
Előterjesztés 

 
döntés a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokról - 

településrendezési eszközök módosításáról és elidegenítésükről 
 

1. előterjesztés száma: 154/2022 
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bodó Beáta 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: I. Határozati javaslat – településrendezési eszközök módosításáról 
 2. melléklet: II. Határozati javaslat – ingatlanok elidegenítéséről 
 3. melléklet: Feljegyzés megalapozó vizsgálat tartalmáról 
 4. melléklet: Tájékoztató a környezeti hatások meghatározásához 
 5. melléklet: Településrendezési szerződés-tervezet 
 6. melléklet: Ingatlanforgalmi értékbecslés 
 7. melléklet: Adásvételi szerződés-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
- Gazdálkodási Bizottság 

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

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
- egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 
- nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A vállalkozások többsége az áramvásárlási szerződéseik kifutásával ezen időszakban 
szembesülnek az energiapiaci hullámvasút buktatóival. Az extrém drágulás miatt egyre több 
cég szeretne vagy éppen vált át napelemes rendszerre, hogy saját fogyasztását ezekből a 
megújuló energiahasznosítási módokból fedezze. 
 
A Magyarmet Finomöntöde Kft. kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Bicske, 0129/66 
és a 0129/67 hrsz. alatti ingatlanokon napelemparkot kíván létesíteni a saját telephelyének 
energiaellátása céljára, valamint kérelmében a két ingatlan megvásárlását is megemlítette.  
 
Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában áll a Bicske, 0129/66 és a 0129/67 hrsz. alatti, 
kivett mocsár megnevezésű, összesen 11 919 m2 alapterületű, forgalomképes ingatlan. 
 
A tervezett napelempark területét a hatályos településrendezési eszközök zöldterületbe 
sorolják. A tervezett napelempark megvalósíthatósága miatt a 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú 
ingatlanok területét különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítás céljára 
szolgáló területfelhasználásba és övezetbe kell átsorolni. 
 



2022. július 1-én hatályba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 
15.) Korm. rendelet (továbbiakban Új Korm. R.). 
 
Annak érdekében, hogy az Új Korm. R 68 § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás keretén 
belül történhessen a településrendezési eszközök módosítása, az ingatanok területét javaslom 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani. 
Az eljárás megindításához az Új Korm R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, 
kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-
testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való 

megfelelést, 
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 7. § (3) 
bekezdés e) pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő 
terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi 
Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja. 
 
A tervezett módosítás során a beépítésre szánt terület nem növekszik, ezért a T. Képviselő-
testületnek erre vonatkozóan döntést nem kell hoznia. 
 
A tervezők az Új Korm R. 7. § (7) bekezdés szerinti feljegyzést elkészítették, a feljegyzés az 
előterjesztés 3. mellékletét képezi.  
 
Az önkormányzat vagyonrendelete ingatlanértékesítés esetén kötelezően előírja a három 
hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés készíttetését. Az igazságügyi szakértő által 
készített értékbecslést jelen előterjesztés 6. melléklete tartalmazza. Az elkészült értékbecslés az 
ingatlanok együttes forgalmi értékét 21,5 millió forintban jelölte meg. 
 
Az önkormányzati vagyon – mint a nemzeti vagyon része – hasznosítására, így az 
elidegenítésére is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályai az irányadók 
az önkormányzat 29/2014. (XII. 22.) rendeletében lévő részletszabályokkal kiegészítve.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatokban foglaltak szerint 
hozza meg. 
 

Bicske, 2022. október 13. 

          Bálint Istvánné 
polgármester 

 
  



1. melléklet a 154/2022. előterjesztéshez 
 
 

 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: döntés a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokról - településrendezési 
eszközök módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozó 
egyszerűsített egyeztetési eljárást megindítja. 

2. tekintettel arra, hogy a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokat 1 MW 
teljesítményű napelempark céljára kívánják hasznosítani, ezért az érintett ingatlanok 
különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítás céljára szolgáló területre 
változtatja, 

3. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

4. a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 
bízza meg, 

5. elfogadja a településtervezők által készített feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az 
alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek meghatározásáról, 

6. felhatalmazza a polgármestert a 1-5) pontok végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 
 
Határidő:  2022. október 30. 
Felelős: polgármester 
 
  



2. melléklet a 154/2022. előterjesztéshez 
 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: döntés a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokról - elidegenítésükről 
 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a tulajdonában álló bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú kivett mocsár megnevezésű, 
forgalomképes ingatlanokat értékesíteni kívánja Magyarmet Finomöntöde Kft. (2060 
Bicske, Kanizsai út 12., adószám: 25196159-2-07) részére, 

2. az ingatlanok együttes forgalmi értékét, vételárát dr. Póczos Géza igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján 21,5. millió forintban határozza meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse. 
 
