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Kiskunhalas Város Polgármestere 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 

„Ingatlan kijelölése cserére (Kiskunhalas, 126 hrsz.)” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalas, 126 hrsz.-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. szám 
alatti, 495 m2 teleknagyságú ingatlan (továbbiakban: tárgyi ingatlan) Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tulajdona. Az ingatlanon jelenleg áll egy leromlott állagú ingatlan, ami-
nek bontását a Képviselő-testület elrendelte városfejlesztési célok megvalósítása érdekében. 

A Jó-Trans Kft. azzal a kéréssel fordult Kiskunhalas Város Önkormányzatához, hogy fent 
említett majdani beépítetlen földterületen, vagyis a tárgyi ingatlanon szeretne egy új társas-
házat építeni.  

A Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. sz. alatt lévő majdani beépítetlen földterület sorsának 
rendezése, a földterület hasznosítása városüzemeltetés szempontjából stratégiai jelentőségű 
beruházás megvalósítása érdekében szükséges. 

A fentiekre tekintettel, illetve arra, hogy új ingatlan építésére az Önkormányzat nem rendel-
kezik forrással, szükséges a majdani beépítetlen földterület cseréje, a ráépülő új társasházban 
lévő üzlethelyiségért cserébe. 

A csereszerződés megkötésével a Kft-nek, mint cserepartnernek kötelezettséget kell vállalnia 
arra, hogy az ingatlan helyére új, üzlethelyiséggel rendelkező társasházi ingatlant épít, és ezen 
új ingatlanban minimum 100 m2 területű üzlethelyiséget átad az Önkormányzat részére, 
amelynek értéke azonos a földterület értékével. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere a 83/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határoza-
tával szándékát fejezte ki, hogy a Kiskunhalas, 126 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, 
Kmeth Sándor utca 2. szám alatti ingatlant elcserélje a Jó-Trans Kft-vel, a cég által az ingatla-
non felépített új üzlethelyiségekért cserébe. A csere értéke az ingatlan értékbecsült ára és fel-
építendő új üzlethelyiség ára, amely összegek megegyeznek. Azonban ezen határozatban fog-
lalt cserére vonatkozó kifejezett szándékot az Önkormányzatnak módosítania kell, hiszen a 
csere tárgya a beépítetlen földterület lesz. 

A Halasi Városgazda Zrt az ingatlan 2021. június 30. napjáig történő kiürítéséről gondosko-
dott. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 108/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhe-
tő a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. 

Az Mötv. 108/A.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában levő társasági része-
sedés vagy ingatlan cseréje esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a ver-
senyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt – 2021. évben 25.000.000 Ft-ot – meg-
haladja, az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról.  

A kormányhivatal a csereügyletet jóváhagyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szer-
ződésben foglalt egyéb vagyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság köve-
telménye megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező feladatai-
nak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt. 



A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljá-
rási szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet írja elő a csereügylet eljárási szabá-
lyait. 

A kérelemhez csatolni kell a következőket:  
 a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését a csereügylet jóváhagyásáról, 
 a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely tartalmazza a polgár-

mester felhatalmazását a csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet jóvá-
hagyására vonatkozó kérelem benyújtására, 

 a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését arról, hogy a csereügylet 
megkötése mely kötelező feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését 
biztosítja, 

 társasági részesedés, illetve ingatlanok cseréje esetén a szerződő felek által aláírt 
csereszerződést. 

Ha a szerződésből nem állapítható meg, hogy az értékarányosság fennáll-e, annak igazolása 
érdekében a kérelemhez mellékelni kell: 

 az egyes vagyontárgyak értékét igazoló szakértői véleményt, 
 önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a vagyonkataszter nyilvántartás 

kivonatát, vagy 
 a felek által beterjesztett egyéb bizonyítékokat. 

A kérelem beérkezését követő nyolc napon belül a kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kére-
lem és mellékletei hiánytalanul benyújtásra kerültek-e.  

Hiányos kérelem esetén a kormányhivatal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.  

 
Hiánytalan kérelem benyújtása, vagy teljesített hiánypótlás esetén a kormányhivatal megvizs-
gálja, hogy a csereügylet engedélyezésének feltételei fennállnak-e.  
A feltételek vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy a csereszerződés értékarányosságának 
fennállása a szerződés alapján megállapítható-e, ha nem, vizsgálni kell az egyes vagyontár-
gyak értékét igazoló szakértői vélemény és a vagyonkataszter nyilvántartás összhangját.  
Amennyiben fennállnak a feltételek, a kormányhivatal egyszerűsített határozatot hoz és a cse-
reszerződést záradékkal látja el.  

 

A fentiekre tekintettel, illetve arra, hogy az ingatlan felújítására az Önkormányzat nem ren-
delkezik forrással, szükséges az ingatlan cseréje, a helyére felépülő új társasházban lévő üz-
lethelyiségekért. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni, 
és a szükséges határozatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlancsere útján történő 
értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, 126 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, 
Kmeth Sándor utca 2. szám alatti ingatlant a Jó-Trans Kft részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlancsere ügyletet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mötv.) 108/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján versenyeztetés mellőzés-



ével, és az Mötv. 108/A. § (2) bekezdés értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal engedélyével valósítja meg, amellyel összefüggésben felhatalmazza a Pol-
gármestert az engedély iránti kérelem benyújtására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlancsere lebonyolítá-
sához a földterület értékét az értékbecslésben foglalt árral megegyezően nettó 
35.000.000 Ft + áfa összegben állapítja meg, mely összeg megegyezik az ezen ingat-
lanért cserébe kapott, felépített új ingatlanban lévő üzlethelyiség értékével, amely 
szintén 35.000.000 Ft + áfa.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a csereügyletet, 
amely az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében településfejlesztést, és a 9. 
pontja értelmében a helyiséggazdálkodást kötelezően ellátandó önkormányzati fel-
adat végrehajtását segíti, önkormányzati üzlethelyiséggel történő gazdálkodás meg-
valósításának érvényesülését biztosítja a településen megvalósítandó városfejlesztési 
célok figyelembevételével. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert az ügylethez kapcsolódó minden szerződés, a csereszerződés (és esetleges módo-
sítások) és az ügylethez kapcsolódó minden egyéb dokumentum aláírására.  

 

 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Halasi Városgazda Zrt. Borda Ágnes  

 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 11. 

 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 



INGATLAN ÉRTÉK MEGHATÁROZÓ 

SZAKVÉLEMÉNY. 
 

 

 

6400 KISKUNHALAS, KMETH SÁNDOR U. 2 SZÁM ALATTI 

 

LAKÓHÁZ, UDVAR MEGNEVEZÉSŰ INGATLAN TELEK  

 

ÉRTÉKÉRŐL.  
 

