
Előterjesztés 

lakóingatlan adásvételéről 

1. előterjesztés száma: 88/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Lengyel Hunor 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: szerződéstervezet  

3. melléklet: ingatlanforgalmi értékelés 1893 hrsz 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

− Gazdálkodási Bizottság,  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

− az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 

22.) rendelet 

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

rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A Bicske, 1893 hrsz. alatti, 3736 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan 

1997-ben került a jelenlegi tulajdonosok birtokába örökléssel, az akkori szabályozási terv 

pontatlansága miatt jóhiszeműen beépítésére alkalmas ingatlanként. 

 

2001-ben a Bicskei Polgármesteri Hivatalba elvi telekalakítási kérelmet nyújtottak be három 

lakótelek kialakítására. Viszont a szabályozási terv módosítása kapcsán a terület véderdő 

övezetbe került besorolásra, ezért nem kaphattak rá engedélyt, holott a tulajdoni lapra a 

korlátozás mind a mai napig nem került átvezetésre.  

 

Továbbá az ingatlan a Kiskútéri árok mellett helyezkedik el, ami miatt 3 m széles parti sávot 

kell biztosítani a tárgyi telek rovására, tovább csökkentve az elméleti hasznosítás lehetőségét, 

az egyébként is keskeny teleknek. 

 

Ennélfogva a már több évtizede tartó jogilag tisztázatlan állapotot, a tulajdonosokkal történt 

egyeztetést követően, a terület önkormányzat általi megvásárlásával lehetne megoldani. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) 

számú rendelete szerint az önkormányzati vagyon gyarapításáról a Gazdálkodási Bizottság 

előzetes állásfoglalása alapján a Képviselő-testület dönt. 

A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal: 



a)  a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának 

megjelölése, 

b)  forgalmi értéknek megjelölése, 

c) a szerzés jogcímének meghatározása, 

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek, 

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama. 

Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan 

megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett 

alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési 

költségek körét és nagyságát is. 

 

Az adásvétel előkészítéseként a vagyonrendelet 22. § (4) bekezdése, valamint 28. §. (2) 

bekezdés b) pontja alapján ingatlanforgalmi értékbecslést készíttettünk, mely szerint az ingatlan 

forgalmi értéke  

 

4.980.000,- forint. 

 

Az ingatlan megvásárlása esetén az értékbecslés szerint, a területen lévő faanyag kitermelhető 

melyből a nyereség kb. 300.000,- Ft lenne. 

 

A szakértői vélemény birtokában a tulajdonosokkal a vételi ajánlatról előzetesen egyeztettünk, 

mely alapján a kialkudott vételár végül 4.980.000,- forint  lett. 

 

A vételárra a 2022. évi önkormányzati költségvetés beruházási kiadásainak – 30. melléklet – 

12. sorában biztosított összeg terhére áll rendelkezésre forrás. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az adásvételt, a műszaki paramétereket 

figyelembe véve a Bicske, 1893 hrsz. alatti ingatlan megvásárlását javaslom. 

 

Bicske, 2022. 05. 18. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

polgármester  



1. melléklet a 88/2022. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Lakóingatlan adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Emmerlingné Köhler Marietta ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján megvásárolja a 

bicskei 1893 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2022. június 30. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 4.980.000,-Ft összegben határozza meg, 

3. az adásvétellel járó költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat 

viseli, 

4. a vételárra a 2022. évi költségvetési rendelet 31. melléklet II. sorának 2. pontjában 

biztosított összeg nyújt fedezetet, 

5. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegenítésre kijelölt véderdőként 

hasznosítja, 

6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 

 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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………………..…………………………. ……………….……………. …………………………. 

 

eladó 

Bicske Város Önkormányzata  

Bálint Istvánné polgármester 

dr. Kelemen Péter 

ügyvéd 

 vevő  

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 
 

 

amely létrejött egyrészről …………………………………………… mint Eladó (továbbiakban: 

Eladó) 

 

másrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.;  törzskönyvi 

azonosító szám: 727046; adószám: 15727048-2-07; KSH azonosító: 15727048-8411-321-07; 

képviseli: Bálint Istvánné polgármester), mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, a bicskei …… hrsz. alatt felvett (természetben 

Bicske, ……………..), ………….. m2 alapterületű, kivett, lakóház, udvar megnevezésű 

ingatlan (továbbiakban: ingatlan). Az ingatlanon található egy …………. m2 hasznos 

alapterületű, 1 szintes, (össz)komfortos lakóépület. 

Az ingatlan víz, szennyvíz, elektromos, földgáz közműcsatlakozásokkal rendelkezik. 

 

2. Eladó ezennel eladja, vevő pedig megvásárolja az 1. pontban leírt ingatlant, a közösen 

és kölcsönösen kialkudott, összesen ………………,- Ft, azaz …………………. forint 

vételárért. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékbecslés alapján alakult ki, amelyre 

figyelemmel kölcsönösen kijelentik, hogy a fent meghatározott vételár az ingatlan valós 

forgalmi értékét tükrözi, így felek a jelen szerződés feltűnően nagy aránytalanság címén történő 

megtámadását kizárják. 

 

3. Vevő az ingatlan vételárát az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére:  

 

Vevő jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Eladó nevén lévő, a …………………..-

nél vezetett ……………………………..  számú bankszámlára egy összegben átutalja a 

vételárat.  

 

A vételár megfizetését vevő a szerződés aláírásakor igazolja eladó felé. 

 

4. Eladó az ingatlant ingóságaitól kiürített állapotban köteles vevő birtokába adni az 

adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül.  

 

Szerződő felek az ingatlan birtokbaadásának napján birtokbaadási jegyzőkönyvet készítenek, 

melyben rögzítik az ingatlan átadáskori, releváns állapotát. Vevő a birtokbaadás időpontjától 

viseli az ingatlan terheit, a kárveszélyt, és szedi az ingatlan hasznait.  