 
Határidő:  2022. december 15. 
Felelős: polgármester 
 



FELJEGYZÉS 

Bicske Város Képviselő-testülete részére 

Bicske 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokat érintően a Településszerkezeti terv és Helyi 
Építési Szabályzat módosításához készülő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi 

követelményeinek meghatározásához 

Bicske Város Képviselő-testületéhez kérelem érkezett a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv 
és a Helyi Építési Szabályzat módosítására a település igazgatási területén a Bicske 0129/66 és a 0129/67 
hrsz-ú területeket érintően. 
A tervezett módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm.R.) szerinti egyszerűsített eljárással történik. 

A Korm R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, kézikönyv és településképi rendelet 
készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét,
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 

A Korm.R. 7. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 
tartalmát a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározhatja. 

A Fehér Vártervező Kft településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőiként a tervezési területét 
érintő módosított tervdokumentáció megalapozó vizsgálatát a Korm R. 1. mellékletének, valamint az 
alátámasztó javaslatát a Korm R. 2. mellékletének figyelembevételével az alábbiak szerint javasolom 
meghatározni. 

Megalapozó vizsgálat 
1. A tervezési területek településen belüli elhelyezkedése
2.. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
3. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
4. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata
5. Közlekedési vizsgálat
6. Közművesítési vizsgálat

Alátámasztó javaslat 
1. A tervezett módosítási javaslat összefoglalója
2. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést fogadja 

el. Székesfehérvár, 2022. október 13. 

Bodó Beáta  Ertl Antal 
településtervező településtervező 
TT 07-0368 TT 07-0075 



Tájékoztató a környezeti hatások elemzése Bicske településrendezési eszközök 

módosítása során a várható környezeti hatások jelentőségének eseti 

meghatározásához 

 
 
A Bicske 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú területeket érintően a területen tervezett napelempark 
megvalósítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosítása szükséges. 
 
Bicske Város Képviselő-testülete …/2022. (VIII.  .) határozatával döntött a tervezett 
módosításról.   
 
A tervezett módosítási javaslat összefoglalója 
 

  
hatályos településszerkezeti terv módosított településszerkezeti terv 

 
 

 
hatályos szabályozási terv módosított szabályozási terv 

 
 

Magánberuházó a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú jelenleg mezőgazdasági területen 
(településrendezési eszközökben zöldterületen) 1 MW teljesítményű napelemes kiserőmű 



építését tervezi.  Az erőmű megvalósításához a településrendezési eszközökben különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
területfelhasználás és övezeti kijelölés szükséges.  
 
 
 
Annak érdekében, hogy a tervezett napelempark megvalósítható legyen, az alábbi 
változtatásokra van szükség: 
 

1. Településszerkezeti terv módosítása: különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területfelhasználás kijelölés 

2. Szabályozási terv:  
- a 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokon különleges beépítésre nem szánt 

megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezetet kell kijelölni. 
- a HÉSZ előírásait ki kell egészíteni a különleges beépítésre nem szánt megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület beépítési előírásaival. 
 

A módosítás során új Kb- En övezet kijelölés történik. 
Az övezetben terület rendeltetését szolgáló építmények helyezhetők el, a megengedett 
legnagyobb beépítettség 2 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,0 m. Az 
övezetben legfeljebb 5 MW csatlakozási teljesítményt el nem érő napelempark létesíthető. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításai a környezetre káros hatással nem 
lesznek, ezért a módosításokra vonatkozóan egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti külön környezeti értékelés nem 
készül. A környezeti vizsgálati eljárásban történő környezeti értékelés készítését az 
önkormányzat, mint a terv kidolgozója előzetesen szükségesnek.  
 
A fenti tájékoztatás mellett kérem véleményüket a tekintetben, hogy a módosítás következtében 
a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás. 

 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához az alábbiakat kell figyelem venni.  
 
A tervezett módosítás egy tervezési területet érint. 
A változtatás külterületen, mezőgazdasági térségen belül történik.  
Új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. 

 
A tervezett változtatások következtében lehetővé váló tevékenységek nem befolyásolnak más 
tervet vagy nincsenek hatással másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 
A tervezett változtatások nem vonatkoznak olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 
Nincs jelentőségük a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 
szempontjából. 
A várható környezeti hatások 

a) településszerkezeti változással járnak, de a változtatások környezeti hatása elenyésző 
 
b) a tervmódosítás célja a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása annak 
érdekében, hogy a területfelhasználás különleges beépítésre nem szánt megújuló 



energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területre módosuljon, a területen az építési 
előírások változzanak annak érdekében, hogy a tervezett napelemparkos kiserőmű 
megvalósítható legyen. 

c) a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a
beépítésre szánt terület nagysága nem változik.  A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem
változik, a területek közművesítése nem szükséges.

d) a várható környezeti hatások

- időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és
nem erősíthetik egymást.

- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat,
amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások
csökkentését szolgálják

- területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének elenyészően kis részét
érintik a módosítások.

- a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai
védőövezetével, Natura 2000 területtel. Bicskén önkormányzati rendelettel
megállapított helyi természetvédelmi terület nincs, a településrendezési eszközökben
erre vonatkozó javaslat található.

Székesfehérvár, 2022. október 13.

Bodó Beáta 
 településtervező 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

Tervezet 
 
 
 

amely létrejött 
egyrészről: 
név:     Bicske Város Önkormányzata 
székhely:    2060 Bicske, Hősök tere 4.  
adószám:    15727048-2-07 
képviseli:    Bálint Istvánné  polgármester 
kapcsolattartó, elérhetőségei: polgarmester@bicske.hu 

– továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről 
név:    Magyarmet Finomöntöde Kft. 
székhely:   2060 Bicske, Kanizsai út 12. 
levelezési címe:   2060 Bicske, Kanizsai út 12. 
adószám:   25196159-2-07 
képviseli:   Győri Imre ügyvezető 
kapcsolattartó, elérhetőségei:  
– továbbiakban: Finanszírozó 
 
harmadrészről 
név:    Fehér Vártervező Kft. 
székhely:   8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. 
cégjegyzékszám:  07-09-021464 
adószám:   23705445-2-07 
bank és számlaszám:  CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005 
képviseli:   Ertl Antal ügyvezető 
kapcsolattartó, elérhetőségei: Bodó Beáta településtervező bodo.beata@feterv.hu 70/385-0132  
– továbbiakban: Tervező, a továbbiakban együtt: Felek 
 
között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel: 
 
 

I. Előzmények 
 
1. Felek megállapítják, hogy Bicske, 0129/66, valamint a 0129/67 hrsz.-on tervezett beruházás 

megvalósíthatósága miatt a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv) módosítása szükséges. 

2. Bicske Város Polgármestere a bicskei 0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokat …../2022. (……….) 
számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

3. Felek megállapítják, hogy a kiemelt fejlesztési területre tekintettel a településrendezési eszközök 
módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm.R.)  68. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárással történik. 

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 30/A §-a szerinti jelen településrendezési szerződéssel a Felek megállapodást kötnek abból a 
célból, hogy az 1. pont szerinti beruházásra vonatkozóan az Önkormányzat a     /2022.(……..)  
számú határozat szerint módosítsa a hatályos településrendezési eszközöket. 

 

mailto:bodo.beata@feterv.hu
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II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai 

 
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett változtatásról szóló önkormányzati 

határozatnak megfelelően a szükséges partnerségi egyeztetést és a tárgyalásos eljárást megindítja 
és lefolytatja. 

 
6. Bicske Város Polgármestere vállalja, hogy a módosításhoz szükséges eljárás lezárásaként a 

településrendezési eszközök módosítását – melynek finanszírozása a Finanszírozó feladata és 
költsége– Bicske Város képviselő-testülete elé terjeszti és azt a Képviselő-testület külön 
napirendként tárgyalja a terv elkészültét követő rendes havi ülésén. Bicske Város Képviselő-
testülete feladat- és hatáskörébe tartozik a településrendezési eszközök módosítása. 

 
7. Az Önkormányzat biztosítja tervező részére a jóváhagyott, hatályos településszerkezeti terv, a helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv 1 példányát a munkavégzés idejére. 
 

III. Finanszírozó kötelezettségvállalásai 
 
8. Finanszírozó átvállalja jelen szerződéssel a terület átsorolásához szükséges, az Önkormányzatot 

terhelő településrendezési eszközök módosításának költségét. 
9. Finanszírozó a szerződés aláírásával egyidőben adatszolgáltatásként átadja Tervező részére Bicske 

0129/66 és a 0129/67 hrsz-ú ingatlanokat érintően a fejlesztési elképzeléseit tartalmazó telepítési 
tanulmánytervet, beépítési tervet. 

10. Finanszírozó a tervező által véleményezésre átküldött tervet 8 napon belül véleményezi. 
11. Finanszírozó tervezési díjként ………… + Áfa összeget fizet Tervező részére a főépítészi 

záróvéleményt követően leszállított végleges, önkormányzati elfogadásra alkalmas terv átadásakor. 
 
 

IV. A Tervező kötelezettségvállalásai 
 
12. Az Önkormányzat és Finanszírozó képviselőinek előzetes egyeztetésére alapozva a Tervező 

vállalja az 1 pontban említett beruházás megvalósíthatósága érdekében Bicske Város 
településrendezési eszközeinek módosításhoz a külön rendeletben meghatározott tartalmú 
tervdokumentáció elkészítését. 

