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HelyzetelemzHelyzetelemzéés I.s I.

•• „„Sok az eszkimSok az eszkimóó, , éés kevs kevéés a fs a fóókaka””

-- Igen sok Igen sok éértrtéékbecslkbecslőő dolgozik, a korldolgozik, a korláátozott piacon.tozott piacon.

-- A megbA megbíízzáások szsok szááma drasztikusan visszaesett.ma drasztikusan visszaesett.
(els(elsőősorban az ingatlanfedezetsorban az ingatlanfedezetűű Banki hitelfelvBanki hitelfelvéételek cstelek csöökkenkkenéése miatt)se miatt)

-- „„kenykenyéérharc folyik az rharc folyik az éértrtéékbecslkbecslőők kk köözzöött. Atttt. Attóól, hogy a l, hogy a 
legnagyobb megrendellegnagyobb megrendelőők, a bankok egyre lejjebb szork, a bankok egyre lejjebb szoríítjtjáák k 
a da dííjakat, nemcsak a megrendeljakat, nemcsak a megrendeléések szsek szááma csma csöökken, hanem kken, hanem 
az egy munkaz egy munkáára jutra jutóó bevbevéétel is .tel is .”” ((MehrliMehrli P. MAISZ)P. MAISZ)

-- Nincs aktuNincs aktuáálisan elfogadhatlisan elfogadhatóó, egys, egysééges elveket   ges elveket   
tartalmaztartalmazóó, koherens jogi szab, koherens jogi szabáályozlyozáás!s!
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HelyzetelemzHelyzetelemzéés II.s II.

-- A szakmA szakmáában ban éés a s a „„piaconpiacon”” teljes kteljes kááosz uralkodik. osz uralkodik. 
a, a sza, a száámtalan kmtalan kéérdrdéést fst föölvetlvetőő jogi szabjogi szabáályozlyozááss

terterüületletéénn
a, a szervezeti keretek kialakula, a szervezeti keretek kialakuláássáábanban
b, az b, az éérdekkrdekkéépviselet terpviselet terüületletéénn

(gyakorlatilag minim(gyakorlatilag minimáális, ill. nincs, lis, ill. nincs, 
kiszolgkiszolgááltatott helyzetben vagyunk)ltatott helyzetben vagyunk)

c, az elismert vc, az elismert véégzettsgzettséégek, jogosultsgek, jogosultsáágok tergok teréénn
d, az d, az áárkrkéépzpzéés, ill. a vs, ill. a váállalllaláási si áárak terrak terüületletéénn

(kontroll(kontrolláálatlan latlan áárharc folyik a trharc folyik a túúlléélléésséért)rt)
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A banki kamat A banki kamat éés a haszonbs a haszonbéérleti drleti dííj hozamj hozamáának vnak váárhatrhatóó alakulalakuláásasa
2008 2008 éés 2013 ks 2013 köözzöötttt

(350.000 Ft/ha (350.000 Ft/ha ááron tron töörtrtéénnőő befektetbefektetéés esets esetéén)n)

ForrForráás: s: TiszaceshTiszacesh



Jelenlegi Jelenlegi éés vs váárhatrhatóó tendencitendenciáák a k a 
termtermőőffööldpiaconldpiacon

•• Jelenleg: viszonylag alacsony Jelenleg: viszonylag alacsony áár r (mihez k(mihez kéépest?)pest?)

kisebb terkisebb terüületeknleteknéél l -- a viszonylag kiegyensa viszonylag kiegyensúúlyozott keresletlyozott kereslet--kkíínnáálatlat
vevvevőő:    :    -- a keva kevéésbsbéé fizetfizetőőkkéépes, tpes, túúlléélléésséért krt küüzdzdőő helyi helyi 

gazdagazda
nagyobb ternagyobb terüületeknleteknéél l -- keresleti piac,keresleti piac,

vevvevőő:     :     -- az eraz erőős ts tőőke hke hááttttéérrel rendelkezrrel rendelkezőő befektetbefektetőőkk,, a a 
kettkettőős  s  áállampolgllampolgáársrsáággal rendelkezggal rendelkezőő kküülflfööldi ldi 
ttőőkeke

•• BBáár mr méég fg föönnnnáállnak a tulajdonszerzllnak a tulajdonszerzéési korlsi korláátok, mtok, máár r éérezhetrezhetőő, a , a 
jogszabjogszabáályi kiskapukat kihasznlyi kiskapukat kihasznáállóó kküülflfööldi tldi tőőke megjelenke megjelenéése! se! 

•• Az Az áárnrnöövekedvekedéés folyamatos! (Forintban!)s folyamatos! (Forintban!)
•• A moratA moratóórium lejrium lejáártrtáával, nagy valval, nagy valóószszíínnűűssééggel ggel „„megugrikmegugrik”” a piac.a piac.

(de ez m(de ez máár Eurr Euróóban mban méért rt áárakkal, rakkal, éés ellehetetlens ellehetetlenííti a hazai, termelni ti a hazai, termelni 
is akaris akaróó, magyar gazd, magyar gazdáálkodlkodáási hsi hááttertterűű, kis t, kis tőőkeerejkeerejűű, v, váássáárlrlóókat)kat)
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Az egyetlen, korlAz egyetlen, korláátozottan rendelkeztozottan rendelkezéésre sre 
áállllóó, nem b, nem bőővvííthetthetőő, nemzeti tulajdonunk !, nemzeti tulajdonunk !
ÉÉrdemes eladni? (mrdemes eladni? (máár ami megmaradt)r ami megmaradt)

Nem azonos anyagi feltNem azonos anyagi feltéételekkel indulunk a telekkel indulunk a 
felszabadulfelszabadulóó piacon!piacon!

Dr. Bagi IstvDr. Bagi Istváánn (Professzor (Professzor úúr, volt alkotmr, volt alkotmáánybnybíírróó): tegnap): tegnap

„„A fA fööld az adott orszld az adott orszáág g szuverszuveréénitnitáássáánaknak a a 
biztosbiztosííttééka, ka, éés ks kéérdrdéése is!se is!””
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései I.sei I.
((MMóódszertani probldszertani probléémmáák)k)

•• ÉÉvek vek óóta nincs koherens, szakmailag ta nincs koherens, szakmailag 
megalapozott jogszabmegalapozott jogszabáályi hlyi hááttttéérr (mi(miéért?) rt?) 

