
Tárgy: Ingatlan értékesítési szándék a Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület részére (Bethlen 
Gábor tér 2/B Alagsor 1. szám) 

99/2021. (V.12.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-
sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 
való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljár-
va az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, - amely hatáskört a veszélyhelyzet idején a Pol-
gármester gyakorolja - értékesítésre jelölte ki a 67/2020.(XI.26.) Polgármesteri hatá-
rozattal a Kiskunhalas, 4669/4/A/15 hrsz.-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Beth-
len Gábor tér 2/B Alagsor 1. szám alatti, 68 m2 alapterületű ingatlant. 

2. Az ingatlan értékesítési árát a 67/2020.(XI.26.) Polgármesteri határozat értékbecsült 
árban határozta meg. Az ingatlan értékbecslését a jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyom.  

3. Az elkészült és jóváhagyott értékbecslés alapján az ingatlan vételárát bruttó 
4.500.000 Ft összegben állapítom meg és az értékesítésre kijelölt ingatlant értékesí-
teni kívánom a Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület részére, az Egyesület a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest által kiírt Városi Civil Alap pályázatán történő 
nyertessége esetén. 

4.  A vételáron felül minden ingatlanszerzéssel kapcsolatos költség a vevőt terheli.  

5. Az adásvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésével megbízom a Halasi Városgazda 
Zrt-t.  

6. Az adásvételi szerződés (és esetleges módosítások) aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom.  

7. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Kiskunhalas, 4669/4/A/15 hrsz.-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 
2/B Alagsor 1. szám, komfort nélküli, 68 m2 alapterületű egyéb helyiség, alagsor megneve-
zésű ingatlan (továbbiakban: tárgyi ingatlan) Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulaj-
dona. Az ingatlan évek óta üresen áll, annak hasznosítása gazdaságosan nem lehetséges, 
ezért Kiskunhalas Város Önkormányzata a 67/2020.(XI.26.) Polgármesteri határozattal érté-
kesítésre jelölte kis a tárgyi ingatlant. 

A Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület 2021. áprilisában azzal kéréssel fordult Kiskunha-
las Város Önkormányzatához, hogy az ingatlant szeretnének vásárolni, amely alkalmas az 
Egyesület tulajdonában álló eszközök tárolására. 
Egyesület Alapszabályában megfogalmazottak szerint célkitűzéseik között szerepel többek 
között, a kert kultúra népszerűsítése, a megtermelt zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények és 
az ezekből készült további élelmiszerek (befőttek, savanyúságok, lekvárok, szörpök stb…) 



minél szélesebb körben való bemutatása, kiállítások rendezése. Ezen rendezvények megvaló-
sítása érdekében tárgyi feltételek szükségesek, mint polcok, asztalok, padok, székek, ládák, 
stb… Ezen tárgyak elhelyezését nehezen tudja megoldani, hiszen jelenleg több magán család 
tárolja saját ingatlanán az Egyesület eszközeit, ahonnan minden rendezvény alkalmával össze 
kell gyűjteni őket. 
Ennek megoldása érdekében az Egyesület pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. Budapest által Városi Civil Alap címmel, ingatlanberuházás kategóriában kiírt pá-
lyázaton. 
A pályázat benyújtásával az a céljuk, hogy vehessenek egy olyan helyiséget, ahol minden tár-
gyi eszközüket tárolni tudják. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az Egyesület részére megvételre felajánlotta az értékesí-
tésre már korábban kijelölt ingatlanok közül egy belvárosi pincehelyiséget, amelyet az Egye-
sület alkalmasnak ítélt céljai megvalósításához. 
 
A Városgazda Zrt. az értékesítést támogatta. 
 
Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 13§ (1) bekezdése csak a 25 millió forint feletti értékű ingatlan esetében írja elő a ver-
senyeztetést, ezért ezen esetben a versenyeztetést nem kell lefolytatni. 
Az Nvtv. 14.§ (4) bekezdése alapján az államot nem illeti meg elővásárlási jog ezen értékesí-
tési ügylet vonatkozásában. 

Az ingatlan értékbecslésének díját és minden ingatlanszerzéssel kapcsolatos költséget (így 
különösen értékbecslés díja, ügyvédi díj, átírások és földhivatali bejegyzések költsége) magá-
ra vállalta az Egyesület. 

A vételi ügylet az Egyesület által beadott pályázat nyertessége esetén tud realizálódni, azon-
ban a pályázat benyújtásához szükséges a Tulajdonos részéről vételi szándéknyilatkozat. 