13. A Tervező feladata továbbá a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában történő részvétel, 
mely alatt partnerségi egyeztetésben és a tárgyalásos eljáráson történő részvétel értendő.  

14. A terv tartalma: jóváhagyandó munkarészek a településrendezési eszközök módosítására, 
alátámasztó munkarészek. 

15. Szállítandó példányok: a terv egyeztetési (kicsinyített) dokumentációja az egyeztetéshez szükséges 
példányszámban nyomtatva illetve adathordozón; a végleges anyag pedig 2 példányban adandó át. 
Tervező köteles továbbá a tervegyeztetéshez 1 példány demonstrációs anyagot és sokszorosításra 
alkalmas tervkivonatot is szállítani. A szerződésben vállalt példányszámú dokumentáció 
megküldésével a Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesíti, az esetleges 
többletpéldányok költségét jogosult számlában külön felszámítani. 

16. A Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott példányszámon felül igényelt dokumentáció 
sokszorosítási költsége a Finanszírozót terheli. 

17. Tervegyeztetés: a Tervező köteles a munkaközi tervet Finanszírozóval és Önkormányzattal is 
egyeztetni, a terv véleményezési eljárásában és az ún. partnerségi egyeztetésben - az Önkormányzat 
általi megkeresés útján – részt venni. A Tervező az egyeztetésen a tervet ismertetni és a terv 
elfogadását elősegíteni. Ha szükségessé válik, úgy a Tervező az Önkormányzattal és 
Finanszírozóval egyetértésben az észrevételek alapján a tervet legkésőbb 15 munkanapon belül 
kijavítja.  
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18. Tervezési határidő: a partnerségi egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció leadása az Önkormányzat 
részére a szerződés aláírását követő 30 nap. A tervezési határidőt befolyásolja a Finanszírozó és az 
Önkormányzat részéről történő adatszolgáltatás.  

19. A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező az egyeztetési tervdokumentáció 15. pontja szerinti 
példányban történő átadásával teljesíti. A Tervező teljesítését az Önkormányzat képviseletében a 
polgármester igazolja. 

 
 
 

V. Vegyes rendelkezések 
 
20. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindhárman magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési 

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 
 
21. A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a tervezés során további adatszolgáltatási igény vagy 

egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az adatszolgáltatási, illetve tervszállítási 
határidő módosítását teszi szükségessé, a Felek közös nyilatkozattal külön megállapodnak. (a Felek 
a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek.) 
 

22. Ha az Önkormányzat vagy a Finanszírozó a szerződéstől eláll, vagy a tervezést bármely félnek 
felróható okból szüneteltetni kell, Tervező addigi tevékenységének (készültségi foknak megfelelő), 
és a munkával kapcsolatos költségeknek ellenértékét – erről kiállított számla ellenében – a 
szerződéstől elálló megfizeti. 

 
23. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve 

különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják 
rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére a Székesfehérvári Járási 
Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
24. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Tervező a teljesítéshez alvállalkozókkal szerződhet. 
 
25. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen tervezési szerződés tárgyát képező terv jóváhagyandó 

munkarésze véglegesen az Önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
26. Jelen megállapodás 6 példányban készült, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a 

Finanszírozót, 2 példány pedig a Tervezőt illeti. 
 
27. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben az Étv., valamint a Ptk. 

rendelkezései irányadóak. 
 
Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzíti dokumentumot 
– képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembevételével - jóváhagyólag írják alá. 
 
Bicske, 2022. …….. 
 

Bicske Város Önkormányzata képviseletében FehérVártervező Kft. 
képviseletében 

 
 

…………………………………. 
Bálint Istvánné 

polgármester 
Önkormányzat 

 
 

………………………………… 
Ertl Antal 
ügyvezető 
Tervező 
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Magyarmet Finomöntöde Kft. 
         képviseletében 

 
 
 

…………………………………. 
Finanszírozó 
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INGATLANFORGALMI    SZAKVÉLEMÉNY    (ÖSSZEFOGLALÓ) 

 

Megbízó cégszerű megnevezése:  

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: 

Bicske Város Önkormányzata,  

2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Druzsin László telefon: (22) 565-464 

Megbízott cégszerű megnevezése: 
Dr. Póczos Géza igazságügyi szakértő                             

8000 Székesfehérvár, Somorjai  utca 27. 

Értékelt ingatlan címe: 2060 Bicske külterület 0129/66 és 0129/67 hrsz.               

Helyrajzi számok: Bicske 0129/66 és 0129/67 hrsz. 

