecslése a jelenlegi hasznosítás figyelembe vételével 

 
A megbízás szerint meghatározandó az ingatlan piaci-forgalmi értéke a jelenlegi hasznosítás 
figyelembe vételével. Jelenleg az ingatlan mezőgazdasági hasznosítású, legelőként 
használják. Az ingatlan értékelésének elsődleges módszere a piaci összehasonlítás, melynek 
során a vizsgált ingatlanra jellemző körből kiválaszthatóak az összehasonlításra alkalmas – 
jelen esetben mezőgazdasági hasznosítású – ingatlanok, és meghatározható ezek fajlagos 
alapértéke. A különféle értékmódosító tényezők elemzése után megállapítható a kiigazított 
fajlagos alapérték. A végső érték számítása az átlagos korrigált fajlagos érték és az ingatlan 
mérete szorzataként adódik.  

A legjellemzőbb tulajdonságokat az ismertetések tartalmazzák. Az eladási ár a tényleges 
értékesítési adat, illetve folyamatban lévő értékesítés esetén a kínálati ár alapján, az 
ingatlanpiaci gyakorlat szerint becsült mérték. 

Tekintettel arra, hogy a fellelhető összehasonlító adatokra vonatkozó leírások nagyon kevés 
információt tartalmaznak, így páros összehasonlításra nincs mód, ezért először 
meghatározásra kerül az összehasonlító adatok fajlagos árának átlaga, majd a konkrét 
ingatlan adottságait az „átlagos” árhoz képest hasonlítva kerül meghatározásra a korrigált 
fajlagos ár. 
 
A számításokat a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza. 
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Összehasonlító adatok: 
 

azonosító elhelyezkedés terület kínálati ár fajl. ár egyéb információ 

20990221 1-es út közelében 27 800 15 000 000 540 sík terület, könnyen megközelíthető 

22808192 
autópályához 
közel, külterület 

2 773 1 390 000 501 kukoricás, földútról megközelíthető 

22669401 külterület  9 347 4 500 000 481 
8905 m² szántó, 442 m² legelő, 
MÁ3 övezet 

22796132 külterület 126 000 34 800 000 276 
enyhén lejtős, 2ha akácossal, DK-ÉNY 
fekvésű, elnyújtott téglalap alakú 

   átlag 450  

forrás: ingatlan.com 
 
Korrekciós tényezők: 
 

Szempont korr. tény. megjegyzés 
kínálati ár -10% hirdetési árak 
alak, forma, méret -15% kedvezőtlen alak 
fekvés, elhelyezkedés +10% közvetlenül belterület mellett 
megközelíthetőség, útviszonyok +10% aszfaltozott útról elérhető 
domborzati és lejtés viszonyok -  
vízrendezettség, melioráció -  
öntözés feltételei +5% patak közvetlenül a telek mellett 
művelést gátló tereptárgyak -  
demográfiai viszonyok -  
gazdálkodási tradíciók -  
fagy-, jég-, vadkár -  
kerítettség -  
esztétikai benyomás -  
környezeti állapot, szennyezettség -10% főút ill. szervizek a szomszédban 
gazdasági környezet +10% kereskedelmi létesítmények a szomszédban 
infrastruktúra, közműellátottság +5% közművek a telek előtt elérhetőek 
földterület természeti védettsége -  
kultúrállapot -  
hasznosítás, hasznosíthatóság -10% legelő 
egyéb – bejegyzett szolgalmak -10% víz- és elektr. vezeték 
Összesen -15%  

 
Mindezek alapján a korrigált fajlagos ár tehát: 
 

450,-Ft/m² × 0,85 = 383,-Ft/m² 
 
Az ingatlan forgalmi értéke tehát: 
 

8993 m² × 383,-Ft/m² = 3 444 319,-Ft 

kerekítve 

3 400 000,-Ft 
 
Megjegyzés: 

Az értékelés során az ingatlant egységesen – az eltérő művelési ágak figyelmen kívül 
hagyásával – kezeltük, hiszen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kivett árok, ill. szántó 
művelési ágú rész a legelővel azonos állapotú és hasznosítású, attól nem különül el. 
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4.3. Az ingatlan értékbecslése az építési övezet figyelembe vételével, 
piaci összehasonlító módszerrel 

