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1. ÉRTÉKTANÚSÍTVÁNY
Az érvényben lévő PM. Rendelet, valamint a TEGOVA (EVS 2003.) ajánlásai alapján elvégeztem a 3561
Felsőzsolca, belterület, 1968 hrsz-ú ingatlan, forgalmi értékének meghatározását. Az értékelés, a Megbízó
tájékoztatása szerint, az ingatlan jelenlegi piaci érték ismerete miatt vált szükségessé. Ennek megfelelően,
a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci forgalmi értékéről kell állást foglalnia.
A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a megjelölt ingatlan, forgalomképes, forgalmi
értéke a 2021. június 22. határnapon:

2.000.000, - Ft, azaz kettőmillió forint
amely érték az általános forgalmi adót nem tartalmazza és a határnaptól számított 90 napig érvényes azzal
a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt nem jelentkeznek, illetve az
ingatlan (tárgyi eszköz) gazdasági, hatósági, fizikai környezetében változás nem történik. A fentiekben
meghatározott érvényességi időn túl a szakvélemény aktualizálása, illetve új szakértői vélemény készítése
szükséges.
Alulírott kijelentem, hogy a vizsgált ingatlanban az előző 3 évben tulajdonosi viszonyom nem állt fent.
Az általam megállapított forgalmi érték és a vállalási díj között összefüggés nincs.
➢
➢
➢
➢

A szakvélemény elkészítésében az aláírón kívül más nem vett részt.
Jelen értékelési szakvélemény előzetes írásbeli hozzájárulásom nélkül még részleteiben sem kerülhet
nyilvánosságra.
Az általam szerzett és felhasznált adatokat, valamint jelen szakvéleményem tartalmát bizalmasan kezelem.
Jelen értékbecslés két példányban, 18 számozott oldallal készült. Mindegyik példányt a 4. 5. oldalon és a 14.
oldalon eredeti aláírásommal ellátva hitelesítettem.

Jelen értékbecslés kizárólag az alábbi feltételek mellett érvényes:
Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.
Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.
Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata – beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek vizsgálatát – nem képezte és nem is képezhette a
megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
➢ Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük, továbbá feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége
semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
➢ Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges változásokért, így az értékelés határnapja után
bekövetkező események vagy körülmények megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
➢ A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat tükrözik.
➢ Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „a jó gazda gondosságával eljáró” tulajdonost feltételeztünk.
➢ Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
➢ Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az
ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
➢ Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti
ásványkincsek feltárására és azok használati jogára vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú
ismeretekkel nem is rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
➢ Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más felhasználás esetén semminemű felelősséget nem
vállalunk.
➢ Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált anyagokban hivatkozni. Társaságunk nem vállal
felelősséget semmiféle következményként, véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten
az el nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot nem végeztünk. A vagyonértékelő
szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
➢ Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes szigetelőanyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja
az ingatlan érékét. Az értékelés elvégzésekor feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon.
Amennyiben szükséges, ez ügyben Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása.
➢
➢
➢

Miskolc, 2021. június 22.
______________________________
HAUSEL LÁSZLÓ
-ingatlanvagyon-értékelő-
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2. ELŐZMÉNY
A Felsőzsolca Város Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.) megbízta a Gamma
Bróker Ingatlanforgalmazó Kft.–t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/2.) a 3561 Felsőzsolca,
belterület 1968 hrsz. szám alatti ingatlan értékbecslésével.

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Megbízó:

Felsőzsolca Város Önkormányzata

Megbízó címe:

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Megbízott:

Gamma Bróker Ingatlanforgalmazó Kft. - Hausel László

Megbízott címe:

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 5. ½.

Megbízás tárgya:

3561 Felsőzsolca, belterület, 1968 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonjogának forgalmi értékbecslése.

A megbízás célja:

fenti ingatlan forgalmi értékének megállapítása

Értékelt vagyonértékű jog:

tulajdonjog

Meghatározásra
érték:

piaci forgalmi érték

kerülő

A forgalmi értékbecslés során a megbízó által elmondottakat, az ingatlanról átadott
okmányokat úgy tekintem, ami úgy teljes és igaz.

Az ingatlan értéke a TEGOVA
módszerekkel lett
meghatározva:

➢

piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

Helyszíni szemle időpontja:

➢

2021. június 18.

