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Ingatlanforgalmi 

Értékbecslési Bizonyítvány 
 

a 
 

8154 POLGÁRDI, 1713/5 hrsz 
 

 alatt található gazdasági épület udvarról készült 
 

 

 

készítette: Kéri Zita 

Atlanting Kft  
 

Készült: 1 db MÁSOLAT példányban 2017. NOVEMBER 
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Ingatlan – értékbecslési Bizonyítvány 

 
 
1. Általános adatok 
 
Megbízó neve:  Polgárdi Város Önkormányzata  

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 
   adószám: 15727471-2-07 
    
 
Megbízott neve:  ATLANTING KFT 
   KÉRI ZITA 
   8000 Székesfehérvár, Olaj u. 27. fsz 4. 

 
Az értékmeghatározás főbb módszerei: 
 
Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékbecslés (várható piaci érték) a hozam alapú 
értékbecslés és a költség alapú módszerrel történő forgalmi értékmeghatározás (aktuális érték) 

Elemzéseink, véleményeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményünk elkészítése 25/1997. 
(VIII. 1.) PM rendelet, (melybe beépült a 26/2005 (VIII. 11.) PM rendelet) szerint, valamint az MAISZ által 
összeállított értékelési standardokkal és az EVS 2003 és a 2009 évi szabvány előírásainak betartásával és 
irányelveivel összhangban történt. 

 
 

Az értékbecslés célja: 
  

aktuális forgalmi érték megállapítása üzleti célból: X 
  

  
Helyszíni szemle  időpontja:                            2017. november 09.  
 

Az értékelés tárgyát képező ingatlan jellemzőinek, felszereltségének, természeti és beépíthetőségi 
adottságainak meghatározása érdekében helyszíni szemlét tartottunk a szemrevételezéses diagnosztika 
módszerével. Résztvevők Kéri Zita és  Bauernhuber János, aki az információkat a helyszínen szolgáltatta. 
 

  
Az értékbecslés forduló napja: 2017. november 09. 
  
 
 
Az értékbecslés érvényességi ideje: a forduló naptól számított 90 nap, vagy az értékbecslés körülményeinek 
jelentős megváltozásáig tart 
 
 
 
 
Az ingatlan telekkönyvi adatai 

ingatlan címe: 
• (tul. lapon) :   8154 Polgárdi, belterület 1713/5 hrsz         (természetben):  u.a. 

•  

értékelt jog:   Tehermentes tulajdonjog 1/1 tulajdoni hányaddal 
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 TULAJDONI  LAP 
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Széljegyek:      nincs 

A tulajdoni lap ellenőrzése során tapasztalt esetleges eltérések:  Eltérést nem tapasztaltam. 

Forgalom képesség:        Az ingatlan forgalomképes. 

Jogi helyzet:          jogilag  PER INDITÁS ALATT VAN,  önállóan forgalomképes    
 

 
Az ingatlan megközelítése, környéke  
 
Az értékelt ingatlan Fejér Megyében, Polgárdi településen található, részletezés: családi házas övezetben. 
Polgárdi Fejér megyében, Budapesttől 80 km-re, Székesfehérvártól pedig 15 km-re délnyugatra, a Mezőföld 
termékeny síkvidékén terül el. Népessége közel 7000 fő. Kiváló közlekedési feltételekkel rendelkezik, egyik 
előtelepülése a Balatonnak. A Balatontól mind össze 12 km-re, a Velencei tótól is csupán 25 km-re terül el. 
Polgárdi két vasútvonalon három állomással és egy megállóhellyel rendelkezik. 
 
A város autósközlekedése intenzív. Egy észak-déli kanyarral északkelet – délnyugat irányban halad át a 
településen a 7-es elsőrendű főút, amely Budapesttel, Székesfehérvárral és a Balatonnal köti össze a települést. A 
várostól délre fut az M7-es autópálya. 
 
Az értékelt ingatlan:  településen belüli elhelyezkedése a térképen bejelölésre került. 

 

     

 

Polgárdi 
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megközelíthetősége könnyű   átlagos X  nehézkes  
 
Részletezés: aszfaltozott út     Parkolás módja: utcán, telken belül        Tömegközlekedés: autóbusz, vasút 
 
 
közmű ellátottsága teljes körű   részleges  hiányos X 
 
Vezetékes víz Nincs X Van  Utcában    

 
Villany Nincs X Van  Utcában    
  
Vezetékes gáz Nincs X Van  Utcában    
  
Csatorna Nincs X van  Utcában    
 
környezete ipartelep   kertvárosi   lakóövezet X  külterület  
 
infrastruktúra  ellátottsága teljes körű   alapfokú X  hiányos  
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Az ingatlan műszaki leírása     
       
                                         
szintek száma  3 földszint + 2 emelet 

Megnevezés gazdasági épület Jellemzők Állapotuk 
Pince nincs   

Alapozás 
Nincs  Tégla  

 
megfelelő 

 Kő  Beton X 

Szigetelés  
(talajnedvesség 
elleni) 

van  van 

Függőleges     
teherhordó sz. 

