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KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA 

1. Nem jutott tudomásunkra olyan tényező, amely arra a következtetésre vezetett volna, 

hogy az értékelésben szereplő tények és adatok nem helyesek. 

 

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

információkért. Jelen ingatlanértékelő szakvéleményhez a TAKARNET rendszerből 

szolgáltatott okiratokat (Tulajdoni lapok és Térképkivonatok) használtuk fel. Kizárjuk 

a felelősségünket a szakvélemény olyan hiányosságaiért, melyek a felhasznált okiratok 

tartalmára vezethetők vissza. 

 

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

rendezettek, tulajdonjoguk szabadon átruházható. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő jogi ügyekben semminemű felelősséget nem vállalunk.  

 

 4. Megbízásunk nem terjed ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére. 

Feltételeztük, hogy az érvényben lévő környezetvédelmi szabályokat betartották, 

illetve minden szükséges engedélyt beszereztek.  

 

5. A szakvéleményben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és 

kizárólag az itt meghatározott felhasználási célra érvényesek.  

 

6. A megállapított érték kizárólag az ingatlan valós piaci (forgalmi) értékét tartalmazza 

és kizárólag a szakvéleményben megjelölt felhasználási cél esetében érvényes. Az 

általunk megállapított forgalmi érték lehetőségeink szerint objektíven, reálisan 

meghatározott érték, amelyen a tulajdonjog nyílt piaci körülmények között elkelhet. 

Az adásvételi szerződésben meghatározandó ár a felek szabad megállapodásán alapul, 

egyéni érdekek és szubjektív szempontok is befolyásolhatják, így természetesen a 

forgalmi értéktől különböző is lehet.  

 

7.  A készítő előzetes hozzájárulása nélkül a szakvélemény egésze, vagy annak egyes 

részei semmilyen módon nem terjeszthetők a nyilvánosság elé hirdetés, újság, 

értékesítés vagy bármilyen más, nyilvános média útján.  

 

 

 

Páty, 2010. március 29. 
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KÉPVISELŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kedves Képviselő Asszony! 

 

Tisztelt Alpolgármester és Képviselő Urak! 

 

 

Javaslom, hogy először röviden tisztázzuk a jelzálog fogalmát. 

 
A napirenden szereplő jelzálogszerződés testületi elfogadásához legalább egy, 

nélkülözhetetlen dokumentum hiányzik: a hivatalos értékbecslés, amelyet Önök KT 

határozattal megrendeltek az ESTON-tól, nettó 300.000 Ft + ÁFA összegért. Kiegészítés 
2010. április 1-én: az elmúlt napokban tudomásomra jutott, hogy valójában a KT márc. 24-én 
a Grupo Milton Zrt. (Mervó József vezérigazgató) által az Önkormányzat nevében bekért 3 
árajánlat közül (300 eFt + ÁFA; 750 eFt + ÁFA és 7.500 euró + ÁFA) választotta ki a 
legolcsóbbat, amelyet a GM Zrt. fizetett ki, hiszen a kiválasztott értékelő céggel a Pátyi 
Önkormányzat semmiféle jogviszonyt nem létesített. Mindezek ismeretében az értékelő 
függetlensége az Önkormányzat szempontjából megkérdőjelezhető! 
A körültekintő, megfontolt és felelős szerződéskötésnél rendkívüli fontossággal bír a szóban 

forgó ingatlanértékelés, ugyanis 10 millió euró pénzkövetelés biztosítékáról van szó! 

 

A felajánlott ingatlanfedezet (biztosíték) elvárt értéke: a szóban forgó 

jelzálogszerződésben a 10 millió euró költségvetésű közútfejlesztés rendes biztosítékául 

felajánlott ingatlanportfolió jellege, forgalomképessége, stb. jelentős kockázatot rejt, emiatt az 

elvált óvatosság azt követeli, hogy a biztosíték valós piaci értéke elérje a 20 millió eurót. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fedezet valós piaci értékének a jelzálogszerződés 

teljes időtartama alatt jelentősen meg kell haladnia a 10 millió eurót. (Több lehet, de 

kevesebb nem!) 
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Sajnálatos módon az elmúlt napokban nem volt módomban megismerni a szóban forgó 

fedezeti értékelést, ezért úgy döntöttem, hogy készítek egyet magam, mert szeretnék végre 

tisztán látni ezekben a nagyhorderejű ügyekben. 

 

A fedezetként felajánlott ingatlanok értékelését helyszíni szemle nélkül, vagyonértékelői 

körökben megszokott, rutinszerűen alkalmazott, un. „desktop” eljárással, azaz íróasztal 

mellett az internet és más kommunikációs csatornák igénybevételével, ill. külső humán 

erőforrások segítségével, a legjobb tudásom szerint, a vonatkozó szakmai előírások, 

módszerek és szabványok szerint készítettem el. 

 

Értékelésemben a fedezetként felajánlott ingatlanportfolióról 

 feltárt tények teljes mértékben tárgyilagosakat, azokat bizonyító erejű, nyilvános 

dokumentumokból gyűjtöttem össze; 

 a megfogalmazott megállapítások mentesek minden részrehajlástól, anyagi érdektől, 

sanda, ártó, vagy hátsó szándéktól, vm. kerülik a megtévesztést; 

 feltételezéseim objektív tényeken, megszokott szakmai eljárásokon, tudományosan 

kidolgozott prognózisokon, vm. megalapozott szakismereteken és sokéves 

tapasztalaton alapulnak; 

 értékelésem még a független magyar bíróság előtt is megállja a helyét. 