•• Holott minden szakmailag jHolott minden szakmailag jáártas rrtas réésztvevsztvevőő
tudja, hogy tudja, hogy ez a kez a kéérdrdéés s éévek vek óóta nincs ta nincs 
megoldva !!)megoldva !!)
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései II.sei II.
((MMóódszertani probldszertani probléémmáák)k)

•• Az  54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, a termAz  54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, a termőőffööld ld 
hitelbiztoshitelbiztosííttééki ki éértrtééke meghatke meghatáározrozáássáának mnak móódszertani dszertani 
elveirelveirőőll

-- A rendelet, mA rendelet, méég mindig a bg mindig a búúza za elelőőzzőő éévivi ttőőzsdei zsdei áátlagtlagáárráánaknak
alkalmazalkalmazáássáát t íírja elrja előő, holott 4 , holott 4 ééve, mve, máár az NFA is EU r az NFA is EU 
intervenciintervencióós s áár alkalmazr alkalmazáássáát kt kíívváánta meg. (akkor az NFA is nta meg. (akkor az NFA is 
jogszabjogszabáályellenesen jlyellenesen jáárt el?)rt el?)

-- A tA tőőzsdei zsdei áátlagtlagáár r –– a terma termééseredmseredméények fnyek füüggvggvéénynyéében ben ––
jelentjelentőősen vsen vááltozhat, ltozhat, éévrvrőőll--éévre!vre! (2006(2006--77--ben 30 ben 30 eFteFt/t k/t köörrüül, l, 
20072007--88--ban 50 ban 50 eFteFt/t f/t fööllöött volt az tt volt az áátlagtlagéértrtééke).ke).

-- E szerint a termE szerint a termőőffööld ld éértrtééke is, ennek a vke is, ennek a vááltozltozáásnak a snak a 
ffüüggvggvéénynyéében + ben + -- iriráányban, nyban, éévrvrőőll--éévre jelentvre jelentőősen eltsen eltéérhet!?rhet!?
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései III.sei III.
((MMóódszertani probldszertani probléémmáák)k)

-- az elaz előőíírt rt „„ttöözsdeizsdei áátlagtlagáárr”” megfoghatatlan! megfoghatatlan! 

-- A jelenlegi elA jelenlegi előőíírráás szerint,  alkalmatlan az s szerint,  alkalmatlan az éértrtéék meghatk meghatáározrozáássáára! ra! 
Minden Minden éértrtéékbecslkbecslőő kküüllöönbnböözzőő bbáázison szzison száámmíított tott éértrtéékeket alkalmaz, mert keket alkalmaz, mert 
ééves ves áátlag, nincs sehol megadva, ktlag, nincs sehol megadva, köözzzzééttééve hivatalosan!ve hivatalosan!

-- Ennek fEnnek füüggvggvéénynyéében vben vááltozik ltozik ÉÉVENKVENKÉÉNT a termNT a termőőffööld ld áára ???ra ???

Javaslatom:Javaslatom: legallegaláább 3 bb 3 éév v áátlagtlagáát kellene figyelembe venni, a ret kellene figyelembe venni, a reáális lis 
éértrtéék megk megáállapllapííttáássáához! Amit khoz! Amit köözzzzéé kellene tenni! kellene tenni! 

-- A rendelet hozamszA rendelet hozamszáámmííttáási ksi kééplete hibplete hibáás!s! (hi(hiáányzik egy znyzik egy záárróójel)jel)
-- A hozamszA hozamszáámmííttááshoz nem shoz nem ááll rendelkezll rendelkezéésre Jsre Jöövedelmezvedelmezőősséégi gi 

„„standardstandard””, aminek seg, aminek segíítstsééggéével ellenvel ellenőőrizni lehetne a kapott rizni lehetne a kapott 
adatokat!adatokat!
Ez sehol a vilEz sehol a viláágon nincs gon nincs íígy, gy, éés nem felel meg a fs nem felel meg a fööld reld reáális lis éértrtéékk--
megmegáállapllapííttáás elveinek! Az EVSs elveinek! Az EVS-- rrőőll mmáár ne is beszr ne is beszééljljüünk!nk!
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései IV.sei IV.
(M(Móódszertani probldszertani probléémmáák)k)

•• „„A tA tőőkkééssííttéési kamatlsi kamatláább”” mméértrtéékkéét a jelzt a jelzááloglog--hitelinthitelintéézet zet 
hathatáározza meg, rozza meg, éés azt az s azt az üüzleti helyiszleti helyisééggéében tben töörtrtéénnőő
kifkifüüggesztggesztééssel hozza ssel hozza üügyfelei tudomgyfelei tudomáássáára ( 54/97ra ( 54/97--es)es)

•• Nincs kifNincs kifüüggesztve, ggesztve, éés ts tööbb helyen kbb helyen kéérréésre sem adtsre sem adtáák meg!k meg!
•• Nem orszNem orszáágosan egysgosan egysééges tges tőőkkééssííttéési kamatlsi kamatláábat kellene bat kellene 

alkalmazni?alkalmazni?
•• MMáás ingatlanokns ingatlanoknáál (hl (hááz, lakz, lakáás, iparis, ipari--kereskedelmi, stb.) a kereskedelmi, stb.) a 

ttőőkkééssííttéési kamatlsi kamatlááb 8b 8--12 % k12 % köözzöött mozog, a tt mozog, a jjöövedelmevedelme--
zzőősséégigi mutatmutatóók fk füüggvggvéénynyéében.ben.

•• A termA termőőffööldnldnéél  l  -- a ta téényleges piaci nyleges piaci éértrtéékvkvááltozltozáások sok 
ffüüggvggvéénynyéében ben –– rendszeresen rendszeresen „„mmóódosdosíítgatunktgatunk””, hogy re, hogy reáális lis 
éértrtééket kapjunk! Azaz,  hogy a rossz szket kapjunk! Azaz,  hogy a rossz száámmííttáási msi móódszer dszer 
hibhibáájjáát egy mt egy máásik rossz gyakorlattal korrigsik rossz gyakorlattal korrigááljuk!ljuk!
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései V.sei V.
((MMóódszertani probldszertani probléémmáák)k)

254/2002.(XII.13.) 254/2002.(XII.13.) KormKorm. Rendelet,. Rendelet,
-- 1. 1. szsz mellmellééklet szerint klet szerint 
-- alkalmazandalkalmazandóó a z a z éétkeztkezéési bsi búúza tza táárgyrgyéévi irvi iráánynyáára (ez mi ra (ez mi 

pontosan? (pontosan? (ttöözsdeizsdei áátlagtlagáár? Intervencir? Intervencióós s áár? Egyr? Egyéértelmrtelműű
elelőőíírráás his hiáánynyáában ahban aháány ny éértrtéékbecslkbecslőő annyi annyi „„iriráánynyáárr””!!