 

5. Eladó kijelenti, hogy az ingatlant semmiféle köztartozás, közüzemi díj, közös 

költség, helyi adó, stb. tartozás nem terheli, az ingatlanba magánszemélyek nincsenek 

bejelentkezve, továbbá nincs olyan gazdasági társaság, vagy más jogi személy, társadalmi 

szervezet, amelynek az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként a vonatkozó 

nyilvántartásban szerepel. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben eladó az ingatlan 

birtokbaadásával késedelembe esne, köteles a birtokátruházás minden késedelemmel érintett 
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………………..…………………………. ……………….……………. …………………………. 

 

eladó 

Bicske Város Önkormányzata  

Bálint Istvánné polgármester 

dr. Kelemen Péter 

ügyvéd 

 vevő  

 

naptári napja után 15.000,- Ft késedelmi kötbért a birtokbaadással egyidejűleg, egyösszegben 

megfizetni vevő részére.  

 

7. Eladó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességért. 

 

8. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban, a hozzá tartozó tartozékokkal és 

alkotórészekkel együtt vásárolja meg. 

 

9. Eladó a teljes vételár kifizetésének feltételével feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozóan tulajdonjoga 

törlésre, Vevő tulajdonjoga pedig az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára, vétel jogcímén az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

 

10. Felek kijelentik, hogy Eladó a 176/2008. (VI.30.) számú Kormányrendelet által előírt, az 

ingatlanra vonatkozó ………… számú energetikai tanúsítványt Vevő részére jelen adásvételi 

szerződés aláírásával egyidejűleg átadta. 

 

11. Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Kelemen Péter Ügyvédi Irodát (1145 Budapest, 

Bosnyák tér 1/b) Dr. Kelemen Péter ügyvédet; KASZ: 36062832), hogy jelen szerződést 

elkészítse, ellenjegyezze, és jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal, illetve vevők 

tulajdonjog szerzésével kapcsolatban szerződő feleket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az 

illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya előtt teljes jogkörrel önállóan képviselje. 

Az ügyvéd a megbízást elvállalja.

 

12. Vevő kijelenti, hogy helyi költségvetési szerv, amely rendelkezik minden olyan 

jogosultsággal, amely a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. 

Eladó képviselője kijelenti, hogy az Önkormányzat képviseletében önállóan aláírhat, valamint 

Bicske Város Önkormányzatának ……../2022. (………...) számú Képviselő-testületi 

határozata alapján eljárhat a jelen ingatlan adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével 

kapcsolatos valamennyi eljárásban. 

Eladó kijelenti, hogy nagykorú, magyar állampolgár, ügyletkötési képessége nincs korlátozva. 

 

13. Szerződő Felek kijelentik, hogy az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos adózásra, illetve 

az ingatlanszerzéssel kapcsolatos illetékekre vonatkozó szabályokat ismerik, azokról az 

okiratszerkesztő ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak. Jelen szerződés készítésének 

költségei eladót terhelik. 

 
 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

 

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írták alá, hogy az akaratukkal 

mindenben megegyezik. 

 

 

Bicske, 2022. ………………... 
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…………………………..……………………. 

 

 

eladó 

…………………………. 

Bicske Város Önkormányzata  

képviseli: Bálint Istvánné polgármester 

vevő 

 

 

Ellenjegyzem Bicskén, 2022. ……………. napján: 
 

 

Dr. Kelemen Péter ügyvéd 

KASZ 36062832 



 

EMMERLING-KÖHLER Mérnöki, Gazdasági 
Szolgáltató Kft 
2483 Gárdony Tutaj u. 20, 8000 Székesfehérvár Károly J. u.43-45 

Telefon & Fax: 06/22-326-309; 06/30-9977-272;                              

E-mail: kohlerm@t-online.hu ertekbecsles@ek-kft.hu 

   

 
 

 
 
Bicske                                                     Hrsz: 1893 

 

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 
 

2060 Bicske Kossuth u. hrsz: 1893 
 

Hrsz: 1893 alatti 
 

beépítetlen terület belterületi  ingatlanról 
 

1/1. tulajdoni hányadról 
 

 

 
 
 
 

 
Székesfehérvár, 2022. január 25.  
 

 
                                                                   Készült: 1 példányban 

 
 

                                                                                                 
                                                                                                                

                       tagja.  
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2 Ingatlan Értékbecslési Bizonyítvány Összefoglaló Adatlap 
    

MEGBÍZÓ NEVE, címe, telefonszáma: 
Bicske Város Önkormányzata 
Lengyel Hunor – 36-22-565-464 

    

MEGBÍZOTT NEVE, címe, telefonszáma: 
Emmerling – Köhler Mérnöki Szolgáltató Kft. 
8000 Székesfehérvár Károly J. 43-45. 

MEGBÍZÁS TÁRGYA / Tulajdoni lap I rész   

Ingatlan címe / természetbeni címe 2060 Bicske Kossuth u. hrsz: 1893 

HRSZ: 1893 

 Terület 3736m²  

Fekvés, művelési ág/ jelenlegi használat belterület/ beépítetlen terület 

TULAJDONVISZONYOK/    

Név / Ingatlan tulajdonos/ Tulajdoni lap II rész Oláh Gizella 1/2,  -  Oláh Tibor  1/2  

Széljegy/jogi jelleg nincs 

Teherlapon bejegyzés/tulajdoni lap III rész 
Távvezetéki szolgalmi jog  8m² - Magyar Telekom Nyrt 
Vezetékjog   - E.On Zrt 

 Tulajdoni hányad/ Ingatlan-nyilvántartási 
megjegyzés// forgalomképesség 

1/1. tulajdon / 

ÉRTÉKELÉS CÉLJA az ingatlan forgalmi (piaci) érték  

INGATLAN BEMUTATÁSA   

Felépítmények száma/ nettó/ redukált 
területe 

nincs 

Építés éve, állapota/szobaszám OTÉK szerint  

Közművesítettsége /komfortfokozata a 
256/2011. (XII. 6.) számú Kormány rendelet: 

közmű nélküli / nem lakó ingatlan 

HASZNOSÍTHATÓSÁG   

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas 
az ingatlan a 16/2016. és 17/2016. korm. rendelet szerint 
nem felel meg a lakhatás feltételeinek, komfort nélküli 

Legjobb/legelőnyösebb/leggazdaságosabb. 
használat: 

beépítetlen terület erdő védősáv 

VALÓS PIACI ÉRTÉK   

Értékelés elve: Piaci / Költség alapú módszer/Hozam 

Figyelembe vett értékesítési időtartam: 360 -  nap 

Helyszíni szemle / Értékelés fordulónapja: 2022.01.25. 