 

HRSZ: 126 
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SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY 

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI  
Az ingatlan megnevezése: Lakóház, udvar. 
Település (város, kerület): Kiskunhalas,  

Utca, házszám: Kmeth S. u. 2. 

Irányítószám: 6400 

Hrsz.: 126 

TULAJDONVISZONYOK 

Az értékelt ingatlan tulajdonos neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Tulajdoni helyzet/forgalomképesség: Tulajdon / forgalomképes 

Értékelt érdekeltség: tulajdonjog 

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI 
Telek területe összesen 495 m2 

Felépítmény (nettó) területe összesen: 228 m
2 

Felépítmények hasznos (redukált) területe: 228 m
2
 

Közmű-ellátottság: Villany, Víz, Gáz, Szennyvízcsatorna. 
Komfortfokozat: Komfortos 

Jelenlegi funkció: Lakóház és üzlethelyiségek. 

ÉRTÉKELÉS 

Értékelés célja: Telek forgalmi érték megállapítása. 

Értékelés alkalmazott módszere: Piaci összehasonlító módszer. 
Értékelés fordulónapja: 2021. augusztus 16. 

Megrendelő megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉKEK KATEGÓRIÁNKÉNT 

Forgalmi érték: 35.000.000,- Ft azaz, 

Harmincötmillió forint 

Hitelbiztosítéki-menekülési érték: : 29.800.000.- Ft, azaz  

Huszonkilencmillió-nyolcszázezer forint. 

Kiskunhalas, 2021. 08. 16. 

 

 
 

Készítette                                       Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. 
                                            Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 



Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. sz. Telek.. Hrsz.:126 
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A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1) megbízta a Gyöngyi 
és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. (6400 Kiskunhalas, Thúry J.u.6.sz..) az 

126 helyrajzi számú, Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. szám alatti ingatlan telek 

értékelésével. 
Az ingatlanértékelés célja piaci-forgalmi érték megállapítása. 

A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült 
Készült a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének Készült a 
termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének Készült a hatályban lévő 
az ingatlanok értékének megállapítására vonatkozó érvényes jogszabályok és rendeletek, 
valamint a TEGoVA és az EVS nemzetközileg is elfogadott módszertani elveit és 
követelményeit figyelembe véve, az óvatos becslés elvét követve 

 

A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése  

Piaci összehasonlító és költség alapú értékelő módszer. 

Helyszíni szemle és időpontja. 

2021. 08. 16. 

Felhasznált dokumentumok 

Tulajdoni lap, térképmásolat. 

2.5. Tanúsítványok 

 A szakvélemény személyiségi jogokat, érintő adatokat tartalmaz, ezért harmadik 
személynek csak az érintettek bele egyezésével adható ki adat. 

 A szakvélemény egységes szerkezet, ezért a részmegállapítások kiragadása és 
felhasználása nem megengedett. 

 A megállapított érték és a szakvélemény díjazása között nincsen összefüggés. 
 Az értékelés szellemi termék, a munkában más személyek nem vettek részt. 
 A szakvélemény valós forrásokból beszerzett adatok felhasználásával készült, 

azok valóságtartalmáért felelősséggel nem tartozunk. 
 A szemle időpontja után bekövetkező tárgyi ingatlan értékét befolyásoló 

változásokért felelősséget nem vállalunk. 
 A bejárás során sem talajmechanikai, sem talaj szennyezettség vizsgálatokat nem 

végeztünk. A felépítmények esetében is csak szemrevételezéssel tettünk 
megállapításokat, eltakart felületek és rétegrendek nem kerültek feltárásra, azok 
műszaki tartalmáért és minőségéért felelősséggel nem tartozunk. Azzal a 

feltételezéssel éltünk, hogy az ingatlan területén nincsen olyan anyag, ami 



Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. sz. Telek.. Hrsz.:126 
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befolyásolná az ingatlan értékét, illetve a felépítmények szakszerű rétegrendekkel 
és tervező által jóváhagyott csomópontokkal épült. 

 Az értékbecslésre, mint szellemi termékre, szerzői jog, igényt tartunk fenn, 
felhasználása csak az értékbecslés ellenértékének kifizetése után lehetséges. A 
kifizetetlen értékbecslés felhasználását kifejezetten megtiltjuk. Kártérítési 
igénnyel lépünk fel ezzel ellentétes felhasználás esetén. Továbbá fenntartjuk a 
jogot arra, hogy az értékbecslés eredményét érvénytelenítsük, és a szakvéleményt 
visszavonjuk abban az esetben, ha a vállalási díj határidőre történő kiegyenlítése 
elmarad. 

 Az értékbecslés érvényessége fordulónap + 180 naptári nap. 

Értékbecslő Jognyilatkozata 

 

Alulírott Gyöngyi László az OKJ 54343902 névjegyzékben szerepel, nem áll fenn 
összeférhetetlenség sem a bankkal, sem a megbízóval, sem a megbízás tárgyával szemben, 
ellene, valamint az általa képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, nem 

részesült írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv 
részéről, szakmailag elismert, jó referenciákkal rendelkezik. (eredeti példány) 

Nyilvántartási / azonosító szám: IVÉK-10/2010 

 
Értékbecslő aláírása. 

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:   A tulajdoni lap szemlézése: 2021. 08. 16. 

 

Település, utca, házszám: Kiskunhalas, Kmeth Sándor u. 2 sz. 

 

Besorolás: Belterület 
 

Helyrajzi szám: 126 

 

Megnevezése: Lakóház, udvar. 
 

Teleknagyság összesen: 495 m2 

 

Tulajdonos bejegyzetten:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban. 
 

Terhek:    Tehermentes. 

 

III. rész:  Bejegyzést nem tartalmaz. 
 

Széljegy: Nincs. 

 

Szolgalom, egyéb:  Nincs 



Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. sz. Telek.. Hrsz.:126 
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Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása: 

27 ezer fős déli határ közeli kisváros a Szabadkára vezető országos másodrendű főútvonal 
(53. sz.) mellett, a Kiskunság földrajzi területrész központi városaként, mely térség a Duna–
Tisza közi homokhátság legmagasabb része Budapesttől 146 km-re, Kecskeméttől 60 km-re 

dél-délre,   Szegedtől 55 km-re. A legközelebbi autópálya az M5-ös 43 km-re.  A város fontos 
vasúti csomópont, áthalad a Budapest- Szabadka-Belgrád vasútvonal. Továbbá itt végződik a 
Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. Iparosodása szerény, 
nem kapcsolódik be a megyeszékhelyi gépgyártásba, alföldi mezőgazdasághoz kapcsolódó 
feldolgozóipar a jellemző, valamint jellemző a térségre az alföldi kőolaj- és földgázlelőhelyek 

kialakultsága, mely a város gazdasága jelentős része. Nagy kiterjedésű tanyavilág jellemzi a 
város határait, a térségben több alföldi szikes tó kialakult, azonban az idegenforgalom nem 
számottevő. A település ingatlanforgalmát erősen befolyásolja az előzőekben leírtak. A 
településen a 2-3 szobás hagyományos szerkezetű tégla falazatú és blokkos, valamint 
iparosított technológiával épült paneles építésűi módú lakások a jellemzők. Családi 
lakóépületek közül a hagyományos úgynevezett parasztházak és a sátortetős kockaházak a 
jellemzők. Az egyes ingatlanok számított fajlagos négyzetméterenkénti értéke eltérő lehet ami 
az ingatlan állapotán túlmenően a városon belüli elhelyezkedése is befolyásol.  