Vegyes  Vert   
 
 

megfelelő Kő  
 

Beton 
 

 
 tömör tégla X Panel  

Külső 
homlokzati 
burkolat 

Alapvakolat  Kőporos X 
 
 

felújítandó Festett 
 

 
 

Díszburkolat 
 

 
 Nemesvakolat  Hőszigetelés  

Vízszintes       
teherhordó sz. 

Fa   Tégla   
 megfelelő 

Vasbeton  X Acélszerk.  

Padlás nincs   

Tetőszerkezet, 
héjalás 

Fa  Acél  

 felújítandó 

Magas  Lapos  X 
Amerikai 

 
 
 

Sátor 
 

 

Nyereg  Összetett  
 

 

Cserép  Pala 
 

 

Bitumenes X Zsindely 
 

 

Bádogos      
szerkezetek 

Horganyzott X Alumínium  
 
 

felújítandó Műanyag  Lindab  

Vörösréz  Egyéb  

Falak             
belső felülete  

Festett X Tapétázott  
 felújítandó 

Díszburkolat  Csempe  X 

Nyílászárók 

Fa  X Fém  

 felújítandó Műanyag 
 

 Egyrétegű  
 

X 

Kétrétegű   Hőszigetelt  

 
 
Fűtés 
 
 
 

Táv 
 

 Egyedi 
 

 

nincs  
Konvektor  

 
 Központi 

 
 

Gáz  
 

 Vegyeskazán   
 Radiátor  Padlófűtés   

Melegvíz 

Nincs  Táv  
 

nincs 
 Fürdőkályha  

 
 
 

Villanybojler 
 

 

Gázbojler X   

Egyéb szerk. 
(lépcső,erkély, 
stb. 

vasbeton lépcső LIFT:      nincs 

Egyéb ellátottság nincs 
Károsodások tartószerkezeti hiba nem látható, egyébként teljes felújítás szükséges 

Egyéb  
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Rövid szöveges ismertetés:  

Az ingatlan jelenlegi funkciója: A telek közmű nélküli, rajta egy három szintes épület áll, mely teljes 
felújításra szorul. A tartószerkezete tömör tégla falazat, vasbeton födémek, lapostető, tartószerkezeti 
meghibásodás szabad szemmel nem látható. Az épület több, mint 25 éve üresen áll. Újbóli hasznosítása 
esetén a tartószerkezeten kívül minden felújításra ill. újra építésre szorul.  A tető teljes csere indokolt, 
mivel már növényzet is nőtt rajta, folyamatos beázási nyomok láthatók.  

A telek nagyvárosias lakóövezetben található, max. beépíthetőség 30%. Jelenlegi beépítettség 15%. 
Építménymagasság 7,5 – 15 m között engedélyezett. 

Közmű teljes kiépítést rákötést igényel, a jelenleg környezetében található szennyvízcsatornára történő 
rákötés nem megoldható mivel nem bírja el, tehát új rendszer kiépítése kötelező a hasznosítás esetén. 

A lakóterület Barátság utca felöl a település szélén balra kanyarodva érkezünk a Május 1 lakótelepre, 
melynek északi szélén áll az értékelt ingatlan.  Gépjárművel könnyedén kiépített beton úton 
megközelíthető. 

Környezetvédelmi kockázat:   Szemrevételezés alapján környezeti károsodás nincs 

Domborzati és lejtésviszonyok:  Sík terület   

Vízjárás:    nem jellemző  

Telek:     Szabályozott, aszfaltozott burkolatú utcában 

Utcafront:     DK - i tájolású 

Kerítés:      nincs       

Növényzet:    elburjánzott 

 
É P Í T É S I      Ö V E Z E T 
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INGATLANRÓL   FOTÓK 

 
 

  

épület 
környezete 

 

  

épület lépcsőház 

  
 

 lépcsőház     közlekedő 
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szoba szoba 

  

födém belső tér 

  

konyha helye oldalnézet 
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Értékmeghatározás  
 

 A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló és költségalapon történő  értékelés készült.  