 

Nézzük a felajánlott ingatlanfedezet elvárt értékét:  

Három, természetben összefüggő, Székesfehérvár külterületén található, összesen 64,6 ha 

térmértékű, rossz minőségű, alacsony AK értékű, gyep (legelő) művelési ágú termőföldről 

van szó. A biztosíték felsorolt paraméterei miatt felelősséggel ki kell jelentenünk, hogy a 

megnevezett ingatlanok jövedelemtermelő- és forgalomképessége erősen 

megkérdőjelezhető, emiatt nagymértékű kockázatot jelentenek az Önkormányzat 

számára. Az ingatlanfedezet rossz minősége miatt kétségtelenül fennálló, jelentős kockázat 

csökkentése érdekében a biztosíték valós piaci értékének legalább 20 millió eurónak 

kellene lennie. 

A 20 M EUR * 270 HUF/EUR = 5.400.000.000 HUF, azaz 5,4 Mrd Ft. A felajánlott 

ingatlanportfolió területe összesen 646 155 m², azaz 8.357 Ft-ot kellene érnie minden m² 
legelőnek, hogy meglegyen a biztosíték elvárt értéke. Tekintsük ezt bruttó, tehát áfás 

értéknek, így az elvárt fajlagos értéke az ingatlanfedezetnek: 6.686 Ft/m² + ÁFA.  

 

Ezzel szemben a saját értékelésem alapján a megnevezet ingatlanportfolió, amely jelenleg 

termőföld (legelő) fajlagos értéke: 23 Ft/m² áfával. A teljes földpiaci érték pedig 15.174.000 

Ft áfával. (Pátyon ezért max. 2 ha szántót lehet venni!) 

 

(Az értékelő számításokat l. a Jelentés 25. oldalán.) 

 

A biztosítékként felajánlott legelők, annak ellenére, hogy külterületen fekszenek a Gksz-8.3 

jelű építési övezetbe tartoznak, amely intenzív beépítést feltételez min. 1 ha-os telkeken. 

Jelenleg viszont a beépítés súlyos feltételekhez kötött, amelyeket a későbbiekben ismertetek. 

Tulajdonképpen most ki nem mondott, le nem írt változtatási tilalom van az érintett 

területen! Ezeket a legelőket jelentős, már megtervezett közútfejlesztés is érinti, minek 

következtében a 64,6 ha-os terület 44,3 ha-ra zsugorodik. Ekkora területen lehet majd a 

bizonytalan jövőben, a földvédelmi járulék kifizetése, stb. után Gksz parcellákat, közműveket, 

utakat és egyéb, szükséges infrastruktúrát létesíteni. A közeli jövőben megvalósuló útépítés 

után visszamaradó és elméletileg hasznosítható, egyszer majd beépíthető terület 
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spekulatív értéke: 531 millió Ft áfával, amely nem azonos a piaci értékkel, mert azon a 

spekuláción alapul, hogy a legelőből építési terület lesz a közeli jövőben. A fedezetként 

felkínált ingatlanportfolió mint Gksz terület, fajlagos spekulatív értéke: 960 Ft/m² + ÁFA. 
 

(Az értékelő számításokat l. a Jelentés 23. oldalán.) 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kedves Képviselő Asszony! 

 

Tisztelt Alpolgármester és Képviselő Urak! 

 

A fedezetként elvárt, 6.686 Ft/m² + ÁFA fajlagos ingatlanértékkel szemben jelenleg („ahogy 

van”) 23 Ft/m² áfával termőföldérték áll, ill. az erősen spekulatív 960 Ft/m² + ÁFA 

lehetséges Gksz területérték. Hol van itt az eb elhantolva? 

 

Nos. Ott van az alapvető probléma, hogy a biztosítékul felajánlott ingatlanok piaci értéke sem 

jelenleg, a jelzálog szerződés aláírásakor, sem középtávon (3-5 év) meg sem közelíti az elvárt 

fedezeti értéket. Természetesen, hosszabb távon (10-15 év) nem lehetetlen, hogy az 

Alsóvárosi-réteken olyan csodák történnek (mert ezeken az ingatlanokon, csak a csoda, vagy 

a varázslat és bűbáj segíthet), amelyek következtében „rendes” ára/értéke lesz ezeknek a 

földterületeknek. 

Kiegészítés 2010. április 1-én: az elmúlt napokban tudomásomra jutott, hogy a Grupo Milton 
Zrt. (az ingatlantulajdonos K. B. J. projektcége) elvi építési engedélyt kért 2010. jan. 27-én az 
illetékes építési hatóságtól. A kérelem összesen 10 hrsz.-ot érint, amelyek közül nyolc a 
jelzálogfedezetként felajánlott hárommal egyetemben K. B. J. kizárólagos tulajdonában van, 
míg kettő ingatlan (a kerékpárút és annak északi végénél egy háromszög alakzatú, aprócska 
legelő) városi tulajdon. A város tulajdonában lévő ingatlanok miatt az eljárást 
összeférhetetlenség okán áthelyezték Dunaújváros MJV építési hatóságához. Az ügyben 
eljáró hatósági személy (Kovács Zsolt főea. tel.: +36 25 412 211/142 mellék) az elmúlt 
napokban szólította fel telefonon a kérelmezőt, hogy vonja vissza a kérelmét, ui. az elvi 
telekalakítást (a területek összevonása egy hrsz. alá, majd újraosztása az előírt min. 1 ha-os 
építési telkekre + a belső úthálózat, stb. betervezése) a GM nem végeztette el. Azért nem, 
mert egy hrsz. alá a nyolc K. B. J. érdekeltségű ingatlant összevonni nem lehet, ui. 
természetben, ill. tulajdonjogilag a terület nem egybefüggő! Amennyiben a hatósági 
felszólításra a GM Zrt. nem vonja vissza a kérelmet, akkor azt hivatalból függesztik fel. Mind 
ez azt jelenti, hogy ezek az ingatlanok JELENLEG NEM BEÉPÍTHETŐEK!!! 
 