A tárgyi ingatlanra vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015. (VI.26) önkormányzati rendelete 8. § (1) b) pontja értelmében forgalomképes ingó- 
és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forintot elérő, azonban nettó 25 millió 
forintot el nem érő értékhatár között a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfej-
lesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt. Veszélyhelyzet idején ezen jogot a Pol-
gármester gyakorolja. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszünteté-
séről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország 
Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi 
ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 12. 
 

Fülöp Róbert s.k.  
polgármester 
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SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY 

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI  

Az ingatlan megnevezése: Egyéb helyiség (alagsor) 
Település utca, házszám:  6400 Kiskunhalas, Bethlen G. u. 2/B. alagsor 1 sz. 

Hrsz.: 4669/4/A/15 

 

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 0 m
2
 

Felépítmény (nettó) területe összesen: 68 m
2 

Felépítmények hasznos (redukált) területe: 68 m
2
 

Közmű-ellátottság: Villany, Víz 

Komfortfokozat: Komfort nélküli. 
Jelenlegi funkció: Alagsor 

 

ÉRTÉKELÉS 

 

Értékelés célja: Forgalmi érték megállapítása. 
Értékelés alkalmazott módszere: Piaci összehasonlító, költségalapú értékelés. 

Értékelés fordulónapja: 2021. május 05. 

Megrendelő megnevezése: 
A megrendelő lakcíme: 

Ügyfél azonosító: 
Értékelés típusa: 

Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület 
 6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 7. 
Egyesület. 

Elsődleges értékelés. 
 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉKEK KATEGÓRIÁNKÉNT 

 

Jelenlegi bruttó forgalmi érték: 4.500.000.- Ft, azaz  

Négymillió-ötszázezer forint. 

Jelenlegi bruttó hitelbiztosítéki-menekülési 
érték: 

3.800.000,- Ft azaz,  

Hárommillió-nyolcszázezer forint. 

Kiskunhalas, 2021. 05. 10. 

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

 

Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület (6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 7.) megbízta a Gyöngyi és 
Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. (6400 Kiskunhalas, Thúry J.u.6.sz..) a 

4669/4/A/15 helyrajzi számú, Kiskunhalas, Bethlen G. u. 2/B. alagsor 1. szám alatti, 1/1 
tulajdoni hányadú egyéb helyiség megnevezésű ingatlan értékelésével. 

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan 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 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. 05. 05. 

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 
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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 + 90 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 

 
Az értékbecslő aláírása. 

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:   A tulajdoni lap szemlézése: 2021. 05. 10. 

 

 

Település, utca, házszám: Kiskunhalas, Bethlen G. tér. 2/B alagsor 1. 

Besorolás: Belterület 
 

Helyrajzi szám: 4669/4/A/15 

 

Megnevezése: Egyéb helyiség. 

 

Alapterület összesen: 68 m2 

Tulajdonos bejegyzetten: 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 

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. 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, Bethlen G. tér2/B. alagsor 1. 
Ingatlan fekvése Belterület 
Megnevezés tulajdoni lap szerint Egyéb helyiség. 

Jellege  Alagsori helyiség volt légópince. 

Jelenlegi funkció Használaton kívüli helyiségek. 
Figyelembe vett telek területe (m2) 0 m2 

Összes nettó terület (m2) 68 m2 

Összes redukált alapterület (m2) 68 m2 

Általános állapot Lelakott, elhanyagolt felújításra szoruló 
állapotú. 

Komfort fokozat Komfort nélküli 
Értékesíthetőség  6-12 hónap 

Forgalomképes  Forgalomképes. 
Terhelt  Nem. 

Befogadásra javasolt Igen. 

Megjegyzés  

Engedély / Helyszínrajz  

Helyszínrajznak megfelel Igen  

Építési engedélytől eltér --- 

Építési engedély módosítás köteles --- 

Építési engedély változás --- 

  

Település jellemzői  

Település típusa Város 

Lélekszám 27850 

Településen belüli helye Belterületi, városközponti fekvésű. 

Tömegközlekedés távolsága 100 méteren belül. 
Utca burkolata Aszfaltozott. 

Megközelíthetőség Gépkocsi. 
Gazdasági, piaci környezet Kiskunhalas, belterületén a város főterén 
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lévő társasház alatti volt légópince. A 

környezetben társasházi lakóházak 

találhatók. Az ingatlan a település főteréről 
megközelíthető. 

Telek jellemzői  

Az értékelt ingatlanrész területe (m2) A társasház osztatlan közös tulajdonában. 
Övezeti besorolás Nem vizsgáltuk 

Maximális beépíthetőség (%) Nem vizsgáltuk 

Építési tilalom, korlátozás Nem vizsgáltuk 

Kerítettség  Nincs lekerítve. 
Utcafront tájolása É-i. 