Ingatlanok típusa: kivett mocsár 

Telkek alapterületei: 6364 m2 és 5545 m2 

Tulajdonos és tulajdoni hányada: 
Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, 

Hősök tere 4.           1/1 

Értékelt tulajdoni hányadok: 1/1 

A tulajdoni lapon lévő terhek, jogok és 

széljegyek: 

Távvezetéki szolgalmi jog Jogosult: MATÁV 

RT. Helyközi Távbeszélő Igazgatósága 1073 

Budapest, IX. ker. Dob utca 6. 

Értékelt jog megnevezése: Tulajdonjog 

Értékelés célja: Értékesítés  

Értékbecslés fajtája 

(értékbecslés/aktualizálás/felülvizsgálat): 
Értékbecslés 

 

Az érvényben lévő, többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a TEGoVA és az 

EVS ajánlásai alapján elvégeztem az ingatlanrész forgalmi értékének meghatározását. A forgalmi 

érték meghatározása a Testület döntésének megalapozása miatt szükséges. 

 
A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a megjelölt 2060 Bicske külterület 0129/66 és 

0129/67 hrsz.-ú, kivett mocsár megnevezésű 6364 m2 és 5545 m2 területű ingatlanok forgalmi (piaci) értékei 

2022.10.13.-ai fordulónapon, kerekítve: 

 

Bicske 0129/66 hrsz.: 11. 500. 000, – Ft, azaz  Tizenegymillió-ötszázezer forint 

 

Bicske 0129/67 hrsz.: 10. 000. 000, - Ft, azaz Tízmillió forint 

A fenti összegek ÁFA-t nem tartalmaznak! 

 

 

Székesfehérvár, 2022. október 14. 

    

Dr. Póczos Géza 

igazságügyi szakértő 

                                        Nyilvántartási szám: 4506 
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KIINDULÓ ALAPADATOK 

 

 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja: 2022. október 13./2022. október 13. 

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

Mellékletek 

Tulajdoni lap  x 

E-KÖZMŰ x 

Szabályozási terv x 

HÉSZ x 

Fényképfelvételek x 

 

AZ ÉRTÉKELT INGATLANOK ADATAI 

 

Ingatlan nyilvántartási adatok 

Fekvése (belterület/külterület): külterület 

Helyrajzi számok: 0129/66 és 0129/67 

Az ingatlan megnevezése: Kivett mocsár 

Tulajdonos és tulajdoni hányada: 
Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4. 1/1-

ed arányban 

Bejegyzett szolgalmi jog: 

Távvezetéki szolgalmi jog Jogosult: MATÁV RT. Helyközi 

Távbeszélő Igazgatósága 1073 Budapest, IX. ker. Dob utca 6. 

szám 

Terhek: - 

Megjegyzés: - 

Építéshatósági előírások  

K
ö

te
le

ző
en

 k
it

ö
lt

en
d
ő

 a
d

at
o
k
 Építési övezet: Z-1 (Közpark) 

Beépítés módja: Szabadonálló (SZ) 

Egyéb lényeges építéshatósági előírások: 

Övezetben a vonatkozó országos 

érvényű jogszabályokban 

meghatározott épületek/építmények 

helyezhetők el. 

Várható változások a szabályozásban: - 

Kialakítható telek legkisebb szélessége:  80 m 

A telek - terepszint feletti max. beépíthetősége: 2 % összesen 238 m2 
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k

el
és

n
él

 

k
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k

 

            - terepszint alatti max. beépíthetősége: építési hely %         m2 

Maximális építménymagasság: 4,5 m 

Legnagyobb szintterület-sűrűség: - 

A megépíthető szintszám a földfelszín felett: - 

Minimális teleknagyság: 1 ha 
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A legjobb és leggazdaságosabb hasznosítás: Napelem park, vagy Közpark 

Földrajzi környezet 

Régión/megyén belüli elhelyezkedés: 

 

 

A vizsgált ingatlan a Közép- Dunántúli Régióban, 

Fejér megye északkeleti szélén, Bicskei Járásban, 

Bicske város északkeleti részének külterületén 

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 

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 részben bontva.  

A települést körbeveszik a kisebb, nagyobb ipari, 

gazdasági, kereskedelmi területek, amelyekben 

többnyire régebb óta működő cégek találhatók. 

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 két 

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 (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/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/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/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 és leírás: 

 

 

A vizsgált két terület Bicske város északkeleti, annak 

külterületi részén találhatók mintegy 400 m-re a 

belterületi határvonalhoz, közvetlenül az 1-es számú 

főút mellett. A terület közelében Gazdasági, ipari 

területek fekszenek, amelyen régebb óta működő 

cégek találhatók. Ezen a területeken a profiljukhoz 

igazodó, jellemzően csarnok épületek létesültek, 

melyeket az utóbbi években folyamatosan 

fejlesztenek, illetve újak is épülnek. A Budapest felöl 

érkezőket fogadó iparterületek egyike a 

MAGYARMET FINONÖNTÖDE Kft. és mellette 

épült MAD-WERK Kft., szép homlokzatokkal. 