Az értékelt ingatlan állapotra, nagyságra, minőségére tekintettel a hasonlítóktól csak kis 
mértékben tér el, ezért az értékelés a felkutatott ingatlanokkal elvégezhető 

 

Ingatlan általános jellemzői Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. 

Ingatlan fekvése Belterület 
Megnevezés tulajdoni lap szerint Lakóház udvar. 
Típusa Magas tetős régebbi építésű két udvari 

lakórészt és három utcafronti üzlethelyiséget 
magában foglaló lakóépület. 

Jelenlegi funkció Lakóház, üzlethelyiségekkel. 
Figyelembe vett telek területe (m2) 495 m2 

Összes nettó terület (m2) 228 m2 

Összes redukált alapterület (m2) 228 m2 

Általános állapot Elhanyagolt felújításra szoruló állapotú. 
Komfort fokozat Komfortos 

Értékesíthetőség  6-12 hónap 

Forgalomképes  Forgalomképes. 

Terhelt  Nem 

Befogadásra javasolt Igen 

Egyéb: Az ingatlan védett, helyi értékű épületelem. 
Engedély / Helyszínrajz  

Helyszínrajznak megfelel Igen 

Építési engedélytől eltér --- 

Építési engedély módosítás köteles --- 

Építési engedély változás --- 

  

Település jellemzői  

Település típusa Város 

Lélekszám 27000 
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Településen belüli helye Belterületi, városközponti fekvésű 

Tömegközlekedés távolsága 300 méteren belül. 
Utca burkolata Aszfaltozott. 

Megközelíthetőség Gépkocsi. 
Gazdasági, piaci környezet Kiskunhalas belterületén a városközpontban 

lévő három utcával határos lakórészből és 
üzlethelyiségekből álló ingatlan. A 

környezetben lakóházak üzletek találhatók. A 

település főtere 300 méteren belül elérhető. 
Telek jellemzői  

Az értékelt ingatlanrész területe (m2) 495 m2 

Övezeti besorolás Nem vizsgáltuk 

Maximális beépíthetőség (%) Nem vizsgáltuk 

Építési tilalom, korlátozás Nem vizsgáltuk 

Kerítettség  Épületekkel és tégla falazatú kerítéssel, 
lehatárolt. 

Utcafront tájolása É-Ny-i. 

Lejtés  Sík.  
Alak Szabálytalan négyszög 

Beépítési mód Utcafronti, oldalhatáron álló. 
  

Közművesítettsége Belső   Külső 

Víz önálló mérőórával X              X 

Villany önálló mérőórával X              X. 

Gáz  X              X. 

Csatorna X              X. 

Kommunikáció     --          -- 

Esővíz csatorna    --          -- 

Egyéb   

  

Egyéb jellemzők  

Parkolás/ gépkocsi tároló jellege Utcai és udvari parkolási lehetőség. 

Lakórészek száma 2 

Üzlethelyiségek száma 3 

  

Felépítmény részletes adatai Az értékbecslés csak az ingatlan telekrészére 
vonatkozik. A felépítményt a jelenlegi 

állapota miatt  az érték megállapításánál 
figyelmen kívül hagytam. 

ÉRTÉKELÉS 

 

Hasonlítóként használt ingatlan adatok. 
 

A piaci összehasonlító értékeléshez hasonlító adatokat kutattam fel a tárgyban, majd ezen 
ingatlanokat a helyszínen azonosítottam, ténylegesen megtekintettem, ahol lehetséges volt 
adatot is gyűjtöttem. Ezen ingatlanok alapterületi mérete azok helyiségei funkciója 
hasznosságára tekintettel un. egyneműsítésel kerül rögzítésre (főfunkciós épületrészek 100 %, 
többi alapterület 30-80%) fajlagosított értékkel. A hatályos adatvédelmi előírások betartásával 
közlök adatokat az alábbiakban,  a birtokomban van a pontos cím (helyrajzi szám) és az 
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ingatlanok fotója. A piaci összehasonlító számításhoz az összehasonlításba kínálati adatok is 
bevonhatóak, melyeket internetes hirdetési portálok (ingatlan.com, jófogás.hu, ingatlan.net, 
ingatlanbazar.hu, olx.hu stb.) átvizsgálása után az adott ingatlan főbb jellemzőinek (funkció, 
elhelyezkedés, műszaki állapot, alapterület) figyelembe vételével lehet esetlegesen 
kiválasztani.  Kínálati adatok esetleges felhasználása esetén archiválásra kerül az internetes 
portálra vezető link, illetőleg képként elmentett az internetes hirdetési oldal,  mely utóbb ha 
szükséges, bemutatható, nyomtatható. 
 

 

Lehetséges értékelési módszerek áttekintése. 
 

 

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés módszere.  
 

Az értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre 
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Egyes esetekben, amikor megfelelő, az 
egész ingatlanra vonatkozó összehasonlító adat nem áll rendelkezésre, a módszer 
ingatlanrészenkénti alkalmazása külön-külön is megengedett. 
Az alaphalmazban lévő ingatlanok földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanhoz hasonló, 
míg típusa a vizsgált ingatlannal azonos kell legyen. Az alaphalmaz átlagától jelentősen eltérő 
szélső értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 
Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog, 
stb. szabad összehasonlítani. A különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket 
kell alkalmazni. 

A fajlagos alapértéket általában m²-re kell vetíteni, de elképzelhetők más volumen-

mérőszámok, vagy kapacitási számok is. (Pl. tanterem, kórházi ágy, szállodai szoba stb.) 
Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező vehető fel, amely 
az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító tényezők 
értéknövelő hatása a hitelbiztosítéki érték megállapításánál csak a fajlagos alapérték 20 %-os 

mértékig vehető figyelembe. A következő tényezőket mindig vizsgálni kell: 

Műszaki szempontok: 

Építészeti szempontok: 
Használati szempontok: 
Telekadottságok: 
Infrastruktúra: 
Környezeti szempontok: 
Alternatív hasznosítás szempontjai: 
Jogi szempontok, hatósági szabályozás: 
Az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat számszerűsíteni kell, és 
ennek alapján módosítjuk a fajlagos alapértéket. Az így kapott érték az ingatlan fajlagos 
értéke. 