-- ttőőkkééssííttéési kamatlsi kamatlááb  (az elejb  (az elejéén eln eléértrtüük, hogy az NFA megadja a k, hogy az NFA megadja a 
bankoktbankoktóól bekl bekéért adatok alapjrt adatok alapjáán, az n, az ááltala reltala reáálisnak tartott lisnak tartott 
áátlagtlagéértrtééket, ezt nket, ezt nééhháány alkalom utny alkalom utáán, azn, azóóta sem kta sem köözzööltltéék !k !
KKöövetkezmvetkezméény: bankoktny: bankoktóól fl füüggggőő elteltéérrőő éértrtéékek alkalmazkek alkalmazáása!sa!

-- Az Az úún. TK (telepn. TK (telepííttéési si ktgktg.) a .) a „„ mindenkori tmindenkori táámogatmogatáási rendeletben si rendeletben 
megadott megadott éértrtéékk””.  Ki, .  Ki, éés hol ls hol láátta? Azt hiszem, minden tta? Azt hiszem, minden 
éértrtéékbecslkbecslőő szszíívesen fogadnvesen fogadnáá, ha tudn, ha tudnáá mit kell figyelembe mit kell figyelembe 
vennie!vennie!

-- KKööteleztelezőően elen előőíírt normatrt normatíív jv jöövedelem 30 vedelem 30 kg/AKkg/AK éétktk. b. búúza, za, éés 6,5 s 6,5 
%%--osos ttőőkkééssííttéési kamatlsi kamatlááb. b. Hol vagyunk mHol vagyunk máár ettr ettőől?l?
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései VI.sei VI.

A A 22--es szes száámmúú mellmelléékletklet (Erd(Erdőővagyon egyszervagyon egyszerűűssíített tett éértrtéékbecslkbecsléése)se)
-- a sza száámmííttááshoz megadott shoz megadott éértrtééktktááblbláázatok 2002zatok 2002--óóta vta vááltozatlanok! ltozatlanok! 

(mennyit is v(mennyit is vááltoztak az ltoztak az éértrtéékek kek azazóóta?...pl.ta?...pl. a fa piaci a fa piaci áára, stb.ra, stb.

A rendeletek mai napig A rendeletek mai napig éérvrvéényben vannak!nyben vannak!
Az FHB, mint irAz FHB, mint iráányadnyadóó Bank,  ma jelenleg  4,5 kBank,  ma jelenleg  4,5 köörrüüli tli tőőkkééssííttéési si 
kamatlkamatlááb b éértrtééket tart reket tart reáálisnak! lisnak! 

JelentJelentőős elts eltéérréés van a bankok ks van a bankok köözzöött!tt!

SzSzóóval mit is kellene tennval mit is kellene tennüünk, neknk, neküünk nk 
éértrtéékbecslkbecslőőknek? knek? ……....

Hogy ne legyHogy ne legyüünk tnk táámadhatmadhatóóak ak éés a vals a valóós piaci s piaci 
éértrtééket tudjuk megket tudjuk megáállapllapíítani ?tani ?
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A JogszabA Jogszabáályi hlyi hááttttéér kr kéérdrdéései VI.sei VI.

A fenti elA fenti előőíírráások nagy rsok nagy réésze elavult, idejsze elavult, idejéétmtmúúlt, lt, 

ugyanakkor betartugyanakkor betartáásuk termsuk terméészetesen kszetesen kööteleztelezőő, ami, ami

irreirreáális eredmlis eredméényekhez vezethet !nyekhez vezethet !

ManapsManapsáág minden g minden éértrtéékbecslkbecsléés, valamilyen indok s, valamilyen indok 

alapjalapjáán tn táámadhatmadhatóó!!
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„Á„Állam az llam az áállambanllamban””..

A Banki szektor egyedi A Banki szektor egyedi „„szabszabáályozlyozáásasa””..

TTéény:ny: minden Bank maga hatminden Bank maga hatáározza meg a hitelezrozza meg a hitelezéési si 
politikpolitikáájjáát, de ezt egyst, de ezt egysééges elvek ges elvek éés szabs szabáályok szerint lyok szerint 
kellene megtennie! kellene megtennie! 

Ma minden Bank sajMa minden Bank sajáát t „„belsbelsőő ddööntntééseire seire éés els előőíírráásairasaira””
hivatkozhivatkozóó, elt, eltéérrőő szabszabáályokat alkalmaz, lyokat alkalmaz, éés olyan ms olyan móódon don 

„„diktdiktááll”” az az éértrtéékbecslkbecslőőknek, ami szerintem elfogadhatatlan!knek, ami szerintem elfogadhatatlan!
ééss

MegkMegkéérdrdőőjelezi az jelezi az éértrtéékbecslkbecslőői fi füüggetlensggetlensééget!get!

KARDOS TanKARDOS Tanáácsadcsadóó éés Kereskedelmi Kft.s Kereskedelmi Kft.



Csak nCsak nééhháány pny péélda I.lda I.

•• BankonkBankonkéént teljesen eltnt teljesen eltéérrőő elelőőíírráások, elvsok, elváárráások lsok lééteznek a teznek a 
gyakorlatban!gyakorlatban! (szinte k(szinte köövethetetlen, hogy az egyes Bankok mikor, mit vethetetlen, hogy az egyes Bankok mikor, mit 
vváárnak el a becslrnak el a becslőő ccéégektgektőől!)l!)

•• Szakmai hozzSzakmai hozzáéáértrtéés his hiáánynyáábbóól fakadl fakadóó elelőőíírráások, elvsok, elváárráások sok 
fogalmazfogalmazóódnak megdnak meg.. (csak n(csak nééhháány pny péélda:)lda:)

-- ttűűzzzzüük ki az ingatlan hatk ki az ingatlan hatáárait jelzett karrait jelzett karóókkal kkal éés s úúgy fgy féényknykéépezzpezzüük le,k le,
-- a min. 3 egyedi a min. 3 egyedi öösszehasonlsszehasonlííttóó adat egyenkadat egyenkéénti korrekcinti korrekcióójjáát vt váárja el a rja el a 
Bankok egy rBankok egy réésze (ez lehetetlen!!!)sze (ez lehetetlen!!!)