Összefoglalva: a jelzálogszerződéshez felajánlott ingatlanportfolió nem fogadható el 

biztosítékként, mert jelenlegi/jövőbeni piaci értéke csupán töredéke az Önkormányzat 

pénzkövetelésének. 

(Ilyen esetekben más biztosítékokat szoktak kérni, ill. felajánlani, pl.: bankgarancia, készfizető 

kezesség, üzletrész átengedése, stb. Számtalan megoldás lehetséges, de a libalegelőket el kell 

felejteni!) 

 

Jogos a kérdés, hogy miért nincs „normális” piaci értéke ezeknek a legelőknek? 

Jó tudni, hogy ált. a leggyengébb, legsoványabb termőföldekből lettek a legelők, emiatt 

hozadékuk alacsony, ezért a piaci értékük a kb. 1- 300 Ft/m² ársávban mozog Mo.-n. 
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A következő kérdés a jelenlegi/jövőbéli forgalomképesség és a fejleszthetőség:  

A jelenlegi és jövőbeli forgalomképesség megítélése piaci szempontból: jelenleg 

forgalomképtelen (ilyen legelőket csak 1 Ft-ért vesznek, akkor is sajnálatból!), míg a jövőbeni 

forgalomképesség is erősen kérdéses és spekulatív, mert rengeteg feltételtől függ és jelentős 

tulajdonosi költséggel jár az időről nem is beszélve, ami szintén nincs ingyen. 

 

A jövőbeni értéket növelő fejleszthetőség/beépíthetőség megítélése: 

- ha építési terület, akkor kivonható lesz-e a művelésből és a belterületbe csatolják-e? 

- a beépíthetőség feltételei teljesülnek-e valaha? (Feltételek: technológiaváltás a 

szennyvíztelepen, minek következtében a védőtávolság 100 m-re csökkenhet; a tervezett 

közutak megépítése és véderdő telepítés, mely a terület 1/3-át elviszi.) 

- a területet terhelő számos vezetékjog (csatorna, gáz, távközlési kábel, stb.) kérdése: a 

védőtávolságok értékcsökkentőek; az áthelyezés, kiváltás jelentős költségekkel jár; 

- a terület 1/2 része ökológiai folyosó; elvileg ez nem okoz gondot, csak az építési engedély 

megszerzésénél az ökológiai folyosóra nem fogja megadni a szakhatósági hozzájárulást a 

Környezetvédelmi Hatóság; 

- a terület 1/3-a régészeti lelőhely, amelynek szintén lehet korlátozó hatása a beépítésre; 

 - a számtalan külső feltétel teljesülése esetén is a jelenleg 66,6 ha-os legelőből megmaradó 

44,3 ha-os fejlesztési területnek kb. 70%-a lesz min. 1 ha-os építési telkekre parcellázható, 

amelyek mai fajlagos ára/értéke belső utakkal, közművekkel, egyéb infrastruktúrával reálisan 

3.000 Ft/m
2
 + ÁFA körül alakulna. 

 

Egyébként spekulatív jellegű minden nem termőföld értékelés, mert lehet, hogy hosszú 

évekig, évtizedekig még nem lesz beépíthető. Ki tudja megjósolni, hogy a szennyvíztisztítót 

mint peremfeltételt, át fogják-e valaha alakítani, hogy a védőtávolsága és átható bűze 

lecsökkenjen? 

 

Az ingatlanok rövid ismertetése: 

 

Az Alsóvárosi-rétek a székesfehérvári szennyvíztelep környezetében fekszenek, amely a 

város délnyugati peremén, a lakott területtől „szagmentes” távolságra létesült. ÉK-i határa a 

komáromi vasútvonal. Délről egy rövid szakaszon a veszprémi vasút, majd az Aszal-völgyi-

árok a határ, majd a terület DNy-i oldalán már egy erdősáv húzódik a nem rég épített, 63-as 

elkerülő útig. Az ÉNy-i határ szintén egy erdősáv, amely a Szennyvíztelepig tart, amelynek 

déli és keleti határa a vizsgált terület egészen a legelőket északról lezáró Bakony utcáig. 

 

A terület egyetlen lehetséges megközelítése keleti irányból, a Palotaváros lakótelepen 

keresztül történik, teherforgalomra alkalmatlan úton. A szennyvíztelep, és annak nyílt derítője 

(elavult technológia) miatt erős sz@r szag terjeng a környezetben. A terület nem véletlenül 

nem került ez idáig beépítésre, ugyan is lápos legelő. A talaja mély, a területen nádasok, és 

sások találhatóak, egy része most is víz alatt van. A környező utak, a vasutak, az átvezető 

kerékpár- és földút töltéssel vannak kiemelve a talajvízből. 