Téma felelőse:

➢

Hausel László
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4. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA
4.1. A RÉGIÓ BEMUTATÁSA

BorsodAbaújZemplén

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország északkeleti részében található.
Északról Szlovákia, nyugatról Heves és Nógrád megyék határolják, délről és keletről
pedig a Tisza, amely Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéktől választja el. Megyeszékhely: Miskolc.
Földrajzi adottságai tekintetében Borsod-AbaújZemplén az ország egyik legváltozatosabb megyéje.
Itt találkozik az Alföld az Északi-középhegységgel és
a közé ékelődő medencesorral. A megye déli része
ezért síkság, északi területe pedig hegyes, dombos.
Borsod-Abaúj-Zemplén az ország egyik legfontosabb
iparvidéke („a magyar Ruhr-vidék”). A nehézipar
Miskolc, Ózd, Tiszaújváros és Kazincbarcika
városokban volt jelentős, napjainkban azonban
válságban van. Az utóbbi időben csökkent a környezetszennyezés. A megye
gazdaságában jelentős szerepe van a mezőgazdaságnak, ezen belül kiemelten a TokajHegyaljai Borvidéknek. A megye területének 40%-a szántóföld.

Felsőzsolca

Felsőzsolca 6521 fő (2015. jan. 1.) lakosú város Borsod-Abaúj-Zemplén megye
középső részén, a Sajó folyó bal partján található. A település a megye egyik
legfontosabb közlekedési csomópontjában, az M30-as autópálya, a 3-as és 37-es számú
főutak találkozásánál, a megyeszékhelytől mindössze egy kilométerre keletre fekszik.
Vasútállomása a Miskolc-Nyíregyháza, illetve a Felsőzsolca-Hidasnémeti vonal mentén
található.
Ez a kitűnő fekvésű, három folyó – a Sajó, a Bódva és a Hernád-völgyének
egybenyílásánál, az Alföld és az Északi-középhegység határán elterülő vidék, mint a
Várdombon előkerült leletek is bizonyítják, már az újkőkor óta otthont ad az emberi
közösségeknek.

4.2. A TELEPÜLÉS PIACI KÖRNYEZETE
Felsőzsolca olyan vonzó befektetői környezetet képes felmutatni, amely alapján nem csak
Miskolccal, hanem más településekkel is állja a versenyt. A siker kulcsa az infrastruktúra
korszerűsítésén felül, a nyelvi és a szakmai képzés fejlesztése.
Felsőzsolcán a barnamezős és egyéb, jelenleg külterületen tervezett beruházások megvalósítását
elősegíti az Önkormányzat a szabályozási tervek szükséges korrekciójával, amennyiben a
tervezett beruházás a város szándékaival összhangban van. Amennyiben a Fejlesztési
koncepcióhoz illeszkedő tervek kerülnek bemutatásra, az Építési Szabályzat szükség szerint
alakítható.
Ipari park és mezőgazdasági művelésű területek
A Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Parkot délen és keleten a 3. számú főközlekedési út, északon Arnót
község közigazgatási határa, nyugaton a 3. számú főközlekedési út csomópontjából kiinduló
Edelénnyel összekötő út határolja. A terület fekvését, elhelyezkedését, Miskolc város
szomszédságát tekintve rendkívül versenyképes.
Az M30-as autópálya átadása tovább növelte az Ipari Park logisztikai előnyét. Az autópálya
mindössze néhány száz méter távolságra van az Ipari Parktól, amelyet már most is kétszer két
sávos úton lehet megközelíteni ebből a fontos csomópontból.
Jelenleg az akcióterület egyik része kialakult iparterület teljes közművesítéssel, és szinte
valamennyi területrésze betelepült ipari vállalatok telephelyeként funkcionál. A közelmúlt
fejlesztésének köszönhetően a park jelentős területtel bővült, a Miskolc-Kassa összeköttetést
biztosító 3. sz. főközlekedési út keleti oldalán új, ipartelepítési szempontból optimális, tetszőleges
telekméretek kiválasztására és kialakítására alkalmas, szintén közművesített területekkel.
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5. AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
A telek elhelyezkedése, környezete
Övezeti besorolása:
Formája:
Településen belüli elhelyezkedése:

Környezete:

Megközelíthetősége:
Tömegközlekedési kapcsolat:
Határoló utca burkolata:
Infrastruktúra:
Domborzat, lejtés, tájolás:
Kerítés:
Értékbefolyásoló tényezők:

Z — zöldterület
háromszöget megközelítő négyszög
Az
értékelt
ingatlan
Felsőzsolca
város
központjától légvonalban kb. 2,2 km távolságra,
DK-i irányban, belterületi részen helyezkedik el.
A környezetében, hasonló beépítettlen és
beépített, valamint mezőgazdasági területek
találhatóak,
különböző
építési
idejű
lakóingatlanokkal.
Megközelítése a Kossuth L. vagy a rétföld utcán
keresztül, aszfaltozott utakon lehetséges
240 méteren belül megtalálható
Aszfalt
Kiépített
A telek sík, ÉK-DNy hossztengelyű.
Van
+ alakja miatt korlátozott hasznosíthatóság
-

Szakvélemény, 2021. június 22.
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Közművek:
Vízellátás
Villamos energia
Szénhidrogén (gáz)
Vízelvezetés

Szakvélemény, 2021. június 22.
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5.1. AZ INGATLAN ALAPADATAI
Cím:
Helyrajzi szám:
Területe:
Nyilvántartás szerinti megnevezés:
Használata a valóságban:
Tulajdonosi adatok:
Széljegyek:
Terhek, jogok:

3561 Felsőzsolca, belterület
1968
769 m2
kivett beépítetlen terület
beépítetlen terület
Felsőzsolca Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad
Nincsenek
Nincsenek

5.2. AZ INGATLAN LEÍRÁSA
Az értékelt ingatlan Felsőzsolca város központjától légvonalban kb. 2,2 km távolságra, DK-i
irányban, belterületi részen helyezkedik el. A telek formája háromszöget megközelítő négyszög
769 m2 alapterületű. A környezetében, hasonló beépítettlen és beépített területek találhatóak,
különböző építési idejű lakóingatlanokkal, valamint mezőgazdasági területek. Megközelítése a
Kossuth L. vagy a rétföld utcán keresztül, aszfaltozott utakon lehetséges.
Az ingatlan körbe kerített, felépítmény nem található.
Infrastrukturális ellátottság:
Az ingatlan környezetében a közmű ki lett építve.
Az ingatlan rövidtávú értékesíthetősége:
Könnyű
Átlagos

Problematikus x

Nehéz

Az ingatlan zöldterület besorolású, valamint a telekhatár a természetben eltér a térképmásolaton
rajzolttól. Térképen 1,5m, természetben 4m hosszú a legrövidebb nyugati telekhatár. Az alakja
miatt korlátozottan hasznosítható ez a tény negatív értékcsökkentő tényezőként hat az
értékelendő ingatlanra.
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6. ÉRTÉKMEGÁLLAPÍTÁS
Az értékelés módszere (TEGOVA)
A TEGOVA (az Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja) javaslata alapján az
eszközérték meghatározásának alapja
•
a piaci értek;
•
az üzleti hasznosításból származó profit;
•
az újraelőállítási (nettó pótlási) költség.
A TEGOVA ajánlása alapján jelen szakvélemény elkészítése során alkalmazott módszer(ek) az alábbiak.