Az ingatlan értékét úgy kapjuk, hogy a fajlagos értéket megszorozzuk az ingatlan méretével. 

 

Nettópótlási költségalapú értékelés: 
 

Ez az eljárás nem értékelés, hanem adott ingatlan újraépítési költségének becslése és a föld 
értékének hozzáadása. A költségen alapuló megközelítés nem egyeztethető össze a 
piacgazdaság alapelveit követő érték meghatározással. Az érték nincs közvetlen 
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összefüggésbe a költséggel. Ez a módszert alkalmazzuk akkor, amikor teljes mértékben 
hiányoznak a piaci összehasonlító adatok.  
Megbecsüljük az ingatlan telek értékét, mintha üres lenne és képesek lennék a lehető 
legkedvezőbben kihasználni. 
Megbecsüljük az ingatlan felépítményeinek és terület-fejlesztéseinek a jelenlegi költségét.  
Megbecsüljük az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális avulás a fizikai állagromlás, 
vagyis az üzemelés okozta elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott. 
Levonjuk az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési költségekből. 
Hozzáadjuk a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési költségét s így megkapjuk 
az ingatlan teljes értékét.  
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsüljük meg.  Két út kínálkozik a bekerülési 
költségének becslésére: az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.  

 

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer 

 

Az értékelő összehasonlító elemzésekre támaszkodhat különböző az ingatlan értékét 
meghatározó tényezők becsléséhez. A főbb meghatározó tényezők a következők: 

- Bevétel/bérleti érték 

- Bérlet időtartama, 
- Bérlet feltételei 
- Bérleti díj felülvizsgálata 

- Hozam 

A hozamértékelés az ingatlan befektetésből elvárt illetve a valószínűleg elvárható bevételével 
és az ebből a bevételből származtatható tőkeértéket elemzi. A megközelítés feltételezi, hogy 
az ingatlanból származó bevétel és az ingatlan értéke összefüggésben van egymással. Ez a 
módszer bevételt termelő ingatlanok értékelésére használatos, mint pl. bérházak, irodaházak 
bevásárló központok és más hasonló ingatlanok.  
Becsüljük meg a lehetséges bruttó bevételt, ami magába foglalja a bérleti díjat és más 
bevételeket.  
Piaci tapasztalaton alapulva állapítsuk meg egy átlagos kihasználtságot annak érdekében, 
hogy megkapjuk a valós teljes bevételt. 
Átlagos működési normatívákon alapulva állapítsuk meg az ingatlan éves működési 
költségeit, hogy a valós teljes bevételből elérkezhessünk az éves tiszta működési bevételhez.  
Becsüljük meg az árat, amit egy-egy befektető fizetne annak a bevételnek a fejében, melyet ez 
a típusú ingatlan hoz. Így elvégeztük a hozam rátának becslését, amit egy befektető 
megkövetel a tőkéjének befektetéséért. Ez a hozamráta a tőkésítési kamatláb, ami 

meghatározható a tiszta működési bevétel és az utóbbi időben eladott hasonló inatlanok 
eladási árának összevetéséből.  
 

 

 

Az értékelési módszerek kiválasztása és indoklása. 
 

 

A szabályoknak való megfelelés; indoklás, ahol a szabályoktól eltérés történt – 

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
összehasonlító módszert és a költség alapú értékelő módszert tartottuk célravezetőnek. 
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Tárgyi ingatlan 

 

www.ingatlan.com 

 

 

www.ingatlan.com 

 

 

www.ingatlan.com 

 

 

 

 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKBECSLÉS
Ingatlan azonosítója saját adatb. saját adatb. saját adatb.

Tárgyi ingatlan INGATLAN 1 INGATLAN 2 INGATLAN 3

Település neve Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas

Utca/út/tér Khmeth S. 2. Hajnal u. Lehel u. Átlós u. 

Az ingatlan típusa Társ ép. 
Alkalm.

Társ. Ép. Alkalm. Társ. Ép. Alkalm. Társ. Ép. Alkalm. 

Épület szintszáma 0 0 0 0

Felépítmény alapterülete 0 0 0 0

Telek alapterülete (m2) 495 1 855 1 235 2 082

0 0 0 0

0 0 0 0

Építés, felújítás éve 1 1 1 1

Környezeti korrekció  % 0 0 0

Elhelyezkedési korrekció  % 50 50 50

Infrastruktúra korrekció  % 0 0 0

Minőségi korrekció  % 0 0 0

Kor, felújítás korrekció  % 0 0 0

Telek nagyság korrekció  % 50 50 50

Egyéb korrekció:  % 0 0 0

Eladási ár Ft 71 500 000 43 200 000 75 000 000

Értékesítés éve Azonos Azonos Azonos

Kínálati ár korrekció - % 0 5 5

Jelen ár Ft 71 500 000 41 040 000 71 250 000

Fajlagos alapterületi ár Ft/m2 35 332 38 544 33 231 34 222

Összehasonlító korrekció 100 100 100

Korrekció 200 200 200

Korrigált fajlagos érték Ft/m2 77 089 66 462 68 444

Korrigált átlagos érték Ft/m2 70 665

Az ingatlan becsült forgalmi értéke 34 979 058

Becsült fajlagos érték Ft/m2 70 665

Forgalmi érték kereken 35 000 000 - Ft

 

 

azaz, Harmincötmillió forint. 
 

 

 
 

http://www.ingatlan.com/
http://www.ingatlan.com/
http://www.ingatlan.com/
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5. Hitelbiztosítéki-menekülési érték meghatározása: 
Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés. 

1. Az ingatlan városközponti fekvésű két lakórészből és három üzlethelyiségből álló 
elhanyagolt állapotú felújítandó épület. 

2. Forgalomképes.  
3. Megállapított forgalmi érték per-, igény és tehermentes tulajdonjogot feltételez. 
4. Hosszú távon értékállandóság várható.  
5. Követelés, kényszerbefektetés kockázata. 

 

Piaci forgalmi érték       (Ft) 35.000.000,- 

Az ingatlan, a javasolt 

hitelbiztosíték-

menekülési értékén 
hány napon belül 
értékesíthető (nap) 

     0-90  

   90-180 X 

 180-360  

 360-  

Hosszú távú értékállandóság kockázata (%) 0 

Piaci adatok megbízhatatlanságának kockázata  (%) 5 

Egyéb adatok megbízhatatlanságának kockázata  (%) 0 

Követelés-kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata 
(%) 

10 

Összes kockázati elem  (Ft) 5.250.000,- 

Hitelbiztosítéki-menekülési érték  (Ft) 29.750.000,- Ft kerekítve: 29.800.000,- Ft azaz, 

Huszonkilencmillió-nyolcszázezer forint. 