-- egyedileg meghategyedileg meghatáározott szrozott szóóhasznhasznáálat (esetenklat (esetenkéént egymnt egymáásnak  snak  
ellentmondellentmondóó szszóóhasznhasznáálat (pl.: lat (pl.: likvidlikvidáácicióóss éértrtéék, menekk, meneküülléési si éértrtéék,  k,  
esetenkesetenkéént belekeverve a HB nt belekeverve a HB éértrtééket)ket)

-- a munkara munkarááfordfordííttáás ms méértrtéékkéével, nincs vel, nincs öösszhangban a dsszhangban a dííjazjazááss
-- van, ahol a fordulvan, ahol a fordulóónap a helysznap a helyszííni szemle napja ni szemle napja 
(az 54/1997 (az 54/1997 ––eses szerint: az ingatlan hiteles, a fordulszerint: az ingatlan hiteles, a fordulóónapi napi áállapotot llapotot 
bemutatbemutatóó tulajdoni lapja )tulajdoni lapja )

Akkor melyik is?Akkor melyik is?
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Csak nCsak nééhháány pny péélda II.lda II.

„„a ta tőőkkééssííttéési (si (éés diszkont) kamatls diszkont) kamatlááb mb méértrtéékkéét a Bank ill. a t a Bank ill. a 
jelzjelzááloglog--hitelinthitelintéézet hatzet hatáározza megrozza meg”” (54/97(54/97--es).es).

Ennek nem egysEnnek nem egyséégesnek kellene lennie orszgesnek kellene lennie orszáágosan ???,gosan ???,
amit amit –– mondjuk mondjuk –– 3 havonk3 havonkéént nt –– a Bankok egysa Bankok egysééges, egyeztetett ges, egyeztetett 

áállllááspontja szerint spontja szerint -- mmóódosdosíítani lehetne, tani lehetne, éés ks köözzzzéétenni !!!!,tenni !!!!,

az az éértrtéékbecslkbecslőők szk száámmáára ra -- a gazdasa gazdasáági helyzet vgi helyzet vááltozltozáássáának nak 
ffüüggvggvéénynyéében?ben?

Hiszen, az ez alapjHiszen, az ez alapjáán n szszáámmíított becstott becséértrtééknek, nem az egyes bankok knek, nem az egyes bankok 
ddööntntééssééttőől kellene fl kellene füüggenie,  hanem orszggenie,  hanem orszáágosan egysgosan egyséégesnek gesnek 

kellene lennie, minden fkellene lennie, minden fööldterldterüületre!letre!

Javaslatunk:Javaslatunk:
Az alkalmazott tAz alkalmazott tőőkkééssííttéési si éés diszkont kamatls diszkont kamatlááb egysb egysééges ges 
meghatmeghatáározrozáássáát t éés ks köözzzzééttéételteléét,  t,  éés azt nem Bankfs azt nem Bankfüüggggőően en 

megmegáállapllapíítani!tani!
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EredmEredméény !?ny !?

A bank illetA bank illetéékes ellenkes ellenőőreinek nem tetszreinek nem tetszőő becslbecsléés miatt, s miatt, 
(teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy sem!) (teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy sem!) 

szankciszankcióókat kat éérvrvéényesnyesíítenek a becsltenek a becslőőkkel szemben!kkel szemben!
(v(vááltoztatltoztatáási elvsi elváárráás, ds, dííjcsjcsöökkentkkentéés, ds, dííjmegvonjmegvonáás, s, „„fekete listafekete lista””, kiz, kizáárráás s 

az az éértrtéékelkelőői ki köörbrbőől, stb.)l, stb.)

Az Az éértrtéékbecslkbecslőőnek nincs semmi lehetnek nincs semmi lehetőősséége, hogy megvge, hogy megvéédje dje 
áállllááspontjspontjáát, ill. becslt, ill. becsléése helyessse helyessééggéét!t!

Ennek oka, az egysEnnek oka, az egysééges elges előőíírráások hisok hiáánya! nya! ÉÉs a szakmai s a szakmai éérdekeket rdekeket 
kkéépviselpviselőő szervezetek, nem kellszervezetek, nem kellőő, , éérdekvrdekvéédelmi kdelmi köözzöös fells fellééppéésséének nek 

hihiáánya!nya!

Teljesen kiszolgTeljesen kiszolgááltatott a helyzetltatott a helyzetüünk! nk! 
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Piaci Piaci éértrtéék, k, „„kontrakontra”” hitelfedezeti hitelfedezeti éértrtéékk
A piaciA piaci-- forgalmi forgalmi éértrtéék megk megáállapllapííttáása, tsa, tööbb objektbb objektíív v éés s 

szubjektszubjektíív elemet is tartalmaz, amelynek forrv elemet is tartalmaz, amelynek forráása:sa:

a, a nem egya, a nem egyéértelmrtelműű jogszabjogszabáályi hlyi hááttttéér (tr (tőőzsdei zsdei áátlagtlagáár, tr, tőőkkééssííttéési rsi rááta, ta, 
teleptelepííttéési si ktgktg, stb.), stb.)

b, az elb, az előőíírráások sok éés az egyedi  banki elvs az egyedi  banki elváárráások ellentmondsok ellentmondáása (ami nincs sa (ami nincs 
szabszabáályozva)lyozva)

c, a banki hitelfedezeti c, a banki hitelfedezeti éértrtéék megk megáállapllapííttáássáánnáál mit kell figyelembe l mit kell figyelembe 
venni? (Termvenni? (Termőőffööld ld éértrtéék, k, üültetvltetvéény ny éértrtéék, jk, jáárulruléékos beruhkos beruháázzáások sok 
éértrtééke, stb.) ke, stb.) 
Ezt a Banknak kell eldEzt a Banknak kell eldöönteni, mit finansznteni, mit finanszííroz, roz, éés mit nem, s mit nem, éés s 

milyen mmilyen méértrtéékben!kben!
Nem az Nem az éértrtéékbecslkbecslőőnek! Neknek! Neküünk orsznk orszáágosan egysgosan egysééges elvek ges elvek 

alapjalapjáán szn száámmíított piaci tott piaci éértrtééket kellene megadnunk!ket kellene megadnunk!

d, d, éés nem utolss nem utolsóó sorban a becslsorban a becslőő felkfelkéészszüültsltséége, gyakorlata,  fge, gyakorlata,  füüggetlen,  ggetlen,  
korrekt hozzkorrekt hozzáááálllláása, az eldsa, az eldööntendntendőő paramparamééterek meghatterek meghatáározrozáássáánnáál!l!
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Piaci Piaci éértrtéék, k, „„kontrakontra”” hitelfedezeti hitelfedezeti éértrtéékk

KorKoráábban jeleztbban jeleztüük a bankok felk a bankok feléé, hogy , hogy üültetvltetvéényes nyes 
ingatlanokningatlanoknáál, csak a terml, csak a termőőffööld ld éértrtééke a ke a „„biztosbiztos””!!