A vizsgált ingatlanok megközelíthetősége az 1-es 

számú főútról célszerű. Övezeti besorolása Z-1 azaz 

közpark terület. A területek az ingatlan-nyilvántartás 

szerint kivett mocsár, a valóságban nádas, a szélén 

cserjés területek, valóságban nem különülnek el 

helyrajzi számonként és Bicske Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A 

mély fekvésű területeken a beruházás megkezdése 

előtt célszerű vevőnek a Bicske 0129/68 hrsz.-ú árok 

jó karba helyezése, befogadótól indítva azt. 

2022 őszén a MAGYARMET Finomöntöde Kft. 

(2060 Bicske, Kanizsai út 12.) levélben megkereste 

az Önkormányzatot, hogy megvásárolná a Bicske 

0129/66 és a 0129/67 hrsz.-on fekvő összesen 1 ha 

1909 m2 térmértékű kivett mocsár megnevezésű 

területet azon célból, hogy azon részben saját, 

részben uniós forrásból megvalósuló napelem parkot 

–annak berendezéseit –valamint villamos energia 

közcélú hálózatba történő betápláláshoz szükséges 

kábeleket elhelyezzen. A napelem parkban termelt 

villamos energia a Finonöntöde elektromos 

ellátásához szükséges, a megemelkedett villamos 

energiaárak miatt.  

Az ingatlanok eladásához Testületi döntés 

szükséges. 

Az ingatlanok közvetlen környezete (mikro): Z-1, V-1, Gksz 

Megközelíthetőség (főúttól való távolság, szilárd 

burkolatú útról elérhető-e az ingatlan, egyéb): 

A két ingatlan közvetlenül az 1-es főút mellett 

helyezkedik el amely aszfalt burkolatú, 

megközelítését onnan célszerű vevőnek 

engedélyeztetés után kiépíteni. 

Közlekedési eszközök: Személy és tehergépkocsival 
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Gazdasági, piaci környezet 

 

A gazdasági, társadalmi és ingatlanpiaci környezete fejlődő. Az infrastruktúra adottságok a 

városban magas színvonalúak. A vizsgált ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban kivett 

mocsár, az érvényben lévő Szabályozási Tervben Z-1 közpark terület. 

 

Az ingatlanárak a magas infláció miatt Bicskén, Budapest közelsége miatt nem csökkentek, 

hanem nőttek. 

 

A település bevétele főképp a legfontosabb gazdasági szereplőtől a SPAR Központtól 

származik, melyből Bicske legnagyobb iparűzési adó befizetője.   

 

A város ipari tevékenységénél az elektronikai összeszerelés és a gépi forgácsolás számottevő.  

 

Mezőgazdasági szegmensben a Bicskei Mg. Zrt. a legfontosabb szereplő. 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, 

valamint Tesco.  

 

A magas villamos és földgázárak nagy megrázkódtatást jelentenek a magyar – így a bicskei- 

gazdaságnak is. A magyar állam támogatja a munkahelyek megtartását- és bővítését, a 

vállalkozások működésének biztosítását. Az állami támogatások mellett az uniós szabályozók 

is segítik a tagállami vállalkozások talpra állítását.  

Az oktatás a településen jó színvonalú, van gimnázium, technikum, 3 általános iskola, több 

helyszínen működő óvoda és bölcsőde található.  

A város úthálózata megfelelő, Önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz az úthálózatának 

jó karban tartása érdekébe. 

 

A piaci-gazdasági környezet fejlesztéséhez, a gazdasági társaságok sürgető igénye a 

bérlakások és az építési telkek számának növelése a dolgozók elhelyezése és lakóház építése 

érdekében. 

 

Bicske egyes leromlott településrészei koncentrálják a különféle gazdasági, szociális, 

infrastrukturális hátrányokat, amik együttesen korlátozzák az itt élők életesélyeit, potenciális 

fejlődésüket. Ezen települési foltok pályázatok útján való felszámolása közérdek. 
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A telek jellemzői   
9
9
5
6
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Telkek mérete, m2: 6364 m2 és 5545 m2 

Telek alakja: trapéz és háromszög 

Telek utcafronti szélessége/mélysége:  m /  m 

Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, 

zöldfelület: 

Sík, mély-fekvésű, vízjárásos, kb. észak-déli 

tájolású, jelenleg nádas a szélén cserjés 

zöldfelület. 

A telek kerítettsége: nem kerített 

Közművesítettség: nincs közmű 

Szolgalmi joggal biztosított közművek 

(ingatlan-nyilvántartáson kívüli is, szolgáló 

telek helyrajzi száma  

Távvezetéki szolgalmi jog Jogosult: MATÁV 

RT. Helyközi Távbeszélő Igazgatósága 1073 

Budapest, IX. ker. Dob utca 6. 