Ingatlan valós piaci értéke: 
igény-, per- és tehermentes állapotban 

4 980 000Ft 
az négymillió 
kilencszáznyolcvan ezer  Ft( 
Áfát tartalmaz) 

Az értékbecslés érvényes:                                                            90 nap 

Aláírás: Emmerlingné Köhler Marietta Névjegyzék szám: Szfvár 126/2000,936/2015  
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Szakértői szemle: 
 

 Az értékelés tárgyát képező ingatlan beazonosítására, jellemzőinek, felszereltségének, ter-
mészeti és beépíthetőségi adottságainak, műszaki állapotának meghatározása, alaprajzának 
ellenőrzésének érdekében helyszíni szemlét tartottunk a szemrevételezéses diagnosztika 
módszerével, és fotókat készítettünk a jelenlegi állapotról. További feltárások nem történtek. 
A szakértői szemle során 

> szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok 
ellenőrzése céljából 

> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét 
A tulajdonos képviselője: Lengyel Hunor  vett részt a helyszíni szemlén, aki a rendelkezésünk-
re bocsátott adatok, dokumentumok, információk valóságát és teljességét szavatolja. 
Az értékelés során felhasznált adatok a mellékletben részletesen felsorolásra kerültek. 
 
Az értékbecslést készítette: Farkas Zoltán  jogosultság igazolása: Szfvár 244/2003 
 
A Megbízótól kapott megrendelés szerint az ingatlan értékbecslését az óvatosság elvét követ-

ve elvégeztük. A rendelkezésre álló okmányok, információk, forgalmi adatok és piaci viszo-

nyok tanulmányozása után, a helyszíni szemlén látottak és az értékbecslési szakvéleményben 

részletezett megfontolások szerint a fenti eredményt kaptuk: 

 

 Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbí-

zó személyes adatait  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen ada-

tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jog-

szabályoknak  megfelelő módon kezeli.„  
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3 Általános leírás 
 

3.1 Az ingatlan- nyilvántartási  adatok kiegészítése : 
 
Tulajdoni lap dátuma  2021.12.17. 

Térképmásolat dátuma 2022.01.13. 

Ingatlan - nyilvántartáson kívüli 
tulajdonos 

Információnk nincs róla 

A tulajdoni lap ellenőrzése során 
tapasztalt eltérések  

Nem volt 

Befolyásoló tényezők  Nincs  

Használatba vételi engedélyt  Nem kaptunk 

TAO nincs 

Forgalomképesség  

Szolgalmi jog 
Távvezetéki szolgalmi jog  8m² - Magyar Telekom Nyrt 
Vezetékjog   - E.On Zrt 

 
Jogi helyzet: Az ingatlan egy beépítetlen terület, bekerítetlen, közmű nélküli, kevésbé gondozott, nagy-

részben fákkal benőtt.  A tulajdoni lap és a térképmásolat alapján jól beazonosítható.  

Az ingatlan a tulajdonosok birtokába 1997 -ben került, információink szerint az építési szabályzat-

ban megállapított véderdő korlátozás a területre később került rá, azonban a kártérítési igények ér-
vényesítésének a határideje már lejárt. 

 A 3736 m2  területen lévő vegyes faállomány értéket képez, azonban a kitermelés költségei magasak. 
A jelenlegi árakon számítva   10 000 Ft/m3 (információ Vadex Zrt)  plusz a bozótirtás költségei az a 

területen fellelhető faanyag mennyiségére vetítve  kb bruttó 200-250 000 Ft .   
A kitermelt faanyagból az ágveszteség (apadék) után visszamaradó eladható tűzifa mennyisége kb 20 

m3 , amelynek az értékesítési ára 27 500 Ft/m3 (Vadex Zrt)  összesen bruttó 550 000 Ft 
Így a nyereség kb 300 000 Ft lenne.  

Megállapítható, hogy a gyenge minőségű és ritka faállományból származó értékesíthető faanyag ke-
vés (jellemzően tűzifa) az abból származó bevétel  a kitermelés költségeinek levonása után nem túl 

nagy mértékű. 
Az erdősáv védő funkciójának értékére jelenleg nincsenek egzakt számítási módszerek, de a zöld 

felület CO2 megkötő képessége és zajvédő szerepe vitathatatlan. 
 

A terület a körzeti erdőtervben nem szerepel erdőként. 
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3.2 Az ingatlan megközelítése, környezete  
 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. 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. Bicske a 
környék autóbusz közlekedésének meghatározó központja: 
Budapest, Mór, Székesfehérvár, Zsámbék valamint a 
környező települések érhetők el rendszeresen a városból. 
1945-ben járásszékhely lett Bicske. Bicske 1986. január 1-
jén kapott városi rangot. 

Lakosainak száma:  7000 fő 

Település rangja: megyei jogú város 

Településen belüli elhelyezkedés lakó övezet 

Környezete: lakó  

Megközelíthetősége: Önálló megközelítés közútról, aszfaltozott és kövezett 
úton, a környező utcák szilárd burkolatú, közepes 
forgalmat bonyolító mellékutcák 
átlagos (nehézkes, könnyű) 

Tömegközlekedési eszközök: Az ingatlan fekvése tömegközlekedés szempontjából 
átlagos, autóbusz járatok megállója 500m-en belül 
érhető el. 

Infrastruktúra: Infrastrukturális ellátottsága teljes, a szolgáltatási 
hálózat 500-2000m-en belül elérhető. Kereskedelmi, 
egészségügyi kulturális és közigazgatási létesítmények 
a közelben megtalálhatók. 