 

sz Megnevezés 
Értékelt 
ingatlan 

Összehasonlító ingatlan adatok 

1 2 3 4 

1 Cím Bicske Bicske Bicske Bicske Bicske 

2 Hrsz. ill. hirdetési azonosító 0165/4 6897798 20920013 22025637 20005930 

3 Ingatlan típus 

kereskedelmi, 
szolgáltató 
övezetbe 
tartozó 

építési terület 

gazdasági 
övezetbe 
tartozó, 
jelenleg 

mez.gazd. 
ingatlan 

kereskedelmi, 
szolgáltató 
övezetbe 
tartozó 

fejlesztési 
terület 

gazdasági 
övezetbe 
tartozó, 
jelenleg 

mez.gazd. 
ingatlan 

gazdasági 
övezetbe 
tartozó, 
jelenleg 

mez.gazd. 
ingatlan 

4 Elhelyezkedés 
1. főút 
mellett 

1. főút mellett M1 mellett 1. főút mellett 
100. főút 
mellett 

5 Telek méret 8 993 m2 90 290 m2 200 000 m2 29 000 m2 7 162 m2 

6 Épület nincs nincs nincs nincs nincs 

7 Építési övezet Gksz2 GIP-4 Gksz Gksz2 Gksz 

8 Beépíthetőség / szintterületi mutató 45% / 1,5 40% / 1,5 45% / 1,5 45% / 1,5 45% / 1,5 

9 Közművek nincs villany villany, víz nincs nincs 

10 Ár - 135 500 000 850 000 000 48 000 000 21 500 000 

11 Fajlagos ár - 1 501 Ft/m2 4 250 Ft/m2 1 655 Ft/m2 3 002 Ft/m2 

  Korrigált fajlagos ár meghatározása összehasonlító módszerrel 

sz Cím Bicske Bicske Bicske Bicske Bicske 

1 Forrás - ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com 

2 Alku pozíció - -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

3 Telek méret - nagyobb nagyobb nagyobb hasonló 

4 Korrekciós tényező - 10,0% 20,0% 5,0% 0,0% 

5 Beépíthetőség - kedvezőtlenebb hasonló hasonló hasonló 

6 Korrekciós tényező - 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 Alak - kedvezőbb kedvezőbb kedvezőbb kedvezőbb 

8 Korrekciós tényező - -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

9 Terepviszony - hasonló hasonló hasonló hasonló 

10 Korrekciós tényező - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11 Közművek - kedvezőbb kedvezőbb hasonló hasonló 

12 Korrekciós tényező - -5,0% -10,0% 0,0% 0,0% 

13 Elhelyezkedés - hasonló kedvezőbb hasonló kedvezőtlenebb 

14 Korrekciós tényező - 0,0% -15,0% 0,0% 5,0% 

15 Megközelíthetőség - hasonló hasonló hasonló hasonló 

16 Korrekciós tényező - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

17 Jelenlegi hasznosítás - kedvezőtlenebb hasonló kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb 

18 Korrekciós tényező - 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 

19 Korrekció összesen - 0,0% -25,0% -5,0% -5,0% 

20 Korrekciós tényező - 1,00 0,75 0,95 0,95 

21 Korrigált  fajlagos érték - 1 501 Ft/m2 3 188 Ft/m2 1 572 Ft/m2 2 852 Ft/m2 

22 Átlag   2 278 Ft/m2 

 
Az ingatlan forgalmi értéke tehát az építési övezet figyelembe vételével, kivett beépíthető 
állapotban: 

8993 m² × 2 278,-Ft/m² = 20 486 054,-Ft 

kerekítve 

20 500 000,-Ft 



2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti ingatlan 

 
FORSZ Vagyonértékelő, Auditáló és Tanácsadó Kft 

Tel. : +36 20 / 925 7525; E-mail: forsz@forsz.hu 
19

4.4. Maradványértékelés lehetőségének vizsgálata 
 

A maradványértékeléssel meghatározott érték egy feltételezett fejlesztési elképzelésekből 
levezethető érték, mely annyiban tükrözi a terület reális piaci értékét, amennyiben a 
fejlesztési elképzelés megfelel a leggazdaságosabb, legjobb hasznosításnak. Ennek 
megállapítása során több feltételezéssel éltünk (Pl.: fejlesztési lehetőség, fejlesztői kockázat 
mértéke, projekthitel kamattörlesztése stb.). Jelen esetben nem áll rendelkezésre semmilyen 
terv az ingatlan hosszútávú hasznosításáról. Az övezeti besorolás alapján nagyon széleskörű 
hasznosítás lehetséges (bár megjegyzendő, hogy az ingatlan kedvezőtlen alakja miatt 
jellemzően a szomszédos ingatlannal közös hasznosítás lenne az ideális), így a számítás 
kiinduló feltételezései is széles spektrumon mozoghatnak. Konkrét tervek hiányában tehát 
olyan mértékű a becslés bizonytalansága, hogy szakértői álláspont szerint ez a módszer jelen 
esetben nem alkalmazható.  

