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ÉRTÉK – TANUSÍTVÁNY 

 
Az értékelés célja: A Szentendre belterületén, az Dunakanyar körúton, és a Zúzmara 

utcában található 2837/1, 2837/2 és 2837/3 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen 
terület”, „kivett bölcsőde, udvar”, és „kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút” besorolású ingatlanok becsült forgalmi értékének 
megállapítása. 
 

Az értékelésnél alkalmazott módszerek: 

Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékbecslés 
 

Megbízó:  Szentendre Város Önkormányzat – Vagyongazdálkodási Iroda 
Megbízott:  Szenei Ferenc (Szenei Bt.) 

Okl. Építőmérnök, Ingatlanközvetítő és értékbecslő, Ingatlankezelő 
Névjegyzékszám: 1155, Nyilvántartási szám: C-23/2010 
A Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezetének 
tagja, Lajstromszám: 161 
2000 Szentendre, Lehel köz 10., Telefon: 0630 717 0833 

 
Az ingatlanok adatai: 
 

Cím 
Szentendre belterület 

Dunakanyar krt. 
Szentendre belterület 

Zúzmara utca 
Szentendre belterület 

Zúzmara utca 

Hrsz. 2837/1 2837/2 2837/3 

Tulajdonos 
Szentendre Város 

Önkormányzat 
Szentendre Város 

Önkormányzat 
Szentendre Város 

Önkormányzat 

Tul. hányad 1/1 1/1 1/1 

Tulajdonforma Önkormányzati tulajdon Önkormányzati tulajdon Önkormányzati tulajdon 

Jelleg Kivett beépítetlen terület Kivett bölcsőde, udvar 
Kivett közforgalom 
számára megnyitott 

magánút 

Terület 890 m2 1.060 m2 185 m2 

 
Az értékelés fordulónapja: 2015. július 5. 
Az értékelés hatálya:  90 nap 

 

Becsült forgalmi értékek - per-, igény- és tehermentesen, az 
értékelés időpontjában, 2015. július 5.-én 

Hrsz. Besorolás 
Becsült fajlagos 

alapár 
Kerekített becsült 

forgalmi érték 

2837/1 Kivett beépítetlen terület 24.000 Ft/m2 21.400.000 Ft 

2837/2 Kivett bölcsőde, udvar 237.000 Ft/m2 44.600.000 Ft 

2837/3 
Kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút 

12.000 Ft/m2 2.200.000 Ft 

Becsült forgalmi értékek összesen 68.200.000 Ft 

 
 
Szentendre, 2015. július 5. 

----------------------------------------------- 
      Szenei Ferenc 

   okl. építőmérnök 
    ingatlan értékbecslő 
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

A Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton található, 2837/1, 2837/2 és 2837/3 
hrsz.-ú ingatlanokról. 

 

1. AZ ÉRTÉKBECSLÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA 
 
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Vagyongazdálkodási Irodája megbízta Szenei 
Ferencet (Szenei Bt.) az alábbi, Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, és a 
Zúzmara utcában található ingatlanok becsült forgalmi értékének meghatározásával.  
 

Ingatlan címe Hrsz. Besorolás Terület 

Szentendre, Dunakanyar krt. 2837/1 Kivett beépítetlen terület 890 m2 

Szentendre, Zúzmara utca 2837/2 Kivett bölcsőde és udvar 1.060 m2 

Szentendre, Zúzmara utca 2837/3 
Kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút 

185 m2 

 
A vizsgált 3 ingatlan egymással szomszédos, és a 2837 hrsz.-ú ingatlan megosztásával jött 
létre. Az értékelés célja a felsorolt ingatlanok becsült forgalmi értékének meghatározása, 
azok értékesítése céljából. 
 