Jelenlegi hasznosítás:  beépítetlen terület  

Környező ingatlanok minősége Koruk és állapotuk változó,  

Környező ingatlanok típusa családi házak, üzletek, koruk és állapotuk változó 
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oktatás nincs, alapfokú, középfokú, felsőfokú, 

Egészségügy  nincs, körzeti orvos, szakrendelő, kórház, patika 

Szolgáltatás  nincs, van,  

Kereskedelem  átlagos, jó 

Munkahely minimális - átlagos – jó 

Értékbefolyásoló környezeti 
tényező 

Kertvárosias környezet, környezeti károk 
szemrevételezéssel nem észlelhetők 

Parkolás utcai – udvari 
A településen az ingatlanforgalom  átlagos  

HÉSZ EV - Védő rendeltetésű erdőterületeken (Ev) kizárólag olyan 
nem épület jellegű építmények, létesítmények (pl. 
nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, 
feltáró utak) helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi 
rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Védő 
rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el. 

 
 
 
 

3.3 Közművek: 
 
közmű ellátottsága Utcában minden közmű megtalálható 

Víz utcában 

Villany utcában 

Gáz utcában 

Csatorna utcában 

Kommunikáció 
utcában 
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3.4   
Rövid szöveges ismertetés: 
Telek: Szabálytalan alakú, rendezett hullámos, közmű nélküli fás terület,  

  

Az ingatlan fizikai állapota 
0%, (a kor és a műszaki állapot figyelembe vételével, 

építésnél jelenlegi készültségi foka 

Környezetvédelmi kockázat 
Szemrevételezés alapján környezeti károsodás nem 
volt tapasztalható 

  

Domborzati és lejtésviszonyok:    sík, felszíne kissé hullámos 

Vízjárás nem jellemző 

Növényzet nincs 

Kerítés nincs  

Övezeti besorolása a 
szabályozási terv szerint 

EV 

Parkolás módja utcai és udvari 

Az ingatlan tájolása É-D 

Egyéb: - 
 

4 Értékmeghatározás  
 

Az értékmeghatározás főbb módszerei: 
Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékbecslés (piaci érték) 
Hozamszámításon alapuló értékelési módszer  
Költség alapú értékbecslési módszerrel történő forgalmi értékmeghatározás (aktuális érték) 
Elemzéseink, véleményeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményünk elkészítése 
a módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint az MAISZ által összeállított értékelési 
standardokkal és az EVS 2012 irányelveivel összhangban történt. 
A forgalmi értékre az Értékelők Európai Csoportja The European Group of Valuer’s Associati-
on) szövetségének definícióját alkalmaztam, amely szerint a nyílt piaci érték – 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; 
- és nem vesznek figyelembe olyan magasabb árat, amelyet speciális érdekeltségű 

vásárló fizet. 
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Lehetőség szerint mind a három értékelési módszerrel el kell végezni az értékelést, azonban 
lakó ingatlanok, építés alatt álló ingatlanok és lakótelkek esetében meghatározott értékhatár 
alatt megengedett egy értékelési módszer alkalmazása is.  
 

A forgalmi érték meghatározásánál csak olyan adottságok vehetők figyelembe, amely az érté-
kelés időpontjában megvannak, hosszabb távon fennállnak, szabályszerű gazdálkodás mellett 
bármely tulajdonost megilletnek. 

 

4.1 Piaci összehasonlító módszer 
 

A piaci összehasonlító adatok elemzése a hazai viszonylatban az ingatlan környezetében, illet-
ve a hasonló környezeti adottságokkal rendelkező területen az elmúlt időszakban értékesí-
tett, vagy jelenleg eladásra felkínált ingatlanok adatainak figyelembe vételével a már megtör-
tént konkrét adásvételi ügyletek árainak az erre az esetre vonatkozó összehasonlításával, va-
lamint az értékmódosító tényezők figyelembe vételével történik. 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. 
- Vizsgáljuk az ingatlanpiacon kialakult kereslet és kínálat egyensúlyát, az adott ingatlanra a 

potenciális vevők körét, vásárlóerejét, az ingatlanpiaci szegmenseket. 
- Elemezni kell a telek és az épület egyensúlyát, környezethez illeszkedés összhangját. 
- Közvetlen összehasonlításra alkalmas adatok hiányában vizsgálhatjuk az ország hasonló 

területeinek az ingatlanpiacát, megfelelő korrekciókkal, és körültekintéssel. 
- Kínálati adatoknál szükséges az ajánlati és a realizált forgalmi értékek közötti viszonyszám 

elemzése, a fajlagos értékek viszonyszámmal történő módosítása. 
- Az értékcsökkentő és növelő tényezők alkalmazása a pontosabb forgalmi érték meghatáro-

zása céljából történik. 
A következő szempontokat kell vizsgálni: Műszaki – Használati – Telek adottságok – Infra-
struktúra – Környezeti – Alternatív hasznosíthatóság – Jogi helyzet. 

Az összehasonlítás alapjául szolgáló ingatlanok fajlagos alapára a mellékelt összehasonlító 
táblázatban részletesen elemzésre került. 

Az értékmódosító tényezők értéknövelő hatása a fajlagos alapérték 30 %-os mértékét csak 
kivételes esetben, külön indoklás mellett az alapérték 50 %-ával haladhatja meg. 
 
Elsődleges korrekciók 
 
Az értékképzésnél figyelembe vesszük, hogy eladási vagy kínálati árak-e az összehasonlító 
adatok. A még eladásra kínált ingatlanok esetében 0,75 - 0,90-es szorzót alkalmazunk, mivel 
ezek az árak a tapasztalatok szerint 10-25 %-kal is csökkenthetnek, a végleges adásvételkor 
(kínálati korrekció). 
A régebbi értékesítések eladási árait 1-5 %-kal módosítjuk a publikált árváltozások miatt (dá-
tum szerinti korrekció). 
A jelenlegi piaci helyzet miatt a korábbi adatok esetében egy további értékmódosítást alkal-
mazunk (aktuális piaci helyzet szerinti korrekció). 
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Mivel a kiindulási fajlagos értékek a telekhányadot is magában foglalják, figyelembe vesszük 
azt is, hogy a felépítmények alapterületet milyen viszonyban áll a telekterülettel (épület/telek 
arány korrekció). 
 