 

 

Az értékbecslés a keltezéstől számított fél év után hatályát veszti, az újbóli 
felhasználáshoz az összeg felülvizsgálata szükséges. 

 

 

 
                                                                                       Gyöngyi és Társa Bt 

                                                                               Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 

                                                                                   Eng. sz.: 03/08/2006. OKJ: 54 3439 02 
 

 

 

 

MELLÉKLETEK : 
 

 

 FORDULÓNAPON KÉSZÜLT FÉNYKÉPFELVÉTELEK 

 INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE MŰHOLD KÉPEKEN (Google Earth) 
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A vizsgált ingatlant bemutató fényképfelvételek. 
 

 

 

 
 

Utcafronti felvétel. Utcafronti felvétel. 
 

 

 

  

Utcafronti felvétel. Utcafronti felvétel. 
 

 

 

 

 

Utcafronti felvétel. Utcafronti felvétel. 
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A vizsgált ingatlan elhelyezkedését bemutató műhold képek (Google Earth) 
 

 
 

 

 



ÉRTÉK MEGHATÁROZÓ 

SZAKVÉLEMÉNY. 
 

6400 KISKUNHALAS, KMETH SÁNDOR U. 2 SZÁM ALATT 

 

FELÉPÜLŐ ÚJ TÁRSASHÁZI ÉPÜLET FÖLDSZINTI RÉSZÉN  
 

KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ ÜZLETHELYISÉG MAI ÁRAKON  

 

SZÁMOLT BRUTTÓ PIACI FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL.  
 

 

HRSZ: 126 

 

 

 
 

 

 

KISKUNHALAS, 2021. 08. 17. 

 

 

Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. Reg. sz.: IVÉK-G/4/2010. 

Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő Reg. sz.: IVÉK-10/2010. 

Kiskunhalas, Thúry J. u. 6.sz. 

 

Tel: 06-20-92-67-786, Fax: 06-77-424-671 e-mail: gyongyiestsa@digikabel.hu  

mailto:gyongyiestsa@digikabel.hu


Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. sz. Üzlet.. Hrsz.:126 

 

 

Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 
6400 Kiskunhalas, Thúry J.u.6.sz. Tel: 06-20-92-67-786, Fax: 06-77-424-671 e-mail: gyongyiestsa@digikabel.hu 

2 

SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY 

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI  
Az ingatlan megnevezése: Társasházi épületben lévő üzlethelyiség. 

Település (város, kerület): Kiskunhalas,  

Utca, házszám: Kmeth S. u. 2. 

Irányítószám: 6400 

Hrsz.: 126 

TULAJDONVISZONYOK 

Az értékelt ingatlan tulajdonos neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Tulajdoni helyzet/forgalomképesség: Tulajdon / forgalomképes 

Értékelt érdekeltség: tulajdonjog 

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI 
Telek területe összesen 495 m2 

Az üzlethelyiség (nettó) területe összesen: 103 m
2 

Az üzlethelyiség hasznos (redukált) területe: 103 m
2
 

Közmű-ellátottság: Villany, Víz, Gáz, Szennyvízcsatorna. 
Komfortfokozat: Összkomfortos 

Jelenlegi funkció: Kialakításra kerülő üzlethelyiségek. 

ÉRTÉKELÉS 

Értékelés célja: A kialakításra kerülő üzlethelyiség 100 %-os 

készültségi fokú bruttó forgalmi érték 
megállapítása. 

Értékelés alkalmazott módszere: Piaci összehasonlító módszer. 
Értékelés fordulónapja: 2021. augusztus 176. 

Megrendelő megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉKEK KATEGÓRIÁNKÉNT 

Forgalmi érték: 35.000.000,- Ft azaz, 

Harmincötmillió forint 

Hitelbiztosítéki-menekülési érték: : 29.800.000.- Ft, azaz  

Huszonkilencmillió-nyolcszázezer forint. 

Kiskunhalas, 2021. 08. 17. 

 

 
Készítette                                       Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. 
                                            Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 
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A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1) megbízta a Gyöngyi 
és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. (6400 Kiskunhalas, Thúry J.u.6.sz..) az 

126 helyrajzi számú, Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. szám alatt felépítendő a földszinti 
utcafronti részen kialakításra kerülő  üzlethelyiség bruttó piaci forgalmi értékének 
megállapítására. 

Az ingatlanértékelés célja piaci-forgalmi érték megállapítása. 

A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült 
Készült a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének Készült a 
termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének Készült a hatályban lévő 
az ingatlanok értékének megállapítására vonatkozó érvényes jogszabályok és rendeletek, 
valamint a TEGoVA és az EVS nemzetközileg is elfogadott módszertani elveit és 
követelményeit figyelembe véve, az óvatos becslés elvét követve 

 

A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése  

Piaci összehasonlító értékelő módszer. 

Helyszíni szemle és időpontja. 

2021. 08. 17. 

Felhasznált dokumentumok 

Tulajdoni lap, térképmásolat, rendezési terv részlet. 

2.5. Tanúsítványok 

 A szakvélemény személyiségi jogokat, érintő adatokat tartalmaz, ezért harmadik 
személynek csak az érintettek bele egyezésével adható ki adat. 

 A szakvélemény egységes szerkezet, ezért a részmegállapítások kiragadása és 
felhasználása nem megengedett. 

 A megállapított érték és a szakvélemény díjazása között nincsen összefüggés. 
 Az értékelés szellemi termék, a munkában más személyek nem vettek részt. 
 A szakvélemény valós forrásokból beszerzett adatok felhasználásával készült, 

azok valóságtartalmáért felelősséggel nem tartozunk. 

 A szemle időpontja után bekövetkező tárgyi ingatlan értékét befolyásoló 
változásokért felelősséget nem vállalunk. 

 A bejárás során sem talajmechanikai, sem talaj szennyezettség vizsgálatokat nem 
végeztünk. A felépítmények esetében is csak szemrevételezéssel tettünk 
megállapításokat, eltakart felületek és rétegrendek nem kerültek feltárásra, azok 
műszaki tartalmáért és minőségéért felelősséggel nem tartozunk. Azzal a 
feltételezéssel éltünk, hogy az ingatlan területén nincsen olyan anyag, ami 
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befolyásolná az ingatlan értékét, illetve a felépítmények szakszerű rétegrendekkel 
és tervező által jóváhagyott csomópontokkal épült. 