 

A terület középpontjában elbontott tehenészeti telep vasbeton romja található, amely önálló 

ingatlan, nem része a portfoliónak. 

 

A kelet-nyugati irányban nagy-középnyomású, kitáblázott gázvezeték szeli át a legelőket. 

Ezen kívül még számtalan vezeték jog terheli a területet. 
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Összefoglalva: huzatos, mély fekvésű, lápos talajú, helyenként magas talajvízzel borított 

legelő, undort keltő szennyvízteleppel az északi határán. Bármilyen Gksz hasznosításához a 

szokásostól eltérő volumenű (milliárdos tétel lesz!), talaj- és felszíni vízelvezetésre 

(dréncsövezés, stb.), előkészítő földmunkálatokra, feltöltésekre lesz szükség, nem beszélve a 

speciális és költséges alapozásról. 

 

Ez az értékbecslés 6 (hat) hónapig, azaz 2010. szeptember 29-ig érvényes. 
 

 

 

Páty, 2010. március 29. 

 
                                                                                             



Székesfehérvár külterület (Alsóvárosi-rétek) 020525/3; :/6 és :/7 hrsz.-ú legelők (Gksz-8.3 terület) 8 

Horváth Attila földmérő mérnök, szakközgazdász, ingatlanszakértő                                 Mobil: + 36 30 311 4867 

 

„DESKTOP” ÉRTÉKELÉS 
(Helyszíni állapotellenőrzés nélkül készült értékelés) 

 

 
1. KIINDULÓ ADATOK  

 
 

1.1.      Helyszíni szemle: 

 

Az értékelés tárgyát képező ingatlanok jellemzőinek, természeti adottságainak 

helyszíni, terepi meghatározására nem került sor. Az értékelés a saját, országos 

adatbázisra támaszkodva, a Székesfehérvári Földhivatalból, a város honlapjáról és a 

Főépítészi irodától, a helyben dolgozó ingatlanvagyon értékelő kollégáktól, valamint 

internetről begyűjtött nyilvános dokumentumok, adatok és információk 

felhasználásával, helyszíni szemle nélkül, íróasztal mellett („desktop”) készült. 

 
 

1.2. Az értékbecsléshez felhasznált dokumentáció: 

 

- Tulajdoni lapok (TAKARNET; Munkapéldány; 2010. 03. 26.); 

- Térképmásolat (a városi Földhivataltól); 

- Székesfehérvár MJV Terület-felhasználási és Településszerkezeti Terv (2008); 

- Egységes Helyi Építési Szabályzat (Hatályos: 2008. IX. 12-től); 

- HÉSZ Szabályozási Tervlapok; 

- Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul; 

- Székesfehérvár településtérképe; 

- Műholdfelvétel (Googl Earth 2007).  
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 1.3.  Ingatlan-nyilvántartási adatok a tulajdoni lap szerint: 

 

 

HRSZ: 020525/3 
 
 

I. rész. A tulajdonlap kelte: 2010. 03. 26. (TAKARNET – Munkapéldány - Nem hiteles) 
 

1. Az ingatlan adatai: 

Cím:    SZÉKESFEHÉRVÁR Külterület 

HRSZ:    020525/3 

Alrészlet adatok: 

„a” gyep (legelő)   min. oszt.: 6; terület: 1 ha 5020 m
2
;     4,21 AK 

„b” kivett út   min. oszt.: 0; terület: 0 ha 1649 m
2
 

„c” gyep (legelő)   min. oszt.: 6; terület: 9 ha 3693 m
2
;     26,23 AK 

 

 A földrészlet összes területe: 11 ha 0362 m
2
; össz.: 30,44 AK 

 

II. rész. Tulajdoni adatok  

 

Tulajdoni hányad:    1/1 

Bejegyző határozat, érkezési idő: n. a. 

Jogcím:     vétel    

Jogállás:     tulajdonos 

Név:     Kovács Bence János 

Született:    1970 

Anyja neve:   Husvéth Rozália  

Cím:    2824 VÁRGESZTES, Széna utca 339. hrsz. 

 

 

 

 

III. rész. Terhek 

 

Szennyvízelvezetési jog a vázrajz és az okirat szerinti tartalommal. 

FEJÉR MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLL. cím: 8000 SZ.FEHÉRVÁR 

 

Távközlési vezeték jog távközlő kábel elhelyezését biztosító szolgalmi jog. 

KDT VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG cím: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Balatoni út 6. 
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HRSZ: 020525/6 
 
 

I. rész. A tulajdonlap kelte: 2010. 03. 26. (TAKARNET – Munkapéldány - Nem hiteles) 
 

1. Az ingatlan adatai: 

Cím:    SZÉKESFEHÉRVÁR Külterület 

HRSZ:    020525/6 

Alrészlet adatok: 

„a” gyep (legelő)   min. oszt.: 6; terület: 29 ha 2810 m
2
;     81,99 AK 

 

A földrészlet összes területe: 29 ha 2810 m
2
; össz.: 81,99 AK 

 

II. rész. Tulajdoni adatok  

 

Tulajdoni hányad:    1/1 

Bejegyző határozat, érkezési idő: n. a. 

Jogcím:     vétel    

Jogállás:     tulajdonos 

Név:     Kovács Bence János 

Született:    1970 

Anyja neve:   Husvéth Rozália  

Cím:    2824 VÁRGESZTES, Széna utca 339. hrsz. 