Amennyiben az egyes bankok kockAmennyiben az egyes bankok kockáázatelemzzatelemzéése se éés a hitelpolitikai s a hitelpolitikai 
iriráányelvei szerint, nyelvei szerint, „„mindent hiteleztekmindent hiteleztek”” úúgy ma egy csomgy ma egy csomóó „„bedbedőőlt lt 

hitelhitel”” van, mert a piacon nem lehet realizvan, mert a piacon nem lehet realizáálni az lni az üültetvltetvéényes nyes 
ingatlanok, jingatlanok, jáárulruléékos beruhkos beruháázzáásokkal nsokkal nöövelt velt éértrtéékkéétt! ! 

Az Az éértrtéékbecslkbecslőő a hiba hibáás ? s ? 
Vagy a bank kockVagy a bank kockáázatkezelzatkezeléési si éés hitelpolitikai irs hitelpolitikai iráányelvei !?nyelvei !?

Az Az éértrtéékbecslkbecslőők korrekt szakmai, etikai k korrekt szakmai, etikai éés erks erköölcsi meglcsi megííttéélléése se 
éérdekrdekéében, egyben, egyéértelmrtelműű, aktualiz, aktualizáált, lt, éérvrvéényes, koherens nyes, koherens 

jogszabjogszabáályi hlyi hááttttéér szr szüüksksééges!ges!

KARDOS TanKARDOS Tanáácsadcsadóó éés Kereskedelmi Kft.s Kereskedelmi Kft.



Az EVS  szabAz EVS  szabáályai, alkalmazlyai, alkalmazáásuksuk

•• EgysEgysééges Eurges Euróópai pai sztenderdetsztenderdet prpróóbbáál kialakl kialakíítanitani
•• ElsElsőő magyar megjelenmagyar megjelenéése 2004se 2004--benben

•• A termA termőőffööldet 3 szempontbldet 3 szempontbóól kezelil kezeli
-- a terma termőőffööld ld ááltalltaláábanban
-- a terma terméés s éés egys egyééb vagyontb vagyontáárgyak, amelyek krgyak, amelyek küüllöönvnváálaszthatlaszthatóókk
-- éévelvelőő nnöövvéények nyek éértrtéékelkeléésese

•• Az Az úúgynevezett gynevezett „„legjobb hasznoslegjobb hasznosííttáás elves elve””

•• A jelenlegi hazai elA jelenlegi hazai előőíírráások nem felelnek meg teljesen, az EVS sok nem felelnek meg teljesen, az EVS ––benben
megfogalmazott elveknek !!!!megfogalmazott elveknek !!!!
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A Szakmai szervezetek I.A Szakmai szervezetek I.

SzervezetSzervezet TaglTagléétsztszáám:m:
•• IMEIME 8282
•• KIVOSZKIVOSZ 280280
•• MAISZMAISZ 573573
•• MIGSZMIGSZ 7878
•• MIMIÉÉSZSZ 120120
•• MIKSZMIKSZ 1111
•• MIOSZMIOSZ 3030
•• MIT  Magyar Ingatlan TanMIT  Magyar Ingatlan Tanáács (nem minden szervezet a tagja) cs (nem minden szervezet a tagja) MIMIÉÉRT NEM?RT NEM?

•• ÖÖsszesen:sszesen: 11741174

A A PszPszááff--nnééll regisztrregisztráált lt éértrtéékbecslkbecslőők szk szááma: 512 fma: 512 főő
•• A MAISZ becslA MAISZ becsléése szerint 17 ezren szereztek se szerint 17 ezren szereztek éértrtéékbecslkbecslőői ki kéépespesííttéést!st!
•• A MIA MIÉÉSZ vizsgSZ vizsgáálata szerint 50 ezer vlata szerint 50 ezer váállalkozllalkozáás tevs tevéékenyskenyséégi kgi köörréében ben 

szerepel az szerepel az éértrtéékbecslkbecslééss
•• A differencia, milyen szervezeti keretek, vagy cA differencia, milyen szervezeti keretek, vagy céég kg kéépviseletpviseletéében ben 

dolgozik?dolgozik?
•• Nincs rendszeres Nincs rendszeres „„hivataloshivatalos”” kommunikkommunikáácicióó, (de j, (de jóók a privk a priváát kapcsolatok)t kapcsolatok)
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A Szakmai szervezetek II.A Szakmai szervezetek II.

A hatA hatóóssáágokkal, pgokkal, péénzintnzintéézetekkel, biztoszetekkel, biztosííttóókkal, kkal, 
stb. (azaz a kstb. (azaz a köözzöös szakmai s szakmai üügyekkel gyekkel 

kapcsolatosan), nincs egyskapcsolatosan), nincs egysééges, hatges, hatéékony kony 
fellfellééppéés, s, éérdekkrdekkéépviselet !pviselet !

A szakma, tA szakma, tööbb mint 10 bb mint 10 ééve, kve, kééptelen lptelen léétrehozni az trehozni az 
egysegysééges, ingatlanszakmai kamarges, ingatlanszakmai kamaráát, a megfelelt, a megfelelőő

tagozatokkal !tagozatokkal !
Ami az egysAmi az egysééges szakmai fellges szakmai fellééppéés kerets keretéében, vben, véégre rendet gre rendet 

teremthetne tteremthetne tööbb terbb terüületen!leten!

Vajon ennek a helyzetnek Vajon ennek a helyzetnek 
ki, vagy mi az oka? ki, vagy mi az oka? 

MiMiéért nem krt nem kéépes pes öösszefogni a szakma, a ksszefogni a szakma, a köözzöös s 
éérdekek krdekek kéépviseletpviseletéében? ben? 
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A szakmai felelA szakmai felelőősssséégbiztosgbiztosííttáás ks kéérdrdéésese

A Szakmai SzA Szakmai Szöövetsvetséégek tagjainak (bgek tagjainak (báár nem mindegyiknr nem mindegyiknéél) l) 
van egysvan egysééges elvek alapjges elvek alapjáán , tagsn , tagsáághoz kghoz kööttöött, tt, 
felelfelelőősssséégbiztosgbiztosííttáása.sa.

De mire is elDe mire is eléég ez?g ez?

•• Egyszeri kEgyszeri kááresemreseméényre nynyre nyúújt, rjt, réészbeni fedezetetszbeni fedezetet
•• LimitLimitáált klt káárröösszegsszeg
•• KKááresemreseméény esetny esetéén szankcin szankcióó, azaz megsz, azaz megszűűnik a biztosnik a biztosííttáás!s!
•• Mindenki tMindenki téévedhet, de egy ilyen vedhet, de egy ilyen „ü„ügygy”” bekbeköövetkezvetkezéése se 

gyakorlatilag egzisztenciavesztgyakorlatilag egzisztenciavesztéést jelent! Azaz a csalst jelent! Azaz a csalóókkal egy kkal egy 
kalap alkalap aláá veszik az veszik az éértrtéékbecslkbecslőőt!t!