 Az értékbecslésre, mint szellemi termékre, szerzői jog, igényt tartunk fenn, 
felhasználása csak az értékbecslés ellenértékének kifizetése után lehetséges. A 
kifizetetlen értékbecslés felhasználását kifejezetten megtiltjuk. Kártérítési 
igénnyel lépünk fel ezzel ellentétes felhasználás esetén. Továbbá fenntartjuk a 
jogot arra, hogy az értékbecslés eredményét érvénytelenítsük, és a szakvéleményt 
visszavonjuk abban az esetben, ha a vállalási díj határidőre történő kiegyenlítése 
elmarad. 

 Az értékbecslés érvényessége fordulónap + 180 naptári nap. 

Értékbecslő Jognyilatkozata 

 

Alulírott Gyöngyi László az OKJ 54343902 névjegyzékben szerepel, nem áll fenn 
összeférhetetlenség sem a bankkal, sem a megbízóval, sem a megbízás tárgyával szemben, 
ellene, valamint az általa képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, nem 

részesült írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv 
részéről, szakmailag elismert, jó referenciákkal rendelkezik. (eredeti példány) 

Nyilvántartási / azonosító szám: IVÉK-10/2010 

 
Értékbecslő aláírása. 

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:   A tulajdoni lap szemlézése: 2021. 08. 16. 

 

Település, utca, házszám: Kiskunhalas, Kmeth Sándor u. 2 sz. 

 

Besorolás: Belterület 
 

Helyrajzi szám: 126 

 

Megnevezése: Jelenleg lakóház, udvar. 
 

Teleknagyság összesen: 495 m2 

 

Tulajdonos bejegyzetten:  Jelenleg: Kiskunhalas Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni 

arányban. 
 

Terhek:    Tehermentes. 

 

III. rész:  Bejegyzést nem tartalmaz. 
 

Széljegy: Nincs. 

 

Szolgalom, egyéb:  Nincs 
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Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása: 

27 ezer fős déli határ közeli kisváros a Szabadkára vezető országos másodrendű főútvonal 
(53. sz.) mellett, a Kiskunság földrajzi területrész központi városaként, mely térség a Duna–
Tisza közi homokhátság legmagasabb része Budapesttől 146 km-re, Kecskeméttől 60 km-re 

dél-délre,   Szegedtől 55 km-re. A legközelebbi autópálya az M5-ös 43 km-re.  A város fontos 
vasúti csomópont, áthalad a Budapest- Szabadka-Belgrád vasútvonal. Továbbá itt végződik a 
Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. Iparosodása szerény, 
nem kapcsolódik be a megyeszékhelyi gépgyártásba, alföldi mezőgazdasághoz kapcsolódó 
feldolgozóipar a jellemző, valamint jellemző a térségre az alföldi kőolaj- és földgázlelőhelyek 
kialakultsága, mely a város gazdasága jelentős része. Nagy kiterjedésű tanyavilág jellemzi a 
város határait, a térségben több alföldi szikes tó kialakult, azonban az idegenforgalom nem 
számottevő. A település ingatlanforgalmát erősen befolyásolja az előzőekben leírtak. A 
településen a 2-3 szobás hagyományos szerkezetű tégla falazatú és blokkos, valamint 
iparosított technológiával épült paneles építésűi módú lakások a jellemzők. Családi 
lakóépületek közül a hagyományos úgynevezett parasztházak és a sátortetős kockaházak a 
jellemzők. Az egyes ingatlanok számított fajlagos négyzetméterenkénti értéke eltérő lehet, 

ami az ingatlan állapotán túlmenően a városon belüli elhelyezkedése is befolyásol. 

A felépítendő társasházi ingatlanban lévő utcafronti részén lévő üzlethelyiség állapotra, 
nagyságra, minőségére tekintettel a hasonlítóktól csak kis mértékben tér el, ezért az 
értékelés a felkutatott ingatlanokkal elvégezhető. 

 

Ingatlan általános jellemzői Kialakításra kerülő társasházi épület. 
Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. 

Ingatlan fekvése Belterület 
Megnevezés tulajdoni lap szerint Társasházi épület. 
Típusa Többszintes. 
Jelenlegi funkció Jelenleg terv szinten létezik. 
Figyelembe vett telek területe (m2) 495 m2 a társasház osztatlan közös 

tulajdonában.  
Összes nettó terület (m2) Üzlethelyiség.103 m2 

Összes redukált alapterület (m2) Üzlethelyiség.103 m2 

Általános állapot Új építésű lesz.  
Komfort fokozat Összkomfortos 

Értékesíthetőség  6-12 hónap 

Forgalomképes  Forgalomképes. 

Terhelt  Nem 

Befogadásra javasolt Igen 

Egyéb:  

Engedély / Helyszínrajz  

Helyszínrajznak megfelel Igen 

Építési engedélytől eltér --- 

Építési engedély módosítás köteles --- 

Építési engedély változás --- 

  

Település jellemzői  

Település típusa Város 

Lélekszám 27000 



Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Kmeth S. u. 2. sz. Üzlet.. Hrsz.:126 

 

 

Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 
6400 Kiskunhalas, Thúry J.u.6.sz. Tel: 06-20-92-67-786, Fax: 06-77-424-671 e-mail: gyongyiestsa@digikabel.hu 

6 

Településen belüli helye Belterületi, városközponti fekvésű 

Tömegközlekedés távolsága 300 méteren belül. 
Utca burkolata Aszfaltozott. 

Megközelíthetőség Gépkocsi. 
Gazdasági, piaci környezet Kiskunhalas belterületén a városközpontban 

lévő három utcával határos telken felépítésre 
kerülő épület földszinti résén lévő 
üzlethelyiség. A környezetben lakóházak 

üzletek találhatók. A település főtere 300 

méteren belül elérhető. 
Telek jellemzői  

Az értékelt ingatlanrész területe (m2) 495 m2 

Övezeti besorolás Vt. 0633 

Maximális beépíthetőség (%) 60+10 % saroktelki fekvés 

Építési tilalom, korlátozás Nem vizsgáltuk 

Kerítettség  Épületekkel és tégla falazatú kerítéssel, 
lehatárolt. 

Utcafront tájolása É-Ny-i. 

Lejtés  Sík.  
Alak Szabálytalan négyszög 

Beépítési mód Utcafronti, oldalhatáron álló. 
  

Közművesítettsége Belső   Külső 

Víz önálló mérőórával X              X 

Villany önálló mérőórával X              X. 

Gáz  X              X. 

Csatorna X              X. 

Kommunikáció     --          -- 

Esővíz csatorna    --          -- 

Egyéb   

  

Egyéb jellemzők  

Parkolás/ gépkocsi tároló jellege Utcai és udvari parkolási lehetőség. 