 

 

 

 

III. rész. Terhek 

 

Gázvezeték bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal. 

 

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT. cím: 7626 PÉCS, Búza tér 8/A. 

 

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog. 
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HRSZ: 020525/7 
 

 

I. rész. A tulajdonlap kelte: 2010. 03. 26. (TAKARNET – Munkapéldány - Nem hiteles) 
 

1. Az ingatlan adatai: 

Cím:    SZÉKESFEHÉRVÁR Külterület 

HRSZ:    020525/7 

Alrészlet adatok: 

„a” gyep (legelő)   min. oszt.: 6; terület:   9 ha 3354 m
2
;     26,14 AK 

„b” kivett út   min. oszt.: 0; terület:   0 ha 483 m
2
 

„c” gyep (legelő)   min. oszt.: 6; terület:   0 ha 872 m
2
;          0,24 AK 

„d” kivett út   min. oszt.: 0; terület:   0 ha 432 m
2
 

„f” gyep (legelő), gazd. ép. min. oszt.: 6; terület: 14 ha 872 m
2
;        40,40 AK 

 

 

 A földrészlet összes területe: 24 ha 2983 m
2
; össz.: 67,78 AK 

 

II. rész. Tulajdoni adatok  

 

Tulajdoni hányad:    1/1 

Bejegyző határozat, érkezési idő: n. a. 

Jogcím:     vétel    

Jogállás:     tulajdonos 

Név:     Kovács Bence János 

Született:    1970 

Anyja neve:   Husvéth Rozália  

Cím:    2824 VÁRGESZTES, Széna utca 339. hrsz. 

 

 

III. rész. Terhek 

 

Szennyvízelvezetési jog a vázrajz és az okirat szerinti tartalommal. 

FEJÉR MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLL. cím: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR 

 

Távközlési vezeték jog távközlő kábel elhelyezését biztosító szolgalmi jog. 

KDT VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG cím: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Balatoni út 6. 

 

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal. 

E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. cím: 9027 GYŐR Kandó Kálmán 

utca 11-13. 

 

Bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal. 

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT. cím: 7626 PÉCS, Búza tér 8/A. 

 

Gázvezeték bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal. 

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT. cím: 7626 PÉCS, Búza tér 8/A. 
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1.4.  Jogi helyzet: 

 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény értelmében az ingatlannal 

kapcsolatos hatósági eljárásokban az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapon bejegyzett 

adatokat kell irányadónak tekinteni. A közhitelesség elve alapján az ingatlan-

nyilvántartás a bejegyzett jogok és feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. 

Az ellenkező bebizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és 

feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll.   

Fentiek szerint az értékelés tárgyát képező ingatlanok jelenleg gyep (legelő), stb. 

területek (ez a tény van bejegyezve a nyilvántartásba), amelyeknek a mezőgazdasági 

művelés alól történő kivonása nem történt meg, ezért termőföldként értékelhetők.   

A rendelkezésünkre bocsátott Terület-felhasználási és Településszerkezeti Terv, ill. a 

hatályos HÉSZ adatai alapján azonban megállapítható, hogy az értékelt ingatlanok  

intenzíven beépíthető, potenciális fejlesztési területek. Ugyanis a Gksz-8.3 jelű 

övezetbe való sorolásuk rögzíti a beépíthetőséget, amelyet az város önkormányzata 

számtalan feltételhez kötött (l. HÉSZ 38. o. 53. §).  

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény nem engedi meg belföldi jogi személy és 

jogi személyiség nélküli szervezet, valamint külföldi magánszemély és jogi személy 

számára termőföld tulajdonjogának megszerzését, és belföldi magánszemélyek 

tulajdonlását is korlátozza, ezért az ingatlan kedvező értékesíthetőségének feltétele a 

művelés alól történő kivonás. A termőföld más célú hasznosítását a területileg 

illetékes földhivatal engedélyezi, és ebben az esetben egyszeri földvédelmi 

járulékot kell fizetni. Az értékelt ingatlanok esetében fizetendő földvédelmi járulék 

mértékét a termőföldről szóló törvény alapján határozhatjuk meg: a termőföld 

végleges más célú hasznosításáért fizetendő földvédelmi járulék forintösszege = az 

igénybevétellel érintett termőföld aranykorona (AK) értékének szorzata a minőségi 

osztálytól és művelési ágtól függő állandóval. 
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1.5. A jelenlegi beépíthetőségre vonatkozó előírások: 
 

Székesfehérvár MJV Terület-felhasználási és Településszerkezeti Terve szerint az 

értékelt külterületi földeket a beépítésre szánt, Gksz területek közé sorolták. A 

hatályos HÉSZ Szabályozási Tervlapja értelmében a szóban forgó földingatlanok az 

Gksz-8.3 jelű építési övezetbe tartoznak, amelyre az alábbi szabályozás vonatkozik: 
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A 68. § (4) bekezdés értelmében jelenleg az 500 m-es védőtávolságon belül, amibe a 

területnek legalább 70%-a beleesik, nem fognak építési engedélyt kiadni! A fennmaradó 

cca. 30% (a keleti „csücsök”, amit a komáromi és veszprémi vasutak és az Aszal-völgyi-árok 

határolnak) pedig a láp (talajmechanika szempontból beépítésre alkalmatlan), az ökológiai 

folyosó, vagy a régészeti érdek miatt nem kap majd építési engedélyt. 