•• MielMielőőtt tt „„elelííttéélnlnééneknek”” , nem k, nem kééne e szankcine e szankcióó éérvrvéényesnyesííttééssééhez, egyhez, egy
SzSzöövetsvetséégi + Biztosgi + Biztosííttóó ááltal vltal véégzett szakmaigzett szakmai--etikai vizsgetikai vizsgáálat? lat? 

•• A biztosA biztosííttáás, jelenleg nem ts, jelenleg nem töölti be eredeti funkcilti be eredeti funkcióójjáát, csak egy t, csak egy 
plusz adplusz adóó!!

Egyedi biztosEgyedi biztosííttáás, gyakorlatilag nem ls, gyakorlatilag nem léétezik, ill. csak irretezik, ill. csak irreáálisan lisan 
magas kmagas kööltsltséégek mellett, ami a vgek mellett, ami a váállalllaláási dsi dííjakban nem jakban nem 

éérvrvéényesnyesííthetthetőő!!
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Hol van a a felelHol van a a felelőősssséég hatg hatáára?ra?
•• Az Az éértrtéékbecslkbecsléés, az adott gazdass, az adott gazdasáági viszonyok kgi viszonyok köözzöött, az aktutt, az aktuáális lis 

ingatlanpiaci helyzetnek megfelelingatlanpiaci helyzetnek megfelelőően ken kéészszüül!l!

•• Az Az éértrtéékbecslkbecsléésnek snek –– kkööteleztelezőően elen előőíírt rt –– tartalma, az tartalma, az éérvrvéényessnyesséégi gi 
hathatááridridőő! ! 

•• Az Az ááltalltaláánosan megfogalmazott elvek szerint: nosan megfogalmazott elvek szerint: „„az az éértrtéékbecslkbecsléés, s, 
csak vcsak vááltozatlan gazdasltozatlan gazdasáági viszonyok mellett gi viszonyok mellett éérvrvéényesnyes””

•• A jelenlegi A jelenlegi –– kritikus kritikus –– helyzetben, megvhelyzetben, megvááltoztak a gazdasltoztak a gazdasáági gi 
viszonyok, viszonyok, éés ennek megfelels ennek megfelelőően az ingatlanpiaci helyzet! en az ingatlanpiaci helyzet! 
(vil(viláágszerte az ingatlanpiaci problgszerte az ingatlanpiaci probléémmáák voltak a kivk voltak a kivááltltóó okok!), okok!), 
ezezéért az rt az éértrtéékvkvááltozltozáás miatt, a becsls miatt, a becslőő vonhatvonhatóó felelfelelőősssséégre?gre?

•• AjAjáánlom figyelmnlom figyelmüükbe dr. Horvkbe dr. Horvááth Csaba kollth Csaba kollééggáánk, mnk, máárcius 4rcius 4--één n 
kelt cikkkelt cikkéét t „„Az Az éértrtéékbecslkbecslőői feleli felelőősssséégrgrőőll”” (KIVOSZ honlap)(KIVOSZ honlap)

•• KKööszszöönettel vettnettel vettüük a MAISZ k a MAISZ „É„Értrtéékbecslkbecslőői nyilatkozati nyilatkozat”” ajajáánlnláássáát!t!
TTööbb hasonlbb hasonlóó –– az egysaz egysééges szemlges szemlééletet megkletet megköönnynnyííttőő –– kköözlzléésre sre 
lenne szlenne szüükskséég!g!
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Az Az éértrtéékbecslkbecsléés ds dííjazjazáása I.sa I.

Mibe is kerMibe is kerüül tl téénylegesen egy nylegesen egy éértrtéékbecslkbecsléés?s?

•• A kA kéépzpzééss (alap (alap éés tanfolyami, nem elhanyagolhats tanfolyami, nem elhanyagolhatóó)) kkööltsltséége!ge!

•• EszkEszköözigzigéény:ny: ggéépkocsi, fpkocsi, féényknykéépezpezőőggéép, (ma mp, (ma máár) GPS, lr) GPS, léézeres zeres 
ttáávolsvolsáágmgméérrőő, sz, száámmííttóóggéép (hardwarep (hardware--software), stbsoftware), stb..

•• HelyszHelyszíínelneléés:s: ((kedvezkedvezőő esetben 50 kmesetben 50 km--en belen belüül, de sok esetben 100l, de sok esetben 100 km km 
ffööllöötti a ttti a táávolsvolsáág), g), üüzemanyagkzemanyagkööltsltséég, g, gpkgpk. amortiz. amortizáácicióó, , éés s ididőő, , 
(helysz(helyszíín, n, ÖÖnkormnkormáányzat, Falugazdnyzat, Falugazdáász, szsz, szüükskséég szerint Fg szerint Fööldhivatal, ldhivatal, 
ez minimum 4 ez minimum 4 óóra,)ra,)

•• MunkarMunkarááfordfordííttááss (a legegyszer(a legegyszerűűbb esetben is, minimum 3 bb esetben is, minimum 3 óóra)ra)

•• Technikai kTechnikai kööltsltséégg (helyis(helyiséégbgbéérlet, frlet, fűűttéés, vils, viláággííttáás, nyomtats, nyomtatáás, paps, papíír, r, 
festfestéék, kk, kööttéés, stb.)s, stb.)

•• Szakmai szSzakmai szöövetsvetséégi tagdgi tagdííj, felelj, felelőősssséégbiztosgbiztosííttáás, ads, adóók  k  

•• ÖÖsszesssszessééggéébenben: kb. 1 napi id: kb. 1 napi időőrrááfordfordííttáás + egys + egyééb kb kööltsltséégekgek
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Az Az éértrtéékbecslkbecsléés ds dííjazjazáása II.sa II.

Ha a fentieket forintosHa a fentieket forintosíítjuk, mtjuk, mééltatlanul alacsony a dltatlanul alacsony a dííjazjazáás s 
mméértrtééke!ke!

Ennyit Ennyit éér a felkr a felkéészszüültsltsééggüünk, a munknk, a munkáánk, a nk, a 
felelfelelőőssssééggüünk?nk?

A Versenyhivatal, ugyan megszA Versenyhivatal, ugyan megszüüntette a Mntette a Méérnrnöök Kamara k Kamara 
(m(méérnrnöök munkanap dk munkanap dííja) ja) éés a MAISZ munkads a MAISZ munkadííj ajj ajáánlnláásait, sait, 

de ettde ettőől fl füüggetlenggetlenüül l 
lléétezik, a tezik, a „„rrááfordfordííttáás ars aráányos dnyos dííjazjazááss”” fogalma!fogalma!