 

2. AZ ÉRTÉKBECSLÉS MÓDSZERE 
 
A szakvélemény tárgyát képező ingatlan forgalmi értékbecslésének elkészítésekor az alábbi 
értékbecslési módszereket alkalmaztuk: 
 

 Az ingatlan piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslése 
 

2.1. Az ingatlan piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslése 
 

Az ingatlanok értékelésére szolgáló érték-összehasonlító módszer alkalmazásánál az 
ingatlanpiacon az értékelendő ingatlan környezetében, a közelmúltban eladott, illetve 
értékesítésre felkínált ingatlanokat, azok eladási árait elemezzük, és összehasonlítjuk az 
értékelés tárgyát képező ingatlannal. Kiigazításokat kell végezni az olyan értékmódosító 
tényezők hatásának kiküszöbölésére, mint pl. az elhelyezkedés, az ingatlan mérete, 
megközelíthetősége és közművel ellátottsága. Az összehasonlításokat olyan 
körzetekben végezzük, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket 
tartalmaznak. 

 
2.2. Helyszíni szemle és időpontja 
 
Az értékbecslés elkészítése érdekében tanulmányoztuk a megbízó által 
rendelkezésünkre bocsátott okmányokat. Adatokat gyűjtöttünk az ingatlan környezetéről, 
a térség ingatlanpiaci helyzetéről. Helyszíni szemlét tartottunk az ingatlanon 
2015.06.30.-án. A helyszíni szemrevételezés alkalmával felmértük az ingatlant, és fotókat 
készítettünk róla. 
 
2.3. Felhasznált dokumentumok 

 

 Tulajdoni lap 

 Szentendre Város Szabályozási Terve 

 Szentendre Város térképe 
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 Változási vázrajz 

 Telekalakítási helyszínrajz 
 
 

3. AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 
 

3.1. Ingatlan nyilvántartási adatok 
 

Tulajdoni lap adatai 

Helyrajzi szám 2837/1 

Tulajdoni lap kelte 2015.07.02. 

Település   Szentendre 

Fekvés  Belterület 

Cím Dunakanyar körút 

Megnevezés Kivett beépítetlen terület  

Telek területe  890 m2 

Tulajdonos  
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Tulajdoni hányad 1/1 

Terhek  Nem tartalmaz bejegyzést 

Széljegy  Nem tartalmaz bejegyzést 

Szolgalom, egyéb  Nem tartalmaz bejegyzést 

 
 

Tulajdoni lap adatai 

Helyrajzi szám 2837/2 

Tulajdoni lap kelte 2015.07.02. 

Település   Szentendre 

Fekvés  Belterület 

Cím Zúzmara utca 

Megnevezés Kivett bölcsőde, udvar  

Telek területe  1.060 m2 

Tulajdonos  
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Tulajdoni hányad 1/1 

Terhek  Nem tartalmaz bejegyzést 

Széljegy  Nem tartalmaz bejegyzést 

Szolgalom, egyéb  
Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2834 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 
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Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2835 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 

Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2833 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 

 
 

Tulajdoni lap adatai 

Helyrajzi szám 2837/3 

Tulajdoni lap kelte 2015.07.02. 

Település   Szentendre 

Fekvés  Belterület 

Cím Zúzmara utca 

Megnevezés Kivett közforgalom számára megnyitott magánút  

Telek területe  185 m2 

Tulajdonos  
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Tulajdoni hányad 1/1 

Terhek  Nem tartalmaz bejegyzést 

Széljegy  Nem tartalmaz bejegyzést 

Szolgalom, egyéb  

Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2834 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 

Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2835 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 

Bejegyző határozat: 32232/2/2014/2013.10.07. 
Terheli a SZENTENDRE Belterület 2833 hrsz.-t illető 
Gázvezetéki szolgalmi jog 