 

Székesfehérvár MJV jelenleg nem rendelkezik sem tervekkel, sem a szükséges anyagi 

forrással (milliárdos tételről van szó) a szennyvíztisztító technológiai átalakítására, 

amely egyben bővítést is jelentene. Magyarul: senki nem tudja megmondani, hogy ez az 

egyébként szükséges fejlesztés mikor fog megvalósulni: 5 év? 10 év? 
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B4a és B4 Szabályozási Tervlapok (2008. 07. 01.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HRSZ: 020525/3 

HRSZ: 020525/6 HRSZ: 020525/7 

HRSZ: 020525/7 
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Az értékelt 

ingatlanok 

elhelyezkedése 
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Térkép kivágat Székesfehérvár MJV külterület, Alsóvárosi-rétek 

  

 
 

HRSZ: 020525/7 

HRSZ: 020525/3 

HRSZ: 020525/6 
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Az értékelt földingatlanok helyszínrajza 
 

 
 

 

 

Az értékelt fölterület 

elhelyezkedése 

HRSZ: 020525/3 

A Szennyvíztelep 

elhelyezkedése 

Az értékelt fölterület 

elhelyezkedése 

HRSZ: 020525/7 

Az értékelt fölterület 

elhelyezkedése 

HRSZ: 020525/6 

Az értékelt fölterület 

elhelyezkedése 

HRSZ: 020525/7 
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Az értékelt földingatlanok helyszínrajza a közutak kiszabályozása után 

 
HRSZ A terület változás előtt (m²) Területcsökkenés (m²) A terület változás után (m²) 

020525/3 11. 0362 6.1630 4.8732 

020525/6 29.2810 3.7811 25.4999 

020525/7 24.2983 10.4050 13.8933 

Összesen: 64.6155 20.3491 44.2664 
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Székesfehérvár MJV Terület-felhasználási és Településszerkezeti Terv (2008) 

(Kivonat) 

 

HRSZ: 020525/3 

HRSZ: 020525/7 HRSZ: 020525/6 
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Az ökológiai folyosó a természetvédelemben használatos fogalom, olyan élősávot jelent, amely lehetővé teszi az állat- és növényfajok számára a 

vándorlást, ezzel biztosítja a biológiai sokféleség megőrzését. A védett területek közötti összeköttetésben is fontos szerepet játszanak, mivel a 

természetvédelmi magterületeken, vagy az ezektől elszigetelődött élőhelyeken élő fajok csoportjai ezeken az ökológiai folyosókon kapcsolatba 

kerülhetnek egymással, biztosítva közöttük a géncserélődés lehetőségét, ezzel a biodiverzitás elősegítését. 

Az értékelt fölterületek nagyobbrészt 

az ökológiai folyosóban fekszenek 
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3. A TERMŐFÖLDEK ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

 

Az ingatlanok jelenleg – gyakorlatilag 100 %-ban - a gyep (legelő) művelési ágba tartoznak, 

tehát termőföldnek tekintendők, ezért értékük meghatározható a Termőföld hitelbiztosítéki 

értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet előírásai 

alapján, vagy un. egyszerűsített értékbecslés is alkalmazható az alábbiak szerint.  

 

 

Egyszerűsített értékbecslés (NFA): 

 

A 68/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet, amely a Nemzeti Földalap (NFA) 

vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 

254/2002. (XII. 13.) Korm. rendeletet módosítja, 1. számú melléklete tartalmazza a termőföld 

egyszerűsített ingatlan értékbecslésének módszerét. Az egyszerűsített értékelést az alábbi 

algoritmus szerint kell végezni: 
 

 
 

 

3.3. Alkalmazandó értékelési módszer kiválasztása 

 

Az ingatlanok – mint Gksz területek - értékbecslése összehasonlító módszerrel (Főmódszer-1) 

 

A vizsgált ingatlanok környezetében nem tapasztaltunk kiegyensúlyozott piaci 

viszonyokat, azaz a fejlesztési és Gksz területek keresletének és kínálatának megfelelő 

arányát, ui. a helyi alpiacot is inkább az erős túlkínálat és a „vérlázító” spekuláció 

jellemzi. Konkrét, publikus, az értékeléshez fel is használható adásvételről nincs 

tudomásunk, ezért nyílt piaci adatokból, azaz a hirdetésekből (kínálatból) dolgoztunk. A 

piaci adatokat megfelelő, esetenként jelentős korrekciókkal láttuk el, mert a vizsgált 

ingatlanportfolióhoz igazán hasonlító kínálatot nem találtunk.  

 

 

Az ingatlanok értékbecslése egyszerűsített (NFA) módszerrel (Főmódszer-2) 

 

 A legelőterületek értékének meghatározására az egyszerűsített módszert alkalmaztuk.  
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3.4. Gksz terület értékelése piaci összehasonlító módszerrel 
ÖSSZEHASONLÍTÓK 1 2 3 4 5 6 7 8

Település SZFVÁR POLGÁRDI SZBATTYÁN POLGÁRDI SZFVÁR SZFVÁR SZFVÁR ISZKASZTGY.

Fekvés belterület külterület belterület belterület Budai út Sóstói Ip. Park Déli Ip. Zóna Városkapu Ip. Z.

Művelési ág kivett szántó kivett kivett kivett kivett kivett kivett

Minőségi osztály Gksz Vip472. Vip417. Vip13. Ip603. Gksz Gksz Gksz

Kat. tiszta jöv. (AK) részközmű n. a. n. a. iparvágány n. a. n. a. n. a. n. a.