A mai kritikus helyzetben, sokan 8A mai kritikus helyzetben, sokan 8--10 10 eFteFt--éértrt vváállalnak munkllalnak munkáát t 
hrszhrsz--kkééntnt! Ez nem fedezi a r! Ez nem fedezi a rááfordfordííttáás ks kööltsltséégeit!geit!

Ez tEz töörvrvéényellenes, mert a knyellenes, mert a kööltsltséégek alatti gek alatti 
éértrtéékeskesííttéés, az s, az áárrúúknknáál nem megengedett! l nem megengedett! 

A szolgA szolgááltatltatáásoknsoknáál igen?l igen?
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Az Az éértrtéékbecslkbecsléés ds dííjazjazáása III.sa III.
Mi a teendMi a teendőő egy ilyen helyzetben?egy ilyen helyzetben?

Javasolom, (ha az Javasolom, (ha az éértrtéékbecslkbecslőő kollkollééggáák is egyetk is egyetéértenek vele), rtenek vele), 
hogy a Szakmai szervezetek khogy a Szakmai szervezetek kéépviseljenek, egy pviseljenek, egy 

„„minimminimáális vlis váállalllaláási dsi dííjj””
éértrtééket, ami legalket, ami legaláább, a kbb, a kööltsltséégek megtgek megtéérrüülléésséét fedezi, t fedezi, éés s 

tisztesstisztessééges megges megéélhetlhetéést biztosst biztosíít!t!

•• KKüüllöön tn tééma fizetma fizetéési fegyelem ksi fegyelem kéérdrdéése!se!
-- a maga magáán megbn megbíízzóóktktóól l –– ááltalltaláában ban –– ajajáánlott, a megbnlott, a megbíízzáási dsi dííj, j, 
helyszhelyszíínelnelééskori skori áátvtvéétele, elismervtele, elismervéény, vagy szny, vagy száámla ellenmla ellenéében.ben.
-- az az áállamigazgatllamigazgatáás (NIF s (NIF ZrtZrt,  MNV, K,  MNV, Köözig. Hiv.) hzig. Hiv.) hóónapokig nem fizeti a napokig nem fizeti a 
kibocskibocsáátott sztott száámlmláát, aminek terhei (t, aminek terhei (ÁÁFA) a becslFA) a becslőő ccééget terhelik!get terhelik!
Viszont ha mi kViszont ha mi kééssüünk az nk az áállam felllam feléé, azonnal k, azonnal kéésedelmi kamatot terhelnek sedelmi kamatot terhelnek 
rráánk, inkassznk, inkasszóót nyt nyúújtanak be!               jtanak be!               IgazsIgazsáág ez?g ez?
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VVéégzettsgzettséég, jogosg, jogosíítvtváányok, szaknyok, szakéértrtőőkk

„„ teljes a kteljes a kááosz az ingatlan osz az ingatlan éértrtéékbecslkbecslőők jelenleg k jelenleg 
megszerezhetmegszerezhetőő kkéépespesííttéései sei éés az s az ááltaluk biztosltaluk biztosíított tott 
jogosjogosíítvtváányok knyok köörrüül.l.”” ( ( OrigoOrigo Ingatlan 09.05.17)Ingatlan 09.05.17)

Minden szakmai szervezet vezetMinden szakmai szervezet vezetőősséége tudja, hogy a jelenlegi ge tudja, hogy a jelenlegi 
helyzet tiszthelyzet tisztáázatlan, zatlan, éés megolds megoldáásra vsra váár!r!

MMéégse tgse töörtrtéénik semmi, azonknik semmi, azonkíívvüül, hogy egyml, hogy egymáással ssal 
nem nem konformkonform szabszabáályok, ajlyok, ajáánlnláások sok éés els előőíírráások sok 

lláátnak napviltnak napviláágot!got!
(l(láásd: sd: ÉÉrvrvéényben lnyben léévvőő korkoráábbi elbbi előőíírráások;  MNV 2008/38 sok;  MNV 2008/38 éértesrtesííttőő az az 
egyszeregyszerűűssíített ftett fööldldéértrtéékelkeléésrsrőől;  Magyar Igazsl;  Magyar Igazsáággüügyi Szakgyi Szakéértrtőői Kamara i Kamara 
2008. aug. Agr2008. aug. Agráár irr iráányelvek; stb.)nyelvek; stb.)

Az igazsAz igazsáággüügyi szakgyi szakéértrtőői szabi szabáályozlyozáás is ms is méérnrnööki ki 
vvéégzettsgzettsééget get íír elr előő! ! 

ÉÉs nem a szakmai hozzs nem a szakmai hozzáéáértrtéés a ms a méérvadrvadóó!!
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A A „„TTÉÉRR”” rendszer Irendszer I--III.III.

•• Javaslatunk alapjJavaslatunk alapjáán az NFA megbn az NFA megbíízzáássáára kra kéészszüültlt

•• 6 6 éév v óóta, az egyetlen, szakmailag elfogadott termta, az egyetlen, szakmailag elfogadott termőőffööld ld 
éértrtéékbecslkbecsléési rendszer!si rendszer!

•• 2005 2005 éévben elnyertvben elnyertüük a MAISZ kk a MAISZ küüllööndndííjjáát, amellyel a t, amellyel a 
termtermőőffööld ld éértrtéékbecslkbecsléés elms elmééleti leti éés gyakorlati s gyakorlati 
alkalmazalkalmazáássáéáért vrt véégzett tevgzett tevéékenyskenysééggüünket dnket dííjaztjaztáák.k.

•• Az eltelt idAz eltelt időő alatt, alatt, -- becslbecslééssüünk szerint nk szerint ––

ttööbb mint 30 ezer bb mint 30 ezer éértrtéékbecslkbecsléés s 
kkéészszüült a rendszerrel!lt a rendszerrel!
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A A „„TTÉÉRR”” rendszer rendszer IVIV--eses verziverzióója.ja.

ÖÖrröömmel tapasztaltuk, hogy szakmai anyagaink mmel tapasztaltuk, hogy szakmai anyagaink 
egyre tegyre tööbb rbb réésze kersze kerüül ml mááshol is felhasznshol is felhasznáálláásra, sra, 

ill. az Ajill. az Ajáánlnláások, Irsok, Iráányelvek kiadnyelvek kiadáása esetsa esetéén, n, 
ezekben alkalmazezekben alkalmazáásra!sra!

A jelenlegi A jelenlegi IIIIII--asas verziverzióó elavult, elavult, éés a ts a tööbbbbééves ves 
tapasztalatok alapjtapasztalatok alapjáán n áátalaktalakíítottuk !tottuk !