 
3.2. Az ingatlanok környezete 
 
Tárgyi ingatlanok Szentendre középső részén, Szentendre belvárosát - a történelmi 
Óvárost – a város többi részétől elválasztó 11-es számú főút – itt Dunakanyar krt. - 
nyugati oldalán, a városközpont közvetlen közelében fekszenek, kisvárosias 
lakóövezetben. A 2837/1 hrsz.-ú ingatlan közvetlenül a Dunakanyar krt. mellett, a 2837/2 
és 2837/3 hrsz.-ú ingatlanok az mögött, a főúttól mintegy 50 m távolságra helyezkednek 
el. Mindhárom ingatlannak a Zúzmara utcából nyílik bejárata. Központi fekvésű 
ingatlanok, melyektől gyalogosan szinte valamennyi közintézmény, autóbuszmegálló, 
bankok, éttermek, bevásárlási lehetőségek elérhetők. A közel fekvő 11-es számú főút – 
itt Dunakanyar körút – miatt környezete – különösen a 2837/1 hrsz.-ú ingatlannál -
viszonylag zajosnak, és forgalmasnak mondható. Az ingatlanok közvetlen 
szomszédságában jellemzően családi házas lakóingatlanok fekszenek, de a 2837/1 
hrsz.-ú ingatlantól délre, a gyalogjárda déli oldalán kapott helyet a szentendrei 
gyermekorvosi rendelő. Északi irányban kissé emelkedő terület, mely az 50%-os és 30%-
os megengedett legnagyobb beépíthetőségnek köszönhetően viszonylag sűrűn beépített. 
Környezete jellemzően családi házas beépítésű, 1 vagy 2 szintes, viszonylag régebben, 
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20 – 40, vagy annál régebben épült házakkal, melyek között több ikerház, sorház, és 
társasház is található. 
 
Tágabb környezetében északi – északnyugati irányban Szentendre Izbég nevű 
városrésze, jellemzően családi házas beépítésű kertvárosias lakóövezet. Északnyugati 
irányban közel 400 m távolságra kezdődik a Füzespark, majd a Vasvári lakótelep, 2 – 3 
emeletes, hagyományos építési móddal készült, magastetős épületekkel, nagyobb 
parkosított területekkel. Dél – délnyugati irányban is hasonló kertvárosias lakóövezet 
fekszik, majd az igen kedvelt Bükkös patak völgye, azt követően a Püspökmajori 
lakótelep, zömében 4 emeletes panel és alagútzsalus építési módú épületekkel. 
Északkeleti, keleti és délkeleti irányban a 11-es számú főút keleti oldalán terül el 
Szentendre belvárosa, a történelmi Óváros. Itt található Szentendre közintézményeinek 
többsége, sétálóutcák, múzeumok, templomok, éttermek, bankok, majd a Duna korzó és 
a Duna. 
 
3.3. Az ingatlanok megközelíthetősége 

 
Az ingatlanok a 11-es számú főút – itt Dunakanyar körút – közvetlen közelében 
helyezkednek el. Gyalogosan, a Dunakanyar körútról nyíló gyalogjárdán is 
megközelíthetők, gépkocsival azonban csak az ingatlanok nyugati oldalán lévő Zúzmara 
utcán keresztül lehet behajtani. Legkedvezőbb megközelítése a Dunakanyar körút 
nyugati oldalán nyíló Szentlászlói út, majd az annak északi oldaláról nyíló Ljubojevics 
Demeter és Zúzmara utca. A Szentlászlói út közepesen emelkedő, 2 forgalmi sávval 
rendelkező, átlagos állapotú út. A Ljubojevics Demeter utca keskeny, közepesen 
emelkedő, aszfaltburkolatú, változó állapotú közút. A Zúzmara utca 2 forgalmi sávos, 
enyhén emelkedő, aszfaltburkolatú, átlagos állapotú közút. 
 
Tömegközlekedéssel autóbusszal érhető el, melynek megállója 150 m távolságra 
található. HÉV végállomástól 1,3 km távolságra fekszik, mely gyalogosan 18 perc, de 
autóbusz járat is rendelkezésre áll. 
 
3.4. Az ingatlan környezetének közintézményi és infrastrukturális ellátottsága 

 
Az ingatlan környezete közintézményekkel és infrastrukturálisan jól ellátott. Autóbusz 
megálló 150 m-es, a gyakrabban látogatott közintézmények 200 – 600 m-es távolságban 
találhatók. 

 

Infrastrukturális ellátottság 

500 m-es körzetében 

Autóbusz megálló 

Gyógyszertár 

Általános és középiskola 

Élelmiszer üzlet 

Szolgáltatóhelyek 

Benzinkút 

1 km-es körzetében 

Polgármesteri Hivatal 

Okmányiroda 

Rendelő intézet  

Éttermek 



8 

 

 

Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Dunakanyar krt. 2837/1, 2837/2, 2837/3 - Szenei Ferenc, 2015.07.05. 