TerületI méret (m²) 70 000 22 800 38 833 350 000 1 150 000 90 000 37 000 12 000

Korrekció -10% -30% -25% 0% 20% -15% -25% -10%

Kínálati ár (Ft) 230 000 000 12 500 000 77 666 000 1 134 000 000 3 450 000 000 850 500 000 370 000 000 36 000 000

Korrekció -10% -10% -10% -30% -10% -10% -10% -10%

Fajlagos  kínálati ár (Ft/m²) 3 286 548 2 000 3 240 3 000 9 450 10 000 3 000

Kínálat időpontja 2010. március 2010. március 2010. március 2010. március 2010. március 2010. március 2010. március 2010. március

Korrekció 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Elhely./Megközelíthetőség Kedvezőbb Kedvezőtlenebb Hasonló Kedvezőtlenebb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb

Korrekció -10% 15% 0% 5% -10% -15% -10% -10%

Környezet/Infrastruktúra Kedvezőbb Kedvezőtlenebb Kedvezőtlenebb Kedvezőtlenebb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb

Korrekció -10% 10% 5% 5% -10% -20% -10% -10%

Öv. besor/Beépíthetőség Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb

Korrekció -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%

Hasznosítás Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb Kedvezőbb

Korrekció -10% -10% -10% -10% -10% -20% -10% -10%

Összes korrekció -60% -35% -50% -40% -30% -90% -75% -60%

Korrigált fajlagos ár (Ft/m²) 1 314 356 1 000 1 944 2 100 945 2 500 1 200

Fajlagos átlagár (Ft/m²) 1 420 Szórás (Ft/m²) 707 Minimum érték (Ft/m²) 356

Fajlagos mediánár (Ft/m²) 1 257 Mértani közép (Ft/m²) 1 235 Maximum érték (Ft/m²) 2 500
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Az összehasonlító ingatlanok kijelöltek egy értéksávot az összességükben jelentős 

korrekciók elvégzése után az 356 Ft/m² és a 2.500 Ft/m² közötti ársávban – áfával. Az 

egyes összehasonlításba bevont ingatlanoknál alkalmazott összes korrekció jelentős 

mértéke azt mutatja, hogy ez a módszer ebben az esetben az értékelt és az alaphalmazba 

bevont ingatlanok paramétereinek optimálisnál nagyobb eltérése miatt kevéssé 

megbízható eredményt ad, amit a nagy szórás is mutat, viszont kivételen és spekulatív 

célra mégis megfelelőnek tartjuk. A korrigált fajlagos átlagár: 1.420 Ft/m² áfával. A 

korrigált fajlagos ár mediánja: 1.257 Ft/m² áfával. A korrigált fajlagos árak szórása: 

707 Ft/m². 
 

Ez az értékindikáció a szóban forgó, jelenleg mezőgazdasági földterületeknek a Gksz 

területként történő nyílt piaci értékesítésére vonatkozik. Az elvégzett elemzés alapján, 

figyelembe véve a szóban forgó földterületek értékelemeit az egész portfolió fajlagos 

értéke: 1. 200 Ft/m² áfával mint Gksz terület, ugyan is a fejlesztésnek bizonytalan 

feltételei és tetemes költségvonzatai (terület-előkészítés, stb.) vannak. 

 

Az ingatlanok spekulatív értéke: 442 664 m² * brt. 1.200 Ft/m² = 531. 119. 680 Ft áfával 

 

 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁR külterület 020525/3; /6 és /7 hrsz.-ú, jelenleg gyep (legelő) 

művelési ágba tartozó földingatlan-portfolió, amelyből bizonyos feltételekkel össz. 

44 ha 2664 m² Gksz területként hasznosítható lehet, 

spekulatív értéke piaci összehasonlítással, kerekítve: 

 

531. 000. 000 Ft, azaz 

     

ötszázharmincegymillió forint. 
 

Főszabályként az ingatlan vagyonelemeire tárgyi adómentesség (TA) vonatkozik. 

Amennyiben az ingatlan értékesítése ÁFA köteles tevékenység, a megállapított érték 

tartalmazza az ÁFA összegét is. 
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3.5. A gyep (legelő) terület (az egész portfolió) egyszerűsített értékelése (NFA) 

 

Gyep (legelő) terület összesen:      646 155 m² 

 Aranykorona érték összesen (A):     180,21 AK 

 Fajlagos (átlagos) termőérték:      2,79 AK/ha 

Fejér megyei termőföld potenciális hozadéka (P):   34,7 kg búza/AK 

Gabonafélék meghirdetett intervenciós ára (IR):   273 Ft/100 kg 

(Aktuális EU intervenciós ár: 101,30 €/tonna ≈ 27. 300 Ft/t)  

FHB tőkésítési kamatláb (i):      4,5% 

Rét művelési ág szerinti szorzótényező (Má):    0,4 

 

A termőföldingatlan (alrészlet) ajánlati ára forintban (Fá): 

 

    A * P * IR * Má       180,21 AK * 34,7 kg/AK * 273 Ft/100 kg * 0,4 

Fá = ----------------------- = --------------------------------------------------------- = 15. 174. 643 Ft 

              i                                                     4,5% 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁR külterület 020525/3; /6 és /7 hrsz.-ú, lényegében gyep (legelő) 

művelési ágba tartozó, fajlagosan 2,79 AK/ha termőértékű, összesen 180,21 AK kataszteri 

tiszta jövedelmű termőföldingatlan egy hektárra jutó értéke: 234. 845 Ft, azaz 23 Ft/m². 
 