Épületek száma: - 

Egyéb építmények (pl: tűzi víz tározó): - 

Környezetszennyezés – szemmel 

látható: 

Hol:- Szennyező anyag 

fajtája:- 

Környezetszennyezés – szemmel nem 

látható: (Milyen információk alapján 

véli/tudja a szakértő, hogy 

környezetszennyezés lehetséges/van és 

milyen szennyezést feltételez/ismer.) 

Milyen információk 

alapján: 

Szennyező anyag 

fajtája, előfordulása: 

Meglévő és max. lehetséges 

beépítettség terepszint felett: 
2 % % össz 238 m2  m2 
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 Meglévő és max. lehetséges 

beépítettség terepszint alatt: 
% % m2  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:  

A két ingatlan a vagyonkataszter alapján forgalomképes, a környező terület kihasználtsága és 

fejlesztése a döntés után megfelelőbb gazdasági és társadalmi környezetet biztosít egy napelem park 

megépítésére. 

A potenciális vevő a közelben fekvő MAGYARMET Finomöntöde Kft. lehet, testületi döntés alapján. 

Az alkalmazott értékbecslési módszerek kiválasztásának és az egyeztetett forgalmi érték 

kialakításánál figyelembevett súlyok indoklása:  

Az ingatlan értékét piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszerrel közelítettem 

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. Mind a négy 

összehasonlító adat kínálati adat, a www.ingatlan.com honlapról lett beszerezve és az vizsgált ingatlan 

környezetéből származnak.  

Az adatokat megfelelő korrekcióval láttam el, így a kínálati adatokból egységesen -10 %-ot levontam, 

közművek vonatkozásában korrekciót alkalmaztam, illetve egy összehasonlító adat esetében annak 

nagy mérete miatt korrekcióval láttam el. 

A számítást részletesen lásd 1. és 2. számú táblázatban.   

A piaci összehasonlító módszer eredménye Bicske külterület 

0129/66 hrsz.-nél 
   11.500.000,- Ft 100 % 

A piaci összehasonlító módszer eredménye Bicske külterület 

0129/67 hrsz.-nél 
   10.000.000,- Ft 100 % 

A fenti forgalmi értékek az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

Felhívom a figyelmet, hogy többek közt a Ptk., Inytv., Inytv. Vhr. és a 29/2014. (XII. 22.) számú 

az Önkormányzat Vagyonról és a Vagyongazdálkodás alapjairól szóló rendelet alapján 

szükséges eljárni a vizsgált ingatlan eladása során. 

 
A fenti érték annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy az értékelt ingatlan 

önállóan (közterületről, vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi joggal biztosítva a 

szomszédos ingatlanról) megközelíthető, azaz a környező ingatlanoktól függetlenül is - a 

meghatározott értéken - értékesíthető.  

 

 

Székesfehérvár, 2022. október 14.      

 

                         

Dr. Póczos Géza ig. szakértő 

Nyilvántartási szám: 4506 

http://www.ingatlan.com/
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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 

kizárólag piaci természetű, az értékbecslés fordulónapján, feltételezve, hogy az ingatlanok a piacon 

nyilvánosan meghirdetésre kerültek, a piaci körülmények lehetővé teszik a szokványos értékesítést és annak 

lebonyolítására az ingatlanok természetétől függő, megfelelő időtartam áll rendelkezésre.  

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 piacon 

való megjelenés nem megfelelő, összehasonlítva a szükséges idővel és a promóciós intézkedésekkel, melyek a 

piacon a legjobb ár eléréséhez szükségesek. A likvidációs érték feltételezi, hogy az ingatlan működésen kívül 

áll, valamint, hogy az értékesítés során az eredeti funkció – kereslet híján - figyelmen kívül hagyható.  

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 

hozamszámításon 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 

értéke. 

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 során 

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. 

Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényezők vehetők fel, amely az 

összehasonlító 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 

feltüntetni, és ha arra lehetőség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni.  Az 

értékmódosító 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 

felmerülő 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 

párhuzamosan valamennyire el kell végezni.  

A forgalmi érték megállapításánál, ha a jelenlegi használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb 

használattal, 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 

időtartam 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 

összehasonlító havi bérleti díjak adataiból korrekciós tényezők alkalmazásával fajlagos bérleti alapértéket 

határozunk 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 

megtérülési 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 

kiszámítani, 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 

összehasonlító módszerrel, a korábban ismertetett piaci összehasonlító módszer analógiájára, vagy különleges 

esetben 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 hasznossággal 

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 minden 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 

elhasználódását, valamint a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát. A funkcionális avulás a 

gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben 

bekövetkezett 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 kapjuk 

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, 

szemétlerakás stb. melyek az ingatlanok értékét befolyásolják, felelősséget nem vállalok. 