 

Múzeumok 

Templomok 

Bankok 

Duna part 

Piac 

Posta 

1,5 km-es körzetében 

Vásárló központ 

HÉV és autóbusz állomás 

Fedett uszoda 

 
3.5. Az ingatlanok övezeti besorolása 
 

Az ingatlan övezeti besorolása: Kisvárosias lakóterületek Lk-02 

 

(2) A kisvárosias lakóterületen  
(kivéve: az Lk-K, és Lk-K* jelű építési övezetek területét)  

a) elhelyezhető(k): 

1. legfeljebb 8 lakásos lakóépület(ek) (2 lakásnál több lakást magába foglaló 
lakóépület(ek) létesítése esetén - az Lk04 jelű építési övezet kivételével – 
lakásonként 120 m

2
 telekterületet kell biztosítani (1 lakás/120 m

2
), 

2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

4. sportépítmény, 

5. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági 
építmény csak az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak betartása esetén 
helyezhető el, 

6. szálláshely szolgáltató és igazgatási épület, 

b) nem helyezhető el: önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb 
gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(3) Az Lk-K, és Lk-K* jelű, kisvárosias lakóövezetek területén  

a) elhelyezhető: 

1. a kialakult építménymagassághoz igazodó tetőtérbeépítés (tetőtéri lakások, 
legfeljebb F3T szint), 

2. közösségi célú (a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató, 
vendéglátó, egyházi, egészségügyi, szociális és oktatási) építmények, (legfeljebb 
F1T szint), de az építési övezet területének (az építési övezetben fekvő telkek 
összterületének) beépítettsége nem haladhatja meg a 25%-ot. 

b) nem helyezhető el: 

1. többszintes parkolóház, 

2. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az 
ilyeneket szállító járművek számára, 

3. különálló kiegészítő épületek – kivéve a Szmolnyica területét, ahol lakásonként 1 
férőhelyes garázsépítmény elhelyezhető. 

 

(4) A lakóterületek közmű ellátottsága: 

a) Az Ln és Lk jelű lakóövezetek területét teljes közművesítéssel kell ellátni.  

b) Az Lke jelű lakóövezetek területét (Lke-14; Lke-15; Lke-SP5; Lke-SP6 jelű építési 
övezetek) legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. A keletkező szennyvíz 
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elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig – zárt szennyvíztároló 
alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel igazoltan, 
vagy – a szikkasztáshoz megfelelő teleknagyság esetén – korszerű szennyvíztisztító 
kisberendezés alkalmazásával is megoldható. A közcsatorna megépítését követő 1 
éven belül az ingatlanokat kötelező rácsatlakoztatni a kiépített hálózatra. 

c) Az Lke-14; Lke-15; Lke-SP5; Lke-SP6 jelű építési övezetek területén csak teljes 
közművesítettség biztosítása esetén lehet építményt elhelyezni; közműpótló 
berendezés még ideiglenes jelleggel sem alkalmazható. 

d) A felszíni vizek nyílt árkos elvezetése az Lke jelű lakóövezetek területén 
megengedett. 

(5) A lakóövezetek építési telkeinek kialakítása:  
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3.6. Közművel ellátottság 

 
Az ingatlan környezete közművel teljes körűen ellátott. Meglévő közművek: 
 

 Vezetékes ivóvíz 

 Elektromos áram 

 Szenny- és csapadékvíz csatorna 

 Vezetékes földgáz 

 Telefon 
 

A 2837/2 hrsz.-ú ingatlanok területére bevezetett közművek: 
 

 Vezetékes ivóvíz 

 Elektromos áram 

 Szenny- és csapadékvíz csatorna 

 Vezetékes földgáz 

 Telefon 
 
A 2837/1 és 2837/3 hrsz.-ú ingatlanok nem közművesítettek. 
 