 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁR külterület 020525/3; /6 és /7 hrsz.-ú, lényegében gyep (legelő) 

művelési ágba tartozó, összesen 64 ha 6155 m² területű, természetben egybefüggő 

földingatlanok piaci értéke egyszerűsített NFA értékeléssel, kerekítve: 

 

15 174 000 Ft, azaz 

     

 tizenötmillió-egyszázhetvennégyezer forint. 
 

Főszabályként az ingatlan vagyonelemeire tárgyi adómentesség (TA) vonatkozik. 

Amennyiben az ingatlan értékesítése ÁFA köteles tevékenység, a megállapított érték 

tartalmazza az ÁFA összegét is. 
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5. MEGJEGYZÉSEK 

 

Az értékelés készítése során számos feltételezéssel éltünk, melyeket a korlátozó feltételezések 

fejezetben, illetve a számítások során rögzítettünk. Az értékelés csak ezen feltételezésekkel 

együttesen értelmezhető, abból egyes részeket kiragadni és önmagában felhasználni nem 

lehet. Az értékbecslés eredménye per- és tehermentes, jogtiszta ingatlanra vonatkozik. Az 

értékbecslés során a szemrevételezéses módszerét nem alkalmaztuk, az értékelés 

„desktop” (íróasztal mellett) készült, geotechnikai és környezeti hatásvizsgálatokat sem 

végeztünk. Jelen értékbecslés a fordulónapot követő hat hónapig, vagy az ingatlanpiaci 

körülmények – időközbeni - jelentős megváltozásáig érvényes. Az értékbecslés fordulónapja 

a keltezés dátuma. 

 

 

6.  MELLÉKLETEK 

 

 Csordás György építésügyi igazságügyi szakértő, székesfehérvári építész rövid 

szakvéleménye. 

 dr. Bognár Andrásnak, Páty község polgármesterének küldött e-mail másolata. 

 Páli Zsuzsannának, Székesfehérvár MJV főépítészének küldött e-mail másolata. 

 

 

 
 

 

Páty, 2010. március 29. 
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Kedves Pátyi Falugyűlés! 

 

Megkeresésükre kiadom az alábbi véleményemet: 

 

A Székesfehérvár szennyvíztelep körüli Gksz 8-3 területet, mint fehérvári lakos és építész 

ismerem, de most körbejártam ismét. 

A terület, mint város szerkezeti rész és kereskedelmi gazdasági övezet, jó helyen fekszik. Az 

elhelyezkedésen túl azonban a terület kialakíthatóságának, a számtalan korlátozó adottság és 

aránytalanul magas költségen megvalósítható előírás szab jelentős gátat. Ezek a tényezők az 

ingatlan értékét és kvázi hasznosíthatóságát is meghatározzák. 

 

Az előírások egy része, mint előfeltétel kerül meghatározásra ahhoz, hogy a szóban forgó 

terület kialakítás tervei elkészülhessenek. Összefüggés és előírási kötöttség áll fenn a városi 

szennyvíztelep technológiai átalakítása, véderdők telepítése és a terület kialakíthatósága 

között.  

 

A feltételek másik csoportja, a terület hasznosíthatóságát korlátozza a környezetvédelmi 

ökonómiai és valamint régészeti szempontok alapján. (E témakörben a terület ¼ -e érintett)  

 

A korlátozó tényezők harmadik csoportja, a geológiai és hidrológiai adottságok. 

Székesfehérvár a középkorban csak a védfalain belül volt lakható, körülötte láp és mocsár 

védte. Ma a város határai kitolódtak, de víz ma is jelen van a külterületi mélyebb részeken. Az 

alsóvárosi rét, ahol a fejlesztendő Gksz területről beszélünk, vizes lápos terület, állapota 

nagyban függ a csapadék mennyiségétől. A terület kialakítása alapos vízügyi szabályozási 

tervezést igényel, nem beszélve a szabályozáshoz szükséges műtárgyak, hidak átereszek, 

…stb. megépítési költségéről. 

A hidrológiai állapottal összefüggésben a talaj szerkezete sem alkalmas az ipari beruházások 

ideális megvalósítására. Az iszapos-agyag vizes közegben, nem a legjobb altalaj a 60%-os 

beépítés megvalósításához. (Előírás a geotechnikai, vizsgálat és talajmechanikai 

szakvéleményekre alapozott, valószínűleg jelentősen drágább alapozások tervezése.) 

 

Az ingatlan részek jelenlegi állapotban legelőként szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban. 

 

A terület megközelíthetőségéhez hiányzik egy gyorsforgalmi úti lecsatlakozás és híd.  

(kb. 1 milliárd Ft)  

 

Az ingatlan csoport (nem egységes összevont terület) a hátrányos adottságaival sem kis 

érték, de a jelenlegi gazdasági viszonyok és befektetői realitások mellet,  

 

a forgalmi értéke 1,5 milliárd Ft-nál nem több. 

 

A fedezeti érték figyelembevételénél, a kockázatok és várható hasznosíthatóság alapján 

a fogalmi érték max. 30%-át tartom reálisnak. 

 

Székesfehérvár, 2010. március 27. 

 

 

Üdvözlettel:               Csordás György 

                        építésügyi igazságügyi szakértő 

                                         sz: 6264 
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