Az értékképzésnél figyelembe vettük: 
 

RENDELTETÉSE 
az ingatlan nyilvántartásban  és a valóságban, valamint 

területét - méretét – műszaki állapotát 
elhelyezkedését – bővíthetőség lehetőségét - közműveket – komfortot - kerítettségét 

beépíthetőségét - szabályozási tervet -  elburjánzott növényzetét - tereprendezést 
 

újraelőállítási értéket – költségalapon történő értékelést 
 

( értékbecslésben részletesen kidolgozva ) 
 
A végs ő érték meghatározásánál figyelembe véve az ingatlan  nyilvántartásban történ ő 
besorolását, a jelen ingatlan piaci viszonyoknak me gfelel ően az eladhatóságát, a Piaci 
összehasonlító módszert választottuk mert ez mutatj a meg reálisan az ingatlan értékét, a 
költségalapú értékelés tájékoztatás jelleggel készü lt. 
 

Az  ingatlan becsült forgalmi értéke kerekítve: 

9 400 000,- Ft, 

azaz  Kilencmillió négyszáz Forint. 

 

A megállapított érték az ingatlan jelenlegi állapot ára érvényes. Az értékelés a jelenlegi piaci és 

stratégiai viszonyok ismeretében készült, a jöv őbeni szabályok a jelenlegit ől lényegesen 

eltérhetnek, a nem prognosztizálható változások érv ényteleníthetik ezeket a következtetéseket. 

Piaci helyzet elemzés:  

A hazai piaci várakozások a kínálati piac további fennmaradását jelzik, ami az árak stagnálását vagy enyhe 
változását jelzi. A jövőbeni kereskedelmi egységek, üzletek, lakások stb. árakat nagy mértékben befolyásolja, ha 
romlanak a makrogazdasági mutatók, emelkedik az energia ár, és ezzel párhuzamosan az infláció,  

A fentiek miatt nagy körültekintéssel, és az óvatos értékbecslés elvei szerint meghatározott becsült értékét az 
ingatlan várhatóan hosszútávon is meg fogja tartani. 

 
Jogi szempontok: A tulajdoni viszonyok rendezettek. Az értékesíthetőség jogi szempontból PER alatt áll.  
 
Székesfehérvár 2017. november 15. 
 
 
Ellenőrizte:  Készítette 

                                                                                                 
         Kákonyi Csaba    njsz.:   444 

ingatlanvagyon-értékelő                
 környezetmérnök 

 

             Kéri Zita  njsz.: 550 
               EUFIM minősített,  
   ingatlanvagyon-értékelő,  közgazdász 
          Atlanting Kft. ügyvezető  
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KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA 

 
1. Az Értékbecslés csak a megbízásban rögzített célra használható. Az értékelési szakvélemény 

csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes részeinek illetve adatainak szövegkörnyezeten 
kívüli felhasználása tilos. Más célú felhasználása, illetve publikálása kizárólag a Megbízó és 
Megbízott együttes hozzájárulásával megengedett. 

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

információkért. A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat hitelesnek fogadtuk el. Az adatok 
dokumentumok, információk valóságát és teljességét a Megbízó szavatolja.  

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

tulajdonjoga szabadon átruházható. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogi 
ügyekben semminemű felelősséget nem vállalunk. Az ingatlanok tulajdonjogát azok per-, 
teher- és igénymentes állapotában értékeltük. Nem vállalunk felelősséget olyan később 
jelentkező tényezőkért, amelyek utólag befolyásolhatják a meghatározott értéket. 

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

statikai, műszeres épületdiagnosztikai vizsgálatot nem végeztünk. Megbízásunk nem terjed ki 
környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére. 
 

5. A jelentésben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és kizárólag az itt 
meghatározott felhasználási célra érvényesek. Jelen értékelési szakvélemény egésze, részletei 
illetve semmilyen rá vonatkozó hivatkozás nem kerülhet be publikált iratba, tájékoztató 
jelentésbe és nem lehet nyilvánosságra hozni az értékelő kft megjelenés tartalmát és formáját 
jóváhagyó írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 
6. A megbízási díj nem függvénye az általam meghatározott értékeknek. 
 
7. Az értékelő a tudomására jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan kezeli, 

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

 
8. Az  Atlanting  Kft kiköti, hogy a Megrendelő a szakvéleményt csak a vállalási díj 

kiegyenlítését követően használhatja fel. Továbbá fenntartja jogát arra, hogy az értékbecslés 
eredményét érvénytelenítse, és a szakvéleményt visszavonja abban az esetben, ha a vállalási 
díj határidőre történő kiegyenlítése elmaradna 

 
Székesfehérvár 2017. november 15. 
 

 
 

  Atlanting Kft.  
ügyvezető 
Kéri Zita 

közgazdász 

 