3.7. Gazdasági környezet 

 

A 2008 második felében kirobban gazdasági válság egyik legérintettebb területe az 
ingatlanpiac. A jelentősen lecsökkent kereslet, a nagymértékben korlátozott hitelhez 
jutási lehetőségek, a lakástámogatási rendszer gyakorlatilag megszűnése, az 
ingatlanárak addigi növekedése helyett, éves szinten 5 – 6 százalékos árcsökkenést 
okozott egészen 2013-ig. 2013-ban már nem csökkentek jelentősen az eladott használt 
és az új építésű ingatlanok száma, és azzal párhuzamosan azok eladási árai sem.  
2014-ben az addigi csökkenő tendencia megfordult, és az előző évhez viszonyítva 
jelentősen, mintegy 20%-al nőtt az eladott használt lakások száma az előző évhez 
viszonyítva, és ezzel együtt azok eladási árai is, bár azok csak kisebb mértékben. Egyes 
szakértők szerint az eladott ingatlanok számának, és ingatlanárak 2008 évi szintre 
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történő visszatérésére a közeljövőben nem lehet számítani, de azok lassú, elhúzódó 
növekedésére igen. 
 
Szentendrét is érintette az ingatlanárak csökkenése, még ha az a város Budapesthez 
való közelségének, fekvésének, kedveltségének köszönhetően kedvezőbb is volt az 
országos átlagnál.  
 
Szentendrén az ingatlanok iránti kereslet döntő mértékben a Budapestről kiáramló 
lakosságnak köszönhető. Ez a kereslet a következő évtizedben is várhatóan megmarad, 
sőt növekedhet is. Kiteljesedik a szuburbanizációs folyamat a lendületes és összetett 
kiköltözési igények miatt, amit gerjeszt a fővárosi rehabilitáció lassú üteme és a városi 
stressz. A kitelepedők egy része minőségi lakáskörülményeket, városi szolgáltatásokkal 
bíró vonzó vidéki miliőt keres, és ezért a jó környezeti adottságokkal rendelkező 
térségekben telepszik meg.  

 
A népesség alakulásának tendenciája Szentendrén
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A népesség alakulásának tendenciája Szentendrén  

A prognosztizálható adatok egy visszafogott növekedés mellett mintegy 25-30.000 fős várost 

körvonalaznak 

 

 
1990. év 

eleji 
állapot 

Változás 
1990-2000 

2000. évi 
állapot 

Változás 
2000-2010 

2010. évi 
állapot 

Népesség-szám (fő) 20.000 +2.500 24.200 +3.000 27.200 

 
3.8. Az ingatlanok leírása 

 
A vizsgált 3 ingatlan egymással szomszédos, és a 2837 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásával keletkezett. 
 
3.8.1. A 2837/1 hrsz.-ú ingatlan leírása 
 
A 2837/1 hrsz.-ú ingatlan területe 890 m2, tulajdoni lapja szerint „kivett beépítetlen 
terület”. Szabálytalan konkáv ötszög alakú, azonban területének legnagyobb része 
kelet – nyugat irányban kiterjedő téglalapba foglalható. Keleti oldalról a keskeny 
bokros területet követően a Dunakanyar körút, északi oldalról családi házas ingatlan, 
nyugatról a 2837/2 hrsz.-ú ingatlan, déli oldalról pedig gyalogos járda határolja. 
Nyugati irányban enyhén emelkedő földterület, melynek terepszintje keleti 
oldalhatárán a Dunakanyar körút szintje fölött mintegy 1,5 m-rel magasabban van. 
Ennek, és a keleti oldalról határos kisebb bokros területnek köszönhetően a 
gépjárműforgalom zaja csökkentett mértéken jelentkezik az ingatlanon belül. A telken 
több nagy fa – részben gyümölcsfák – található, valamint nyugati széle közelében 
egy betonszegéllyel körülvett valamikori homokozó. Három oldalról kerítéssel övezett 



11 

 

 

Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Dunakanyar krt. 2837/1, 2837/2, 2837/3 - Szenei Ferenc, 2015.07.05. 