Másodlagos korrekciók 
 
Az összehasonlító adatokat az alábbi szempontrendszer szerint egyenként vetjük össze a vizs-
gált ingatlanegységgel. Negatív korrekciót alkalmazunk, ha az összehasonlító adat az adott 
szempont tekintetében jobb, pozitív korrekciót alkalmazunk, ha az összehasonlító adat az 
adott szempont tekintetében rosszabb, mint a vizsgált ingatlan. 

- makrokörnyezet: előnyként értékeljük a központhoz, belvároshoz közelebbi elhelyez-

kedést, hátrányként a távolabb elhelyezkedő ingatlanokat.  

- mikrokörnyezet: általánosságban előnyként értékeljük a jelentősebb zöldfelület közel-

ségét, a csendes, kis forgalmú közúti kapcsolatot, a panorámát, érdekes, értékes épí-

tett környezetet, hátrányként a forgalmasabb, zajosabb, kevésbé értékes épített kör-

nyezetet. Irodaházak, üzletek esetében előnyt jelent a jó láthatóság.  

- megközelíthetőség: előnyként értékeljük a központhoz közelebbi, jelentősebb, sűrűb-

ben közlekedő tömegközlekedési eszközök megállóinak elérhetőségét. 

- A területek méretét vizsgálva, előnyként értékeljük a kisebb alapterületű, kisebb be-

fektetést igénylő, könnyebben értékesíthető ingatlanokat, hátrányként a nagyobb 

alapterületű, nehezebben értékesíthető ingatlanokat. 

- Az épületek jellegét vizsgálva előnyként értékeljük az új építésű, vagy újonnan felújí-

tott, egyéb építészeti értékkel (műemléki, vagy ilyen jellegű) rendelkező ingatlanokat.  

- Az alaprajzi elrendezést, funkcionális használhatóságot nézve előnyként értékeljük a 

gazdaságos, kis alapterületű közlekedőkkel tervezett, korszerű laprajzi elrendezésű, jó 

benapozású, tájolású épületeket. 

- A szakipari és gépészeti kialakítással kapcsolatban előnyt jelent az átlagosnál jobb 

minőségű anyagok (homlokzati anyagok, burkolatok, beépített bútorok), műszaki 

megoldások (liftek, árnyékoló, stb) épületgépészeti berendezések (klíma, stb.) haszná-

lata, illetve beépítése. (távhő fűtés miatt összehasonlítóktól függően negatív korrek-

ció) 

- Alternatív használhatóság vizsgálata: amennyiben egy ingatlan elhelyezkedése, öve-

zeti besorolása alapján több eltérő típusú fejlesztésre/használatra is alkalmas, előnyt 

érvényesítünk a javasolt árra.  

- A bővítés lehetőségét az építészeti adottságok, valamint a telek beépíthetőségének 

függvényeként értelmezzük. Amennyiben a fejlesztési tartalék értékével is számolunk, 

úgy a tényleges és jelentős bővítési tartalékkal rendelkező ingatlannal szemben nega-

tív korrekciót alkalmazunk. 
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- A használaton kívüli ingatlanokat kevésbé értékesnek tekintjük, mint a használatban lé-

vőket. Előnyként értékeljük a bérbe adott ingatlanokat. 

- Az egyéb tényezőket tekintve előnyként értékeljük például a speciális szolgáltatásokat 

nyújtó (fitnesz, portaszolgálat, őrzés, étterem, büfé, stb.) ingatlanokat.  

- Az értékelésnél súlyozzuk az összehasonlításba bevont ingatlanokat. A szélsőséges (ir-

reálisan magas, vagy alacsony) áron kínált ingatlanokat egyáltalán nem vesszük bele az 

értékelésbe. Legnagyobb súllyal a vizsgált ingatlanhoz legközelebb található és legin-

kább hasonló adottságú ingatlanokat vesszük figyelembe. 

Értéknövelő, értékcsökkentő tényezők: 

SWOT analízis  
Az érték-megállapítás során figyelembe vett értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT 
elemzés keretein belül vizsgáltuk, melynek során az adott eszközt értékeltük a jellemző erőssé-
gek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses), lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Thre-
ats) szempontjából.  
 

Erősségek: (Strengths), 
Belterületi hrsz, lakóövezet határán történő 
elhelyezkedés, zöld felület 
  

Gyengeségek: (Weaknesses) 
Nagy részben keskeny, szabálytalan alakú, 
be erdősült terület, véderdő besorolású, 
nem beépíthető 
 

Lehetőségek: (Opportunities) Korlátok/veszélyek: (Threats) 
 

 
A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg: 

• Célok: Folyamatos használat tulajdonos által, és / vagy bérleti konstrukcióban  

• Tevékenységek: felújítás és állagmegóvás 

  
 Piaci érték a mellékelt értékelő táblázat szerint     

 
A piaci érték megállapításakor a belterületi ingatlanok árait vettük figyelembe, és a véderdő 
besorolást a beépíthetőség tiltása miatt jelentős korrekcióval számítottuk Azonkívül a telek 
alakját tekintve (amennyiben építési telek lenne, mint a szomszéd ingatlan), akkor is csak az 
első része lenne használható beépítésre, ami kb 1250 m2, a többi része esetleg kertként funkci-
onálhatna. Igy bár alapterületre tekintve nagy a telek, de értékét tekintve nem lehetne a teljes 
területet építési telek áron számítani, még akkor sem, ha a véderdő korlátozás nem lenne rajta. 
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4.2 Költség alapú értékelés 
 
A költség alapú értékelés lényege, hogy a vevő nem hajlandó többet fizetni egy ingatlanért, 
mint amennyiért az helyettesítő ingatlan előállítási értéke, amelynek a hasznossága megegye-
zik az értékelt ingatlanéval. Az ingatlan jelenkori értéke a felépítmény újra előállítási költsé-
géből az avulás levonása és a telekérték hozzáadásával számítható ki az építmény költség ala-
pon számított forgalmi értéke. 
 