Lejtés  Sík.  
Alak Szabálytalan négyszög 

Beépítési mód Zártsorú . 
Közművesítettsége: Belső   Külső 

Víz  Bevezetve nincs mérőóra. 
Villany önálló mérőórával Bevezetve nincs mérőóra. 
Gáz     Nincs     X 

Szennyvízkezelés    Nincs     X 

Kommunikáció     --          -- 

Esővíz csatorna    Nincs      X 

Egyéb   

Egyéb jellemzők  

Parkolás/ gépkocsi tároló jellege Utcai parkolási lehetőség. 

Helyiségek száma 2 előtér, 2 közlekedő, 2 tartózkodó az épület 
„A” és „B” lépcsőház felől megközelíthetők 

Felépítmény részletes adatai  

Épület típusa Kétszintes hagyományos szerkezetű 
társasházi épület. 

Lakások száma 15 db 

Elhelyezkedése telken. Utcafronti zártsorú. 
Tagolódás Önálló 

Szintek száma Földszint + egy emeletes. 

Elhelyezkedése épületben Alagsori elhelyezkedésű. 
Építés éve  1950-as évek vége. 
Utolsó külső felújítás éve Az elmúlt öt évben nem volt felújítva. 
Utolsó külső felújítás jellege -------- 

Utolsó belső felújítás éve Az elmúlt öt évben nem volt felújítva 

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

Épületszerkezet típusa Hagyományos 

Épületszerkezet anyaga Tégla  
Alapozás típusa Sávalap. 
Alapozás anyaga Beton. 

Födém  Vasbeton gerendás, kiselemes. 
Szigetelés  Bitumenes lemezzel. 

Vakolat  Kőporos vakolás, belül sima vakolat. 
Lábazat  Vakolt. 

Tetőszerkezet  Magas tető 

Alakja  Nyeregtető 

Tetőszerkezet anyaga Fa szerkezet. 
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Tetőfedés Pikkelypala 

Külső nyílászárók anyaga Acél szerkezetűek.  
Külső nyílászárók állapota Felújításra szoruló állapotú. 
Üvegezés Sima kétrétegű üvegezés. 
A felépítmény állapota Felújításra szoruló állapotú. 
Átlagos belmagassága 2,20 m 

Fűtés típusa Nincs. 

Fűtés technológiája Olajkályha 

Meleg vízellátás típusa Nincs 

Légtechnika Nincs 

Gépészet állapota, kora Felújításra szoruló állapotú. 
Belső falfelület képzés  Festett. 

Belső falfelület képzés állapota Felújítandó állapotú. 
Burkolatok  Simított beton. 
Burkolatok állapota  Felújításra szoruló állapotúak. 
Egyéb. Az ingatlan az épület alagsorában 

helyezkedik el.  

 

Helyiséglista, terület kimutatás (helyszíni felmérés alapján): 

Megnevezés Alapterület Alkalmazott 

szorzó (%)

Redukált 

alapterület (m
Egyéb helyiség (alagsor) 68,00 40 27,20 

Összesen: 68,00  27,20 
 

      Összes hasznos nettó alapterület: 68,00= ~68 m
2 

 

                                                                 Redukált alapterület összesen: 27,20= ~ 27 m
2 

 

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 
 
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. 
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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 
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 
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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. 
 

Piaci összehasonlító alapú értékmeghatározás: 
 

 

 
 

    

Kiskunhalas, Bethlen G. 

tér 2/B alagsor 1. 

Tárgyi ingatlan 

Kiskunhalas, Vasút u. 
I em.  

Kiskunhalas,. Thúry J. 
u. II em. 

Kiskunhalas, Erdei tér 
IV. em. 
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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 Bethlen G. tér 
2/B

Vasút u. I. em. Thúry J. u. II. em. Erdei F. tér IV. 
em.