 

ingatlan, a Dunakanyar felőli oldalán betonlábazatos, vasrácsos kerítés, északi és 
déli oldalról betonlábazatos, acél tartóoszlopokra feszített drótfonatos hálóból készült 
kerítés zárja le. Mindhárom oldalon a kerítés mellett élősövénysor. Nyugati oldalról a 
2837/2 hrsz.-ú ingatlantól részben sövény választja el. Az ingatlan a Zúzmara utca 
felől a 2837/3 hrsz.-ú magánúton közelíthető meg. Az ingatlanra közműveket nem 
vezettek be. 
 
3.8.2. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan  - A telek leírása 
 
Közel ötszög alakú, 1.060 m2 területű, északkelet – délnyugati kiterjedésű, 
északnyugati irányban enyhén emelkedő földterület. Északkeleti és északnyugati 
oldalról családi házas ingatlanokkal, délnyugati oldalról magánúttal és gyalogos 
járdával, délkeleti oldalról beépítetlen területtel határos. Északkeleti és délnyugati 
oldalról betonlábazatos, acél tartóoszlopokra feszített drótfonatos hálóból készült 
kerítés övezi. Délnyugati határvonalánál, a magánút túlsó oldalhatárán helyezték el a 
betonlábazatos, acél tartóoszlopokra feszített drótfonatos hálóból készült kerítést. A 
délkeleti oldalról szomszédos beépítetlen területtől csak részben választja el 
élősövény. A földterületen 2 felépítményt, egy 230 m2 beépített alapterületű, 
földszintes, nyeregtetős, hagyományos falazott építési móddal épült épületet, mely a 
Szentendrei Mentálhigiénés Központnak ad helyet, valamint egy 20 m2 alapterületű, 
acél tartószerkezetű, poliészter hullámlemezzel fedett kerékpár tárolót. Az épület a 
földterület csaknem felét foglalja el és annak délnyugati részén helyezték el. A 
kerékpár tároló az épület délnyugati oldalán található. Az ingatlanra gépkocsival a 
Zúzmara utca felőli acélszerkezetű kapun keresztül, a 2837/3 hrsz.-ú magánúton 
közelíthető meg. Gyalogosbejárat az ingatlan délnyugati oldalán lévő acélszerkezetű 
kapun keresztül. Gépkocsi parkolók az épület délnyugati, és északnyugati oldala 
mellett találhatók. Az ingatlan összközműves. 

 
3.8.3. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Az épület leírása 
 
Hagyományos építési móddal, téglából készült épület közel 50 cm vastagságú 
teherhordó falakkal, a pince fölött poroszsüveg boltozatos, a földszint fölött borított 
fagerendás födémmel, állószékes fagerendás tetőszerkezettel, hornyolt tetőcserép 
héjalással. Beépített alapterülete 230 m2, hasznos alapterülete 176 m2. Délkeleti 
oldalán a főbejárat két oldalán terasz. Személyzeti bejáratot az északnyugati oldalon 
alakítottak ki. Az eredetileg feltehetően lakóháznak készült épületet 1896-ba 
építették, majd bölcsőde és háziorvosi rendelő is üzemelt benne, míg jelenleg a 
Szentendrei Mentálhigiénés Központnak ad helyet. 1978-ban teljeskörűen felújították, 
valószínűleg a főbejárati részt is ekkor bővítették ki. Állapota alapján megítélve, azóta 
is rendszeresen karbantartják. A főbejáraton belépve egy szélfogót követően a beteg 
váróba jutunk, ahonnan öltöző és mosdó – a melegvizet biztosító villanybojlerrel - is 
nyílik. Ezt követően egy nagyobb beteg váró található, ahonnan közvetlenül nyílik ajtó 
a rendelőkbe, és a betegfelvételi irodába. A betegfelvételi irodából is nyílik bejárat a 
rendelőkbe, és innen lehet bejutni az öltözőbe, majd abból a személyzeti mosdóba, a 
teakonyhába, raktárba, és kartonozóba is. A betegfelvételi irodából nyílik a lejárat a 
pincébe, ahol az épület fűtését biztosító gázkazánokat helyezték el, valamint az itt 
lévő közlekedőből lehet bejutni a padlásfeljáróra is. A délkelti oldalon lévő orvosi 
rendelők kapcsolatosak a teraszokkal. Az épület északnyugati oldalán lévő 
személyzeti bejáraton a betegfelvételi irodába juthatunk be. Az orvosi rendelőkben 
szalagparketta, a vizes helyiségekben mázas kerámia lap, a többi helyiségben 
linóleum burkolattal. 
 