 
4.5. A végső érték meghatározása 
 

Az ingatlan forgalmi értékét két eltérő állapotban, egyrészt a jelenlegi hasznosítás 
figyelembe vételével, másrészt az építési övezet szerinti hasznosítás és „kivett” állapot 
figyelembe vételével vizsgáltuk. Mindkét esetben a piaci összehasonlító módszer alapján 
került meghatározásra az ingatlan értéke. Tekintettel arra, hogy a hozamszámítás, ill. 
maradványérték számítás rendkívül sok bizonytalanságot és feltételezést tartalmazott volna, 
melynek eredményeként korrekt érték nem volt várható, így ezt a szakértői munka során 
mellőztük. 
 
A rendelkezésre álló dokumentumok és információk figyelembe vételével, a helyszíni 
szemle tapasztalatai és az értékelési számítások alapján az értékelt ingatlan forgalmi értéke 
a vizsgált állapotokban a következő: 
 

 

A 2060 Bicske, külterület 0165/4 helyrajzi szám alatti kivett árok, szántó, legelő 
megnevezésű ingatlan   

 
forgalmi értéke jelenlegi állapotában 

 

3 400 000,-Ft + áfa, azaz hárommillió-négyszázezer forint + áfa 
 

az ingatlan építési övezetének figyelembe vételével a kivett beépíthető állapotban 
 

20 500 000,-Ft + áfa, azaz húszmillió-ötszázezer forint + áfa 
 

(A feltüntetett értékek ÁFA-t nem tartalmaznak) 
 

 
Megjegyzés: 

Az ingatlan eladása esetén a reális eladási ár a két érték között valószínűsíthető. Az ingatlan 
fejlesztési lehetőségeit és a legjobb hasznosítás elvét is figyelembe véve a javasolt kínálati 
ár az építési övezet szerinti forgalmi értékből határozható meg a kivett, beépíthető állapot 
eléréséhez szükséges költségek levonásával. Szakértői becslés alapján ez a megállapított 
forgalmi érték 60–80%-a körül valószínűsíthető. 
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5. MEGJEGYZÉSEK 
 
 
5.1. Az értékbecslés időpontjában 2016.11.25-i tulajdoni lap és térképmásolat állt 

rendelkezésünkre.  

5.2. Az értékbecslés eredménye per- és tehermentes ingatlanra vonatkozik. 

5.3. Az értékbecslés során a szemrevételezéses diagnosztika módszerét alkalmaztuk. 

5.4. A szemle során az ingatlan területén környezetszennyező tevékenység nyomait nem 
tapasztaltuk. 

5.5. Az értékelés során az internetről letölthető dokumentumok alapján határoztuk meg az 
értéket, amennyiben az itt meghatározott feltételezésektől a valós korlátozások jelentősen 
eltérnek, abban az esetben az itt meghatározott értét jelentősen eltér a valóságtól, az 
értékbecslés abban az esetben felülvizsgálandó. 

5.6. Jelen értékbecslés a keltezést követő hat hónapig, vagy az értékbecslés körülményeinek 
jelentős megváltozásáig érvényes. A keltezés dátuma egyúttal az értékbecslés 
fordulónapja. 

5.7. Az ingatlant forgalomképesnek tekintjük.  

 
 
 
Budapest, 2016. december 9. 
 
 
 
 
 
 
 F O R S Z 
 Vagyonértékelő, Auditáló és 
 Tanácsadó Kft. 
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MELLÉKLETEK 
 

Fényképek 

Tulajdoni lap  

Térképmásolat 
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HELYSZÍNI FÉNYKÉPFELVÉTELEK 
 

  
Az ingatlan megközelítését biztosító út 

 
A „bejárat” felől az ingatlan keskenyebb szára 

  
A keskenyebb szár a „bejárat” felé nézve 

 
Az ingatlan sarka, a szárak találkozásánál 

 

  
Elektromos távvezeték az ingatlanon Villanypásztor a telek határán 
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Az ingatlan szélesebb szára Az ingatlan melletti patak 

  
A telek északi vége A szélesebb szár dél felé nézve 

  
A szomszédos, azonos jellegű ingatlan 1. sz. főút a telek mellett 
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