2. A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattam be. A helyszíni szemle 

során talajmechanikai, környezetvédelmi, hidrogeológiai, vízügyi 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 értékeket.  

Ezen értékelési szakvélemény csak a fentebb megnevezett célra használható fel. Más célra a 

szakvéleményt 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, szolgalmi jog a mellékelt 

tulajdoni lapon feltüntetetteken kívül. 

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

tudomásomra információ nem jutott.  

 

 

 

Csatolt mellékletek:  

 

      -    1. 2. számú táblázat 

- tulajdoni lapok másolata 2db 

- Közmű térkép 

- szabályozási terv 

- HÉSZ 

- fényképfelvételek 

 

Székesfehérvár, 2022. 10. 14. 

                                                                                                       Dr. Póczos Géza 

                                                                                                    igazságügyi szakértő 

                                                                                                           Szám: 4506 



……………………………….. 
Eladó 

Bálint Istvánné 
polgármester 

……………………………….. 
Vevő 

 
 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 
 
 
amely létrejött egyrészről 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 Eladó (továbbiakban: 
Eladó) 
 
másrészről …………………………………………………………….mint Vevő (továbbiakban: 
Vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, a bicskei 0129/66 hrsz. és a 0129/67 hrsz. alatt 
felvett, 11 919 m2 alapterületű, kivett mocsár megnevezésű ingatlanok (továbbiakban: 
ingatlanok). 
 
2. Eladó ezennel eladja, vevő pedig megvásárolja az 1. pontban leírt ingatlanokat, az 
értékbecslében megállapított összesen ………………,- Ft, azaz …………………. forint 
vételárért. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlanok vételárát értékbecslés alapján határozzák  meg és 
kölcsönösen kijelentik, hogy a fent meghatározott vételár az ingatlanok 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:  
 
Jelen adásvételi szerződés aláírását követően 30 napon belül egyösszegben Vevő Ft, 
……………………., azaz ……………… forintot köteles megfizetni eladó nevén lévő, a 
Takarékbank Zrt-nél vezetett 50420410-10000128  számú bankszámlaszámra.  
 
4. Eladó az ingatlanokat legkésőbb a szerződés aláírását követő 40. napon belül köteles 
vevő birtokába adni. Eladó az ingatlant ingóságaitól kiürített állapotban köteles vevő 
birtokába adni.  
 
Szerződő felek az ingatlanok birtokbaadásának napján birtokbaadási jegyzőkönyvet 
készítenek. A tulajdonosváltozás bejelentése a vevő kötelezettsége. Vevő a birtokbaadás 
időpontjától viseli az ingatlanok terheit, a kárveszélyt, és szedi az ingatlan hasznait.  

 
Eladó a birtokbaadás időpontjában kötelesek igazolni, hogy az ingatlanokat semmiféle 
köztartozás, közüzemi díj, közös költség, helyi adó, stb. tartozás nem terheli. Eladó köteles 
nyilatkozni arról, hogy nincs olyan gazdasági társaság, vagy más jogi személy, társadalmi 
szervezet, amelynek az ingatlanok székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként a vonatkozó 
nyilvántartásban szerepel. 
 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben eladó az ingatlanok 
birtokbaadásával késedelembe esne, köteles a birtokátruházás minden késedelemmel érintett 



……………………………….. 
Eladó 

Bálint Istvánné 
polgármester 

……………………………….. 
Vevő 

 
 

 

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

6. Eladó szavatosságot vállal az ingatlanok per-, teher- és igénymentességért. 
 
7. Vevő az ingatlanokat megtekintett állapotban vásárolja meg. 
 
8. Eladó a teljes vételár kifizetésének feltételével feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokra vonatkozóan 
tulajdonjoga törlésre, Vevő tulajdonjoga pedig az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára, vétel 
jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  
 
9. Szerződő felek jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák dr. 
Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.; KASZ 36067170), hogy jelen 
szerződést elkészítse, ellenjegyezze, és jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal, illetve 
vevő tulajdonjog szerzésével kapcsolatban szerződő feleket az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban az illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya előtt teljes jogkörrel önállóan 
képviselje. Eljáró ügyvéd fenti meghatalmazást jelen szerződés aláírásával elfogadja. 
 
10. Eladó 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 ………………. számú Képviselő-testületi határozata 
alapján eljárhat a jelen ingatlanok adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi eljárásban. 
 
11. 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. 
 
12. 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, 2022. ……………….. 
 

…………………………. 
 
 

eladó 

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

képviseli. Bálint Istvánné polgármester 
vevő 

 
Ellenjegyzem Bicskén, 2022. ……………………. napján: 
 
dr. Petrik Péter ügyvéd 
KASZ 36067170 
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