Lakórészek száma 5 

Garázsok száma 4 

Üzlethelyiségek száma 2 

Felépítmény részletes adatai  

 

Felépítmény részletes adatai Mivel az épület 2022 évben lesz felépítve 
ezért a szerkezeti és műszaki adatokat az 
épület tervezőjétől szereztük be.  

Épület típusa Társasházi épület 
Elhelyezkedése telken Oldalhatáron álló. 
Tagolódás Önálló 

Szintek száma Három szintes épület 
Elhelyezkedése épületben ---- 

Emelet  ---- 

Építés éve  Várhatóan 2022-es évben. 
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Utolsó külső felújítás éve ------------- 

Utolsó külső felújítás jellege ------------- 

Utolsó belső felújítás éve ------------- 

Utolsó belső felújítás jellege ------------- 

Épületszerkezet típusa Hagyományos 

Épületszerkezet anyaga Tégla. 
Alapozás típusa Sávalap. 

Alapozás anyaga Vasbeton 

Födém  Vasbeton kiselemes. 

Szigetelés  Szigetelőlemezzel. 
Vakolat  Utólagosan hőszigetelt vakolt. 

Lábazat  Sima vakolat. 

Tetőszerkezet  Magas tető. 
Alakja  Összetett nyeregtető 

Tetőszerkezet anyaga Fa szerkezet. 

Tetőfedés Cserép. 
Külső nyílászárók anyaga Műanyag szerkezetűek. 
Külső nyílászárók állapota -------------------- 

Üvegezés Hőszigetelt üvegezés. 
A felépítmény állapota Új építésű. 
Átlagos belmagassága Lakórész: 3,20 m 

Fűtés típusa Lakásonként egyedi gáz üzemű. 
Fűtés technológiája Radiátoros meleg vizes.  

Meleg vízellátás típusa Villanybojler. 

Légtechnika ----------- 

Gépészet állapota, kora. Új beépítésű. 
Belső falfelület képzés  Festett. 

Belső falfelület képzés állapota -------- 

Burkolatok  Lamináltlap, mázas lap.. 
Burkolatok állapota  Új beépítésű. 
Egyéb melléképületek  

 

Helyiséglista, terület kimutatás (helyszíni felmérés alapján): 

Megnevezés Alapterület Alkalmazott 

szorzó (%)

Redukált 

alapterület (m
Üzlettér I. 45,00 100 45,00 

Előtér kézmosó. 1,00 100 1,00 

WC 1,45 100 1,45 

Üzlettér II. 53,00 100 45,00 

Előtér kézmosó. 1,00 100 1,00 

WC 1,45 100 1,45 

Összesen: 102,90  102,90 
 

      Összes hasznos nettó alapterület: 102,90= ~ 103 m
2 

                                                                 Redukált alapterület összesen: 102,90= ~ 103 m
2
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Redukált alapterület számítás: 
 

A redukált, más néven kalkulatív alapterület meghatározásával tudjuk az eltérő épületrészeket 
egymással összehasonlítani. A számítás lényege az, hogy az eltérő hasznosságú és különböző fajlagos 
költséggel megépíthető építményrészeket egyenértékű területre számíthatjuk át.  
 

 

ÉRTÉKELÉS 

 

Hasonlítóként használt ingatlan adatok. 
 

A piaci összehasonlító értékeléshez hasonlító adatokat kutattam fel a tárgyban, majd ezen 
ingatlanokat a helyszínen azonosítottam, ténylegesen megtekintettem, ahol lehetséges volt 
adatot is gyűjtöttem. Ezen ingatlanok alapterületi mérete azok helyiségei funkciója 
hasznosságára tekintettel un. egyneműsítésel kerül rögzítésre (főfunkciós épületrészek 100 %, 

többi alapterület 30-80%) fajlagosított értékkel. A hatályos adatvédelmi előírások betartásával 
közlök adatokat az alábbiakban,  a birtokomban van a pontos cím (helyrajzi szám) és az 
ingatlanok fotója. A piaci összehasonlító számításhoz az összehasonlításba kínálati adatok is 
bevonhatóak, melyeket internetes hirdetési portálok (ingatlan.com, jófogás.hu, ingatlan.net, 
ingatlanbazar.hu, olx.hu stb.) átvizsgálása után az adott ingatlan főbb jellemzőinek (funkció, 
elhelyezkedés, műszaki állapot, alapterület) figyelembe vételével lehet esetlegesen 
kiválasztani.  Kínálati adatok esetleges felhasználása esetén archiválásra kerül az internetes 
portálra vezető link, illetőleg képként elmentett az internetes hirdetési oldal,  mely utóbb ha 
szükséges, bemutatható, nyomtatható. 
 

 

Lehetséges értékelési módszerek áttekintése. 
 

 

A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés módszere.  
 

Az értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre 
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Egyes esetekben, amikor megfelelő, az 
egész ingatlanra vonatkozó összehasonlító adat nem áll rendelkezésre, a módszer 
ingatlanrészenkénti alkalmazása külön-külön is megengedett. 
Az alaphalmazban lévő ingatlanok földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanhoz hasonló, 
míg típusa a vizsgált ingatlannal azonos kell legyen. Az alaphalmaz átlagától jelentősen eltérő 
szélső értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 
Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog, 
stb. szabad összehasonlítani. A különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket 
kell alkalmazni. 

A fajlagos alapértéket általában m²-re kell vetíteni, de elképzelhetők más volumen-

mérőszámok, vagy kapacitási számok is. (Pl. tanterem, kórházi ágy, szállodai szoba stb.) 
Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező vehető fel, amely 
az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító tényezők 
értéknövelő hatása a hitelbiztosítéki érték megállapításánál csak a fajlagos alapérték 20 %-os 

mértékig vehető figyelembe. A következő tényezőket mindig vizsgálni kell: 

Műszaki szempontok: 
Építészeti szempontok: 
Használati szempontok: 
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Telekadottságok: 
Infrastruktúra: 
Környezeti szempontok: 

Alternatív hasznosítás szempontjai: 
Jogi szempontok, hatósági szabályozás: 
Az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat számszerűsíteni kell, és 
ennek alapján módosítjuk a fajlagos alapértéket. Az így kapott érték az ingatlan fajlagos 

értéke. 

Az ingatlan értékét úgy kapjuk, hogy a fajlagos értéket megszorozzuk az ingatlan méretével. 
 