A módszer főbb lépései: 

A telekérték meghatározása piaci összehasonlító adatokkal. 
A felépítmény újraépítési vagy pótlási értékének a meghatározása. 
Avulások számítása. 
 

Építés alatt lévő létesítményeknél és károsodott, vagy takart építményeknél szoktuk használ-
ni, illetve ellenőrző számításokra más módszer szerint történő értékelés készítéséhez. 
 
Telek piaci összehasonlító értékelése:  
 

Telek értéke: 
 

Szakemberek a településen találhatók, a munkabérek viszonylag jó munkaerő-piaci helyzete 
miatt az átlagosak, ezért az építés fajlagos költségét ezért az építés fajlagos költségét az épü-
letre az építési technológiai színvonala szerint az ÉKS 2015-s kiadványa és a 2016-ben általá-
nosan elfogadott értékbecslési gyakorlat alapján. 
 

É= E x A x ( 1-f) x (1-e ) x ( 1-k) x p 
 

Mellékelt értékelő táblázat szerint: külön táblázat nem készült, de a 2. oldalon 
a  telek értékén felüli a területen lévő faállomány értékelése leírásra került 
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4.3 Hozam alapú értékelés 
 

Az ingatlan jövőbeli hasznainak és a kiadásainak a különbségéből számított tiszta jövedelem 
jelenértékéből vezetjük le az ingatlan értékét a hozam számítás módszerével. 
Főbb lépései:  

1. Az ingatlan lehetséges használati módjainak meghatározása 
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként, 

pénzfolyam felállítása, jelenértékének a meghatározása 
3. Tőkésítési kamatláb meghatározása 
4. Legmagasabb jelenérték kiválasztása 

A hozam alapú értékelési módszer alapját az jelenti, hogy a tökéletes piacon minden eszköz 
árát a belőle származó pénzáramlások jelenértékének összege PV határozza meg. 

Tekintettel arra, hogy a pénzáramlások egyes tételei eltérő időpontokban állnak a 
rendelkezésre a pontos értékelésükhöz azokat egy időpontra szükséges számítani. Az 
általános gyakorlat szerint ezt a jelen időpontra szokták meghatározni. Az értékelésnek 
tartalmaznia kell a kereskedelmi potenciált, és ki kell zárnia a személyes goodwillt. Az 
ingatlannak azt a kereskedelmi potenciálját vehetjük figyelembe, amely független attól, hogy 
ki folytatja az üzleti tevékenységet.  

Egy ingatlan bérleti jogviszonya esetén örökjáradék a pénzáramlás fajtája, amely azt jelenti, 
hogy állandó időközönként, állandó összegű a pénzáramlás, lejárat nélkül.  

PV= C1/ r jelenérték = egy év pénzáramlása / tőkésítési ráta 
 
Ingatlannál az elérhető bérleti díj a bevétel becslésének alapja. Ennél az értékelésnél a telek 
értékhányada beletartozik a hozadéki értékbe, mert a felépítményeket csak a hozzátartozó 
földterülettel együtt lehet bérbe adni. A fajlagos bérleti díj meghatározása során a helyi ingat-
lanközvetítők, a helyi önkormányzat adataiból indultunk ki. A kapott információk és a saját 
ingatlanpiaci gyakorlatunk alapján a környékbeli hasonló ingatlanok bérleti díjának fajlagos 
korrigált átlagértéke:  Ft/m²/hó. 

A kihasználatlanság becsülhető mértékét az Ingatlan és Befektetés c. folyóirat elemzése, a 
direkt tőkésítési ráta mértékét az értékelési gyakorlat alapján határoztuk meg.  
 

Mellékelt táblázat szerint nem készült, mert a területet piaci alapon nem lehet bérbe adni  a 
környék ingatlan piaci adatai alapján. 
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Piaci helyzetelemzés: 
 

Az értékelt ingatlan környezetében a gazdasági helyzet az országos átlagnál kisebb mértékű 
emelkedéssel realizálódott, azért, mert kereslet alacsonyabb volt a környék ingatlan piacán 
az átlagosnál kissé alacsonyabb fizetőképes kereslet miatt. Van eladó lakóház, telek. 
Jelen értékelési szakvélemény kiadásának időpontjában pandémiás (világméretű) járvány van. 
A koronavírus járvány gazdasági – és ingatlanpiaci hatásai jelen pillanatban nem ismert követ-
kezményekkel járnak a jövőre nézve, így az ingatlanok piaci értékének változására sem lehet 
egyértelmű jelzést adni. Az ingatlanpiaci szakértők az elkövetkező időszakra – lokációtól és 
ingatlantípustól függően – kisebb-nagyobb mértékű átmeneti csökkenést jósolnak. A jogszabá-
lyi keretek az értékelési szakvélemény érvényességét 90 napban határozzák meg. Nem ismert, 
hogy a jelen szakvéleményhez felhasznált kínálati adatok a járványügyi helyzetet megelőzően 
vagy már annak hatását is figyelembe véve  kerültek publikálásra, így a megállapított érték te-
kintetében a járvány miatti korrekciónak nem látjuk indokát, de az érték az átlagosnál is na-
gyobb bizonytalanságot tartalmaz.  
 

5 Összefoglalás, az ingatlan értékbecslésének eredménye 
 

Szakértői mérlegelés alapján a végső forgalmi érték megállapításakor a piaci összehasonlító 
adatok szerint képzett értéket 100%-ban vettük figyelembe, mert az értékelés céljának leg-
jobban ez az értékelési módszer felel meg. 
A térségben megfelelő ingatlan-kínálattal találkoztunk, ezért megbízható összehasonlító ada-
tok birtokában a piaci összehasonlító módszer eredményét tekintjük elsődlegesnek. Az ingat-
lan reális értékét földrajzi elhelyezkedése, funkciója alapján legjobban az összehasonlító ada-
tok elemzésén alapuló érték reprezentálja. A költség alapú módszert ellenőrzésképpen végez-
tük el.  
 

A telek értékelésekor csak piaci összehasonlító módszer szerint került megállapításra az érték. 
 