Az ingatlan típusa Egyéb helyiség Lakás Lakás Lakás

Épület szintszáma 3 5 4 5

Telek alapterülete (m2)
Számított hasznos alapterület 27 55 56 54

Szobaszám egész 2 2 1 1

fél 2 0 0 0

Építés, felújítás éve 1 957 1975 1968 1976

Környezeti korrekció  % 0 0 0

Elhelyezkedési korrekció városközpont  % 10 10 10

Infrastruktúra korrekció közművek hiánya  % -10 -20 -10

Minőségi korrekció  % 0 0 0

Kor, felújítás korrekció  % -20 -20 -20

Telek nagyság korrekció  % 0 0 0

Egyéb korrekció:  % 0 0 0

Eladási ár Ft 11 000 000 12 000 000 11 300 000

Értékesítés éve 2020 2020 2020

Kínálati ár korrekció - % 0 0 0

Jelen ár Ft 11 000 000 12 000 000 11 300 000

Fajlagos alapterületi ár Ft/m2 207 848 200 000 214 286 209 259

Összehasonlító korrekció -20 -20 -20

Korrekció 80 80 80

Korrigált fajlagos érték Ft/m2 160 000 171 429 167 407

Korrigált átlagos érték Ft/m2 166 279

Az ingatlan becsült forgalmi értéke 4 489 524

Becsült fajlagos érték Ft/m2 166 279

Forgalmi érték kereken 4 500 000 - Ft

azaz, Négymillió-ötszázezer forint. 
 

 

A költségalapú módszerrel végzett értékelés: 
 

Megnevezés Alapterület m
2 

Fajlagos érték Ft/m
2 Avulás % Költség alapú érték Ft

Alagsor 68                       150 000                50                         5 100 000    

                                  -      

                                  -      

                                  -      

                                  -      

Építmények összesen                      5 100 000    
Telek                                   -      

Összesen:                       5 100 000    

          5 100 000    
Egyéb értékelem a fajlagos értékben figyelembe véve.

Költség alapú érték mindösszesen, kereken
 

 

azaz, Ötmillió-százezer forint. 
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A forgalmi érték meghatározása (érték egyeztetés) 
 

A kapott értékek az alkalmazott módszerek eltéréséből fakadóan különbözőek, de 
nagyságrendileg azonosak.  
Az ingatlan értékelés célja hitelfedezeti érték megállapítása, a hitelfedezeti érték alapja 
a piaci érték, melyet lakóingatlanok esetében megfelelő számú összehasonlító adat 
esetében piaci összehasonlító elemzésen alapuló értékeléssel tudunk meghatározni. 
A fentiek alapján az ingatlan végső forgalmi (piaci) értékét a piaci összehasonlító 
elemzéssel meghatározott értéket fogadtuk el.  
A költségalapú módszer bemutatását azért tartottuk szükségesnek, mert 
információtartalmára szükség lehet a jövőbeni gazdasági döntések megalapozásához, 
valamint ezzel az eljárással tudtuk meghatározni az ingatlan összértékéből a telek 
értékére jutó hányadot.  
Az érvényes értéket piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés alapján 
határoztam meg, mert ez a módszer tükrözi leginkább a reális forgalmi értéket. 

 

A végső forgalmi érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása: 
 
Az ingatlan jellege, funkciója és a 25/1997 (VIII.1.) PM. r. alapján a piaci összehasonlító 
megközelítést alkalmaztuk. Költségalapú módszerrel ellenőrzést végeztünk. A továbbiakban 
piaci összehasonlító módszerrel kapott értékkel számoltunk. 
Az ingatlan értéke a piaci összehasonlító alapú megközelítés szerint.  4.500.000,- Ft 

A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása 100 % 

Az ingatlan értéke költség alapú megközelítés szerint 5.100.000,- Ft 

A költség alapú megközelítés súlyozása 0 % 

Az ingatlan értéke hozam alapú megközelítés szerint 0,- Ft 

A hozam alapú megközelítés súlyozása 0 % 

Az ingatlan egyeztetett értéke 0,- Ft 

Forgalmi érték kerekítve 4.500.000,- Ft 

Végső- jelenlegi hitelbiztosítéki-menekülési érték meghatározása: 
Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés. 

1. Az ingatlan településközponti, főtéri társasházi épület alagsorában lévő volt légó pince.  
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) 4.500.000,- 

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) 675.000,- 

Hitelbiztosítéki-menekülési érték  (Ft) 3.825.000,- Ft kerekítve: 3.800.000,- Ft azaz, 

Hárommillió-nyolcszázezer forint. 
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Az értékbecslés a keltezéstől számított kilencven nap 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) 

 

 

A vizsgált ingatlant bemutató fényképfelvételek. 
 

 

 

 
 

Utcafronti felvétel. Utcafronti felvétel. 

 
 

Belső felvétel. Belső felvétel. 

 
 

Belső felvétel. Belső felvétel. 
 



Értékelt ingatlan: Kiskunhalas, Bethlen G. tér 2/B. alagsor 1 sz.    Egyéb helyiség Hrsz.:4669/4/A/15. 

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 
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A vizsgált ingatlan elhelyezkedését bemutató műhold képek (Google Earth) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