ElkElkéészszüült a lt a IVIV--eses verziverzióó, amellyel , amellyel 
kkéészsszsééggel ggel áállunk rendelkezllunk rendelkezééssüükre!.kre!.
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A A „„TTÉÉRR”” rendszer rendszer IVIV--eses verziverzióója.ja.

•• A rendszert teljesen automatizA rendszert teljesen automatizááltuk, azaz a szltuk, azaz a szööveges rveges réésze is sze is 
ddööntntőően automatikusan ken automatikusan kéészszüül.l.

-- öösszevonsszevonáásokkal lecssokkal lecsöökkentettkkentettüük az oldalak szk az oldalak száámmáátt

-- a rendszer va rendszer vááltozltozóói i úúgy lettek kialakgy lettek kialakíítva, hogy vtva, hogy vááltozltozáások esetsok esetéén is n is 
alkalmazhatalkalmazhatóó

-- 54/199754/1997--es rendelet szerinti hozamszes rendelet szerinti hozamszáámmííttáás is bes is beééppííttéésre kersre kerüült.lt.

(hozz(hozzáá kell fkell fűűznznüünk azonban, hogy nk azonban, hogy sztenderdeksztenderdek hihiáánynyáában, a ban, a 
jelenlegi, eljelenlegi, előőíírráások szerinti  gyakorlat jelentsok szerinti  gyakorlat jelentőős ms méértrtéékben szubjektkben szubjektíív, v, 
ill. az adatszolgill. az adatszolgááltatltatóóttóól kapott jl kapott jöövedelmezvedelmezőősséégi adatok gi adatok 
befolybefolyáásoljsoljáák. k. 
ObjektObjektíív adatok hiv adatok hiáánynyáában igen nehezen ellenban igen nehezen ellenőőrizhetrizhetőő! A becsl! A becslőő
szszáámmáára is! Viszont a rendszerben, csak a jelenleg is ra is! Viszont a rendszerben, csak a jelenleg is éérvrvéényes nyes 
elelőőíírráásokat vehettsokat vehettüük figyelembe!)k figyelembe!)
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KonklKonklúúzizióó, javaslatok I., javaslatok I.

A termA termőőffööld ld éértrtéékbecslkbecslééseknek, orszseknek, orszáágosan, gosan, 
megbmegbíízzóóttóól fl füüggetlenggetlenüül, egysl, egysééges elvek ges elvek éés s 

gyakorlat alapjgyakorlat alapjáán kellene kn kellene kéészszüülnie!lnie!

Az egyes Bankok Az egyes Bankok üüzletpolitikzletpolitikáája termja terméészetesen eltszetesen eltéérhet, de az rhet, de az 
alapalapéértrtééket, az egysket, az egysééges elvek alapjges elvek alapjáán szn száámmíított becstott becséértrtéék k 

kellene, hogy meghatkellene, hogy meghatáározza! rozza! 

Az eltAz eltéérrééseknek az egyes bankok hitelpolitikai, seknek az egyes bankok hitelpolitikai, éés s 
finanszfinanszíírozrozáási irsi iráányelveiben kellene nyelveiben kellene éérvrvéényesnyesüülnie !!!lnie !!!
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KonklKonklúúzizióó, javaslatok II., javaslatok II.

SzSzüükskséégesnek tartom gesnek tartom éés javasolom s javasolom 

•• egy minden egy minden éértrtéékbecslkbecslőő szszáámmáára hozzra hozzááfféérhetrhetőő, hiteles , hiteles 
adatbadatbáázis lzis léétrehoztrehozáássáát!t!
(de legal(de legaláább, a kibb, a kiíírt MNV prt MNV páálylyáázatok zatok éés s áárverrveréések, eredmsek, eredméényeinek nyeinek 
is a kis a köözlzléésséét, hiszen az MNV, t, hiszen az MNV, éértrtéékk--meghatmeghatáározrozóó ttéényeznyezőő a a 
piacon).piacon).

•• Az Az éértrtéékbefolykbefolyáásolsolóó vvááltozltozóók (tk (tőőkkééssííttéési si éés diszkont s diszkont 
kamatlkamatlááb, alkalmazandb, alkalmazandóó gabonagabonaáár, telepr, telepííttéési ksi kööltsltséég)g)
((áállamigazgatllamigazgatáás, meghats, meghatáározrozóó ppéénzintnzintéézetek,zetek, éés szakmai szs szakmai szöövetsvetséégek gek ááltali kltali köözzöös)s)
egysegyséégesges meghatmeghatáározrozáássáát, t, éés rendszeres ks rendszeres köözlzléésséét!t!

•• A jelenlegi jogszabA jelenlegi jogszabáályi hlyi hááttttéér r –– mai elvmai elváárráásoknak megfelelsoknak megfelelőő
–– koherens koherens úújraszabjraszabáályozlyozáássáát, ami t, ami öösszhangban van az sszhangban van az 
eureuróópai elvpai elváárráásokkal!sokkal!

•• A felelA felelőőssssééggel ggel éés a rs a rááfordfordííttáásokkal arsokkal aráányos dnyos dííjazjazáás s 
kkéérdrdéésséének a megoldnek a megoldáássáát!t!
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ÚÚgy gondolom, hogy a termgy gondolom, hogy a termőőffööld ld 
éértrtéékbecslkbecslééssel (ssel (éés ms máás becsls becsléésekkel) sekkel) 

foglalkozfoglalkozóó sok kollsok kollééggáában is fban is föölmerlmerüültek ltek 
hasonlhasonlóó kkéérdrdéések!sek!

ÖÖrröömmel mmel üüdvdvöözzöölnlnéénk, ha nk, ha éérdemi, rdemi, éés s 
egyegyéértelmrtelműű vvááltozltozáások tsok töörtrtéénnnnéének az nek az 
illetilletéékes hatkes hatóóssáágok gok éés s éérdekkrdekkéépviseleti pviseleti 

szervek rszervek réészszéérrőől!l!



KKööszszöönnööm a lehetm a lehetőőssééget, hogy mindezt get, hogy mindezt 
elmondhattam! elmondhattam! 

KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüket! ket! 
ÉÉs s öörröömmel vmmel váárnrnáánk az nk az éérdemi vrdemi váálaszokat, laszokat, 

éés ints intéézkedzkedééseket!seket!
Dr. Kardos KDr. Kardos Káázmzméérr

éértrtéékbecslkbecslőő



A TA TÉÉR rendszer R rendszer IVIV--eses verziverzióójjáával val 
kapcsolatban vkapcsolatban váárja megkeresrja megkeresééssüüket, aket, a
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