  
Ingatlan értéke piaci összehasonlítással 4 980 000Ft 
Súlyozás 100% 

 
 

Az ingatlanok FÉ érték kerekítve 4 980 000Ft 
 
A megállapított érték feltétele, hogy a tulajdoni lapon szereplő adatok megegyeznek az aktuá-
lis földhivatali állapottal. A megállapított érték az ingatlan jelenlegi állapotára érvényes. Az 
értékelés a jelenlegi piaci és stratégiai viszonyok ismeretében készült, a jövőbeni szabályok a 
jelenlegitől lényegesen eltérhetnek, a nem prognosztizálható változások érvényteleníthetik 
ezeket a következtetéseket.                
 Az Áfa-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően. A megállapított érték ÁFÁT tartalmaz 
Az értékelő az ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta 
Várható értékesítési idő: 0-90 nap 90-180 nap 180-360 nap, 360 napon túl 
 

A megállapított érték érvényessége 3 hónap. 
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6 Korlátozó feltételek nyilatkozata 
 

1. Az Értékbecslés csak a megbízásban rögzített célra használható. Az értékelési szakvélemény 
csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes részeinek illetve adatainak szövegkörnyeze-
ten kívüli felhasználása tilos. Más célú felhasználása, illetve publikálása kizárólag a Megbízó és 
Megbízott együttes hozzájárulásával megengedett. 

 
2. Nem vállalunk felelősséget a mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott információ-

kért. A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat hitelesnek fogadtuk el. Az adatok doku-
mentumok, információk valóságát és teljességét a Megbízó szavatolja.  

 
3. Az értékelésben feltételeztük, hogy a szóban forgó ingatlan tulajdoni viszonyai rendezettek, 

tulajdonjoga szabadon átruházható. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogi ügyek-
ben semminemű felelősséget nem vállalunk. Az ingatlanok tulajdonjogát azok per-, teher- és 
igénymentes állapotában értékeltük. Nem vállalunk felelősséget olyan később jelentkező té-
nyezőkért, piaci, gazdasági körülményekben bekövetkező változásokért, amelyek utólag befo-
lyásolhatják a meghatározott értéket. 

 
4. Az állag meghatározása a szemrevételezés diagnosztika módszerével készült, geotechnikai, 

statikai, műszeres épületdiagnosztikai, környezet károsító anyagok tekintetében vizsgálatot 
nem végeztünk. Megbízásunk nem terjed ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére. 
Feltételeztük, hogy nem található olyan rejtett, nem láthatódolgok, amelyek a megállapított 
értéket befolyásolják. 

 
5. Megbízó a helyszíni szemle alkalmával nyilatkozott arról, hogy az érvényben lévő környezet-

védelmi szabályokat betartották, illetve minden szükséges engedélyt beszereztek és környezet 
szennyezési bírságot nem fizettek.  

 
6. A megállapított érték kizárólag az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza a telek, épület és az 

üzemletetéshez, biztonságos működéshez szükséges technológiai berendezések értékét, de 
nem tartalmazza az épületben lévő mobil bútorok, berendezések értékét. A kapott érték nem 
egyezik az ingatlanban működő vállalkozás értékével sem. 

 
7. A jelentésben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és kizárólag az itt 

meghatározott felhasználási célra érvényesek. Jelen értékelési szakvélemény egésze, részletei 
illetve semmilyen rá vonatkozó hivatkozás nem kerülhet be publikált iratba, tájékoztató jelen-
tésbe és nem lehet nyilvánosságra hozni az értékelő kft megjelenés tartalmát és formáját jó-
váhagyó írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 
8. A megbízási díj nem függvénye a meghatározott értékeknek. 
 
9. Az értékelő a tudomására jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan kezeli, 

Az értékelés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatban semmilyen érdekeltségem nem volt és 
jelenleg sincs, továbbá semmilyen személyes érdekeltség nem fűz egyetlen személyhez sem, 
amely az ingatlanhoz kapcsolódó bármely tevékenységből részesül.  

 
10. A  Emmerling-Köhler Kft kiköti, hogy a Megrendelő a szakvéleményt csak a vállalási díj ki-

egyenlítését követően használhatja fel. Továbbá fenntartja jogát arra, hogy az értékbecslés 
eredményét érvénytelenítse, és a szakvéleményt visszavonja abban az esetben, ha a vállalási 
díj határidőre történő kiegyenlítése elmaradna 
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Mellékletek 
 
- 30 napon belüli földhivatali tulajdoni lap másolat (2021.12.17..)  X 

   

- 30 napon belüli földhivatali térképmásolat (2022.01.13.)  X 

 
- település térkép  X 

   

- alaprajz   

   

- alapterület kimutatás (értékelés tartalmazza)   

   
- HÉSZ kivonat  X 
   
- adásvételi szerződés   
   
- használatbavételi engedély   
   
- készültségi fok meghatározása   
   
- használati megállapodás   
   
- építési engedély   
   
- Házassági vagyonközösség megszüntető szerződés   
   
- értékelendő eszközök főkönyvi kivonata   
   
- összehasonlító adatok (1. táblázat)  X 
   
- költségvetés   
   
- széljegy, szolgalmi jog tartalmára utaló dokumentumok   
   
- környezetvédelmi állapotra vonatkozó dokumentumok   

   

- az ingatlant és környezetét bemutató fotó dokumentáció  X 

   
- társasház alapító okirat   
   
- jogerős építési engedély, szakhatósági engedélyekkel   
   
- műszaki leírás   
   
- költségvetés, kivitelezési munkák várható időtartama   

Megrendelő a megjelölt dokumentumokat bocsátotta rendelkezésünkre, csak a dokumentu-
mokkal alátámasztott tényeket vettük figyelembe. 