6.1. PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK ELEMZÉSÉN ALAPULÓ MÓDSZER
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi
ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései:
•
az alaphalmaz kiválasztása;
•
összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése;
•
fajlagos alapérték meghatározása;
•
értékmódosító tényezők elemzése;
•
a fajlagos alapértek módosítása, fajlagos érték számítása;
•
végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell elvégezni, amely
földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a
vizsgált ingatlanna1. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés során
figyelmen kívül kell hagyni.
Az elemzés során az értékelőnek az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg kell
ismernie és ezeket egyenként kell a tárgyi ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos értékformákat és csak
azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, illetve a különböző
értékformák és jogok között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az összehasonlító adásvételi árakat az
általános forgalmi adó nélkül kell figyelembe venni.
Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték,
általában területre (négyzetméterre) vetítve.
A vizsgált ingatlan értékének pontos meghatározása értékmódosító tényezők figyelembevételével történik.
Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező vehető figyelembe, mely az
összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító tényezők közü1 az alábbiakat
minden esetben vizsgálni kell:
• műszaki, építészeti szempontok (szabad szemmel történő észrevételezéssel);
• használati szempontok;
• telek adottságok;
• infrastruktúra;
• környezeti szempontok;
• alternatív hasznosítás szempontjai;
• jogi szempontok, hatósági szabályozás;
• az ingatlanhoz fűződő esetleges terhek, ill. az azt terhelő esetleges jogok.
A szakvéleményben az érték módosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat fel kell tüntetni
és, ha erre lehetőség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni. Ezen tényezők
alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték érték
módosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani. Egyes
esetekben, amikor megfelelő, az egész ingatlanra vonatkozó összehasonlító adat nem áll rendelkezésre, a
fenti módszer ingatlanrészenkénti alkalmazása külön-külön is megengedett. Ilyen lehet például az
ipartelep, ahol a fö1dterü1et és a felépítmények külön is értékelhetők.
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott
különleges megkötések: Az értékmódosító tényezők értéknövelő hatása csak a fajlagos alapérték 30%-os
mértékéig vehető figyelembe a hitelbiztosítéki érték megállapításánál. Amennyiben indokolt, a szakértő a
fajlagos alapérték 50%-áig eltérhet, de ezt külön indokolni szükséges.
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6.2. HOZAMSZÁMÍTÁSON ALAPULÓ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az
elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
•
az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése;
a jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként,
•
jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként;
•
a tőkésítési kamatláb meghatározása;
•
a pénzfolyamok jelenértékének meghatározása;
•
a legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
A hozamelvű hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések.
A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi
használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe
venni. Nem lehet a szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni meg akkor sem, ha a piac
ezeket elfogadna. A piaci szintnél magasabb, tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított
időtartamra lehet figyelembe venni. A hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított)
kamatláb alkalmazható.

6.3. KÖLTSÉGALAPÚ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
A költségalapú értékelési megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az
idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a
módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítményeknél, károsodott
létesítményeknél, takart műtárgyaknál, valamint olyan esetekben alkalmazható, amikor más módszer nem
áll rendelkezésre (pl. kórházak, temetők értékelése stb.).
A módszer fő lépései a következők:
•
telekérték meghatározása;
•
a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása;
•
avulások számítása;
•
a felépítmény újraelőállítási költségéből az avulás levonása és a
telekértékkel való összegzése.
A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani vagy a piaci összehasonlító
adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.
A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, melyet az értékelés időpontjában a meglévő
funkciók (esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal
pótolhatók lennének Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének
költségeit kell előirányozni, függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától. A pótlási és az újraépítési költség
együttesen az újraelőállítási költség.
Az újraelőállítási költségbe kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a
kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget. Ezeket a költségeket
a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.
Az épület újraelőállítási költségébe az épületgépészetet és a belső építészeti elemeket is bele kell érteni, míg
a mobiliákat ki kell zárni
Az újraelőállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmaz.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett
újraelőállítási érték csak kivételes esetben fogadható el. Ilyen eset lehet, ha az ingatlan néhány éven belül
készült el és, ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták.
Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a fizikai romlás, a funkcionális avulás és a
környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak, vagy ki nem javíthatóak.
Az újraelőállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telek-értékkel növelve adódik eredményül a
költségalapon számított forgalmi érték.
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7. FORGALMI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA
7.1.PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK ELEMZÉSÉN ALAPULÓ ÉRTÉKELÉS
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8. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Szakértői mérlegelés alapján a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor piaci
összehasonlító adatok szerinti számítást végeztem el, mivel az ingatlan jelenlegi állapotában
számítható hozamot nem generál, ezért a piaci értékét leginkább az összehasonlító adatok alapján
lehet meghatározni.

Tehát a 1968 hrsz.-ú ingatlan, általam becsült, nettó forgalmi értéke kerekítve,

2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint

Általános mellékletek:
1.) FOTÓMELLÉKLET
2.) TULAJDONI LAP
3.) TÉRKÉPMÁSOLAT
4.) TÉRKÉP
Miskolc, 2021. június 22.

______________________________
HAUSEL LÁSZLÓ
-ingatlanvagyon-értékelő-
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FOTÓMELLÉKLET

Az értékelt ingatlan megközelítése

Az értékelt terület D.-i határa

Az értékelt terület

Jellemző állapot

Környezet

Eltérő méretű telekhatár
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TULAJDONI LAP
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TÉRKÉPMÁSOLAT
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TÉRKÉP
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