Nettópótlási költségalapú értékelés: 
 

Ez az eljárás nem értékelés, hanem adott ingatlan újraépítési költségének becslése és a föld 
értékének hozzáadása. A költségen alapuló megközelítés nem egyeztethető össze a 
piacgazdaság alapelveit követő érték meghatározással. Az érték nincs közvetlen 
összefüggésbe a költséggel. Ez a módszert alkalmazzuk akkor, amikor teljes mértékben 
hiányoznak a piaci összehasonlító adatok.  
Megbecsüljük az ingatlan telek értékét, mintha üres lenne és képesek lennék a lehető 
legkedvezőbben kihasználni. 
Megbecsüljük az ingatlan felépítményeinek és terület-fejlesztéseinek a jelenlegi költségét.  
Megbecsüljük az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális avulás a fizikai állagromlás, 
vagyis az üzemelés okozta elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott. 
Levonjuk az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési költségekből. 
Hozzáadjuk a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési költségét s így megkapjuk 
az ingatlan teljes értékét.  
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsüljük meg.  Két út kínálkozik a bekerülési 
költségének becslésére: az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.  

 

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer 

 

Az értékelő összehasonlító elemzésekre támaszkodhat különböző az ingatlan értékét 
meghatározó tényezők becsléséhez. A főbb meghatározó tényezők a következők: 

- Bevétel/bérleti érték 

- Bérlet időtartama, 
- Bérlet feltételei 
- Bérleti díj felülvizsgálata 

- Hozam 

A hozamértékelés az ingatlan befektetésből elvárt illetve a valószínűleg elvárható bevételével 
és az ebből a bevételből származtatható tőkeértéket elemzi. A megközelítés feltételezi, hogy 
az ingatlanból származó bevétel és az ingatlan értéke összefüggésben van egymással. Ez a 
módszer bevételt termelő ingatlanok értékelésére használatos, mint pl. bérházak, irodaházak 
bevásárló központok és más hasonló ingatlanok.  
Becsüljük meg a lehetséges bruttó bevételt, ami magába foglalja a bérleti díjat és más 
bevételeket.  
Piaci tapasztalaton alapulva állapítsuk meg egy átlagos kihasználtságot annak érdekében, 
hogy megkapjuk a valós teljes bevételt. 
Átlagos működési normatívákon alapulva állapítsuk meg az ingatlan éves működési 
költségeit, hogy a valós teljes bevételből elérkezhessünk az éves tiszta működési bevételhez.  
Becsüljük meg az árat, amit egy-egy befektető fizetne annak a bevételnek a fejében, melyet ez 
a típusú ingatlan hoz. Így elvégeztük a hozam rátának becslését, amit egy befektető 
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megkövetel a tőkéjének befektetéséért. Ez a hozamráta a tőkésítési kamatláb, ami 
meghatározható a tiszta működési bevétel és az utóbbi időben eladott hasonló inatlanok 
eladási árának összevetéséből.  
 

 

 

Az értékelési módszerek kiválasztása és indoklása. 
 

 

A szabályoknak való megfelelés; indoklás, ahol a szabályoktól eltérés történt – 

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
összehasonlító módszert és a költség alapú értékelő módszert tartottuk célravezetőnek. 
 

 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKBECSLÉS
Ingatlan azonosítója saját adatb. saját adatb. saját adatb.

Tárgyi ingatlan INGATLAN 1 INGATLAN 2 INGATLAN 3

Település neve Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas

Utca/út/tér Khmeth S. 2. Székely u. Bajcsy-Zs u. Bajcsy-Zs. U. 

Az ingatlan típusa Társasházi 
épület üzleth. Társ. Ép. Garázs Társ. Ép. Garázs Társ. Ép. garázs 

Épület szintszáma 3 3 3 3

Felépítmény alapterülete 0 18 16 18

Alapterülete (m2) 103 18 16 18

0 0 0 0

0 0 0 0

Építés, felújítás éve 1 1 1 1

Környezeti korrekció  % 0 0 0

Elhelyezkedési korrekció  % 0 0 0

Infrastruktúra korrekció  % 0 0 0

Minőségi korrekció Üzlethelyiség miatt  % 30 30 30

Kor, felújítás korrekció  % 0 0 0

Telek nagyság korrekció  % 0 0 0

Egyéb korrekció:  % 0 0 0

Eladási ár Ft 4 400 000 4 600 000 4 550 000

Értékesítés éve Azonos Azonos Azonos

Kínálati ár korrekció - % 0 0 0

Jelen ár Ft 4 400 000 4 600 000 4 550 000

Fajlagos alapterületi ár Ft/m2 261 574 244 444 287 500 252 778

Összehasonlító korrekció 30 30 30

Korrekció 130 130 130

Korrigált fajlagos érték Ft/m2 317 778 373 750 328 611

Korrigált átlagos érték Ft/m2 340 046

Az ingatlan becsült forgalmi értéke 35 024 769

Becsült fajlagos érték Ft/m2 340 046

Forgalmi érték kereken 35 000 000 - Ft

 

 

azaz, Harmincötmillió forint. 
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5. Hitelbiztosítéki-menekülési érték meghatározása: 
Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés. 

1. Az ingatlan városközponti fekvésű új építésű társasházi épületben lévő üzlethelyiség. 
2. Forgalomképes.  
3. Megállapított forgalmi érték per-, igény és tehermentes tulajdonjogot feltételez. 
4. Hosszú távon értékállandóság várható.  
5. Követelés, kényszerbefektetés kockázata. 

 

Piaci forgalmi érték       (Ft) 35.000.000,- 

Az ingatlan, a javasolt 

hitelbiztosíték-

menekülési értékén 
hány napon belül 
értékesíthető (nap) 

     0-90  

   90-180 X 

 180-360  

 360-  

Hosszú távú értékállandóság kockázata (%) 0 

Piaci adatok megbízhatatlanságának kockázata  (%) 5 

Egyéb adatok megbízhatatlanságának kockázata  (%) 0 

Követelés-kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata 
(%) 

10 

Összes kockázati elem  (Ft) 5.250.000,- 

Hitelbiztosítéki-menekülési érték  (Ft) 29.750.000,- Ft kerekítve: 29.800.000,- Ft azaz, 

Huszonkilencmillió-nyolcszázezer forint. 

 

 

Az értékbecslés a keltezéstől számított fél év után hatályát veszti, az újbóli 
felhasználáshoz az összeg felülvizsgálata szükséges. 

 

 
 

                                                                                       Gyöngyi és Társa Bt 
                                                                               Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 

                                                                                   Eng. sz.: 03/08/2006. OKJ: 54 3439 02 
 

 

 

 

MELLÉKLETEK : 
 

 

 TERVEZETT TÁRSASHÁZI ÉPÜLET FÖLDSZINTI ALAPRAJZA.  

 INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE MŰHOLD KÉPEKEN (Google Earth) 
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A tervezett társasházi épület földszinti alaprajza. 
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A vizsgált ingatlan elhelyezkedését bemutató műhold képek (Google Earth) 
 

 
 

 

 