1/1 INGATLANÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP ÉS NYILATKOZAT U65-M05

Értékelt ingatlan Összehasonlító - 1 Összehasonlító - 2 Összehasonlító - 3 Összehasonlító - 4 Összehasonlító - 5

Ingatlan címe:
Bicske Kossuth u. hrsz: 

1893
Bicske Bicske Bicske Bicske Felcsút   

Tagolása:
beépítetlen terület, 

közmű nélkül

közmű nélküli építési 
telek, 30% 

beépíthetőség

építési telek, közmű 
nélküli 30%-s 
beépíthetőség

építési telek, közmű 
nélküli 30%-s 
beépíthetőség

építési telek, közmű 
nélküli,         30%-s 

beépíthetőség

építési telek, víz közmű 
30%-s beépíthetőség

Jelleg, funkció: beépítetlen terület  beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület 

HÉSZ erdő védsáv ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com

kínálati/adásvételi ár (Ft) 9 900 000 10 000 000 7 000 000 6 600 000 9 800 000

telekméret (m2) 3 736 1 629 1 919 1 257 1 181 1 854

redukált alapterület (m2)  1250  1629  1919  1257  1181  1854

6 077 5 211 5 569 5 588 5 286

kínálat kínálat kínálat kínálat kínálat

2022. február 2022. február 2022. február 2022. február 2022. február

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

5 470 4 690 5 012 5 030 4 757

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló nagyobb hasonló hasonló hasonló

1,00 1,05 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

kedvezőbb kedvezőbb kedvezőbb kedvezőbb kedvezőbb

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

hasonló hasonló hasonló hasonló kedvezőbb

1,00 1,00 1,00 1,00 0,95

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

-20% -16% -20% -20% -25%

4 376 3 963 4 010 4 024 3 568

20% 20% 20% 20% 20%

Összehasonlítás szempontjai:

fajlagos ár (Ft/m2)

kínálat/adásvétel

kínálat/adásvétel időpontja

kínálat/adásvétel korrekció

korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

építés éve

elhelyezkedés

alapterület (m2) 1250

telekméret (m2)
3736m²                  

(értékarányos 
~1250m²)

jogi állapot önálló  

műszaki állapot közmű nélküli

építési mód beépíthetőség - 0%

legördülő menü

komfortfokozat szabálytalan alakú telek

legördülő menü központ közeli

Korrigált fajlagos ár (Ft/nm)

Súlyozás

Számítás alapját képező terület (m2) 1 250                                                                                                                                                                                      

Fajlagos átlagár (Ft/m2) 3 988                                                                                                                                                                                      

Becsült érték (Ft) 4 984 977                                                                                                                                                                               

Becsült érték kerekítve (Ft) 4 980 000                                                                                                                                                                               

legördülő menü

Összes korrekció:

legördülő menü nem osztható

2 - Bicske/Piaci 



1

FOTÓMELLÉKLET

Környezet Környezet 

Homlokzat Utcai homlokzat 

Sárosd Mező u. 2.



2

FOTÓMELLÉKLET

Környezet Környezet 

Homlokzat Utcai homlokzat 

Homlokzat Ház bejárat 

Mór külterület hrsz: 0243/9



3

FOTÓMELLÉKLET

Környezet Környezet 

Homlokzat Utcai homlokzat 

Mór külterület hrsz:0243/9

Bicske 

hrsz:1893





E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Szent István út 7-11. Pf. 46.

Helyrajzi szám: BICSKE belterület 1893 Megrendelés szám: 7/50/2022

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2022.01.13 11:56:51

Méretarány:  1 : 2000 Térrajzszám: 11765260002022



22. §  

Erdőterület 

(1) A közigazgatási területen található erdőterületek elsődleges rendeltetésük és az 
elhelyezhető építmények szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) Ev: védő erdő, 

b) Eg-1: korlátozott használatú gazdasági erdő, és 

c) Eg-2: gazdasági erdő és 

d) Ee: egészségügyi, szociális, turisztikai erdő. 

(2) Az erdőterület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 

Öve-zeti 
jel 

beépíthető telek 
min.nagysága 
(ha) 

beépítettség max. 
mértéke 
(%) 

beépítés 
módja 

max. építmény-
magasság 
(m) 

Ev - - - - 

Eg-1 - - - - 

Eg-2 10 0,5 SZ 4,5 

Ee 10 5 SZ 4,5 

(3) Védő rendeltetésű erdőterületeken (Ev) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, 
létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) 
helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. 
Védő rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el. 

(4) Korlátozott használatú gazdasági erdőterület övezetbe (Eg-1) a Natura 2000 területként 

és/vagy természeti területként nyilvántartott erdőterületek tartoznak. Eg-1 övezetben épületek 
nem alakíthatók ki, kizárólag az ismeretterjesztést és turizmust szolgáló nem épület jellegű 
építmények helyezhetők el. A műszaki infrastruktúrahálózat és építményeinek elhelyezése 
(közmű és közút építése) a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel 
történhet. 

(5) A gazdasági rendeltetésű erdőterületeken (Eg-2) a (3) pontban meghatározott 
építményeken kívül az erdő rendeltetésének megfelelő épületek, építmények (erdészház, 
közösségi vadászház, erdőgazdaság épületei, építményei, az ismeretterjesztés építményei, a 
terület fenntartásához szükséges további építmények) helyezhetők el, ha azt az erdőhasználat, 
az erdőművelés indokolja és az elhelyezéshez az erdészeti hatóság hozzájárul. A tájkarakter 
védelme miatt egyenként maximum 150 m2 bruttó beépített területű épületek alakíthatók ki. 

(6) Az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületen (Ee) a  

ben felsorolt létesítményeken túlmenően az erdő közjóléti rendeltetésének megfelelő épületek, 
építmények (a testedzést és turizmust szolgáló építmény, erdei tornapálya, sportpálya, 
játszótér, fedett esőbeálló stb.), vendéglátó épület, valamint a terület fenntartásához szükséges 



épület helyezhetők el. Az övezetben a területen található, illetve egykor fellelhető műemlék 
épületek eredeti helyükön és formájukban visszaállíthatók, illetve újjáépíthetők. 

(7) Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, 
hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 35°-45°közötti tető hajlásszöggel 
létesíthetők. 

(8) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az 
erdőterületeken – különösen az Eg-1 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség 
szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és 
környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók. 
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