Az épület állapota átlagosnak mondható, a felújításnak, és az azt követő 
karbantartásoknak köszönhetően. Azonnali beavatkozást igénylő károsodás, 
elváltozás a raktárhelyiség hátsó részénél lévő beázás kivételével szemrevételezés 



12 

 

 

Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Dunakanyar krt. 2837/1, 2837/2, 2837/3 - Szenei Ferenc, 2015.07.05. 

 

alapján nem tapasztalható. Karbantartást igényelnek azonban a külső nyílászárók, és 
padlóburkolatok, különös tekintettel az orvosi rendelők szalagparketta burkolatára. 
Célszerű energetikai szempontból a külső nyílászárók cseréje jelentősen jobb 
hőszigetelő képességű korszerű nyílászárókra, valamint a külső homlokzatok és a 
padlástér hőszigetelése is, valamint a fűtés rendszer korszerűsítése. Jelentősebb 
talajvíz elleni szigetelés hiánya okozta károsodás, vakolatleválás jelentkezik a pince 
valamennyi falán és mennyezetén is. 
 
3.8.4. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Épületszerkezetek ismertetése 
 
Az épületekről sem műszaki leírás, sem más dokumentum nem állt rendelkezésre, 
annak szerkezetére vonatkozóan. A szerkezetek anyagát, építési módját, állapotát 
szemrevételezéssel vizsgáltuk, melyhez feltárást, műszeres vizsgálatokat nem 
alkalmaztunk.  
 

Épületszerkezet Megnevezés Épület 

Alapozás 

Alapozás Feltételezhetően sávalapozás 

Állapota 

A lábazaton jelentkező kisszámú, 
függőleges irányú, kis tágasságú 
repedés az alapozás kismértékű 
mozgására utal, de azonnali 
beavatkozást igénylő állapotváltozás 
nem tapasztalható. 

Talajvíz elleni szigetelés 

Talajvíz, talajpára 
elleni szigetelés 

Feltételezhetően nem készült, vagy 
jelentősen károsodott. 

Állapota 
Az északkeleti és északnyugti oldal 
lábazatán kisebb mértékű vizesedés 
okozta károsodás, vakolatleválás. 

Teherhordó szerkezetek 

Függőleges Tégla 

Vízszintes Borított fagerendás födém. 

Állapota 

A délkeleti homlokzat eresz alatti 
részén kisebb haránt irányú repedés. 
Azonnali beavatkozást igénylő 
elváltozás szemrevételezéssel nem 
tapasztalható. Kora miatt javasolt a 
gerenda födém vizsgálata. 

Válaszfalak 
Válaszfalak Kisméretű tégla. 

Állapota Megfelelő. 

Burkolatok 
Burkolatok 

Mázas szalagparketta, kerámia, és 
linóleum. A pincében simított beton. A 
teraszokon mázas kerámia lap és 
simított beton, a főbejáratnál műkőlap. 

Állapota 
A szalagparketta erősen, a többi 
burkolat közepesen kopott 

Nyílászáró szerkezetek 

Külső nyílászárók 

Egyesített szárnyú, ún. Teschauer 
nyílászárók. A homlokzati 
nyílászárókon vasrács. Faanyagú 
bejárati ajtók. 

Belsőnyílászárók Pallótokos, faanyagú ajtók. 

Nyílászárók 
állapota 

A külső nyílászárók állapota 
elhanyagolt, festésre, esetleg 
illesztésre is szorulnak. 
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Épületgépészet 

Fűtési mód 
Központi fűtés a pincében lévő 
gázkazánokkal. 

Fűtési mód típusa Központi fűtés. 

Hőleadó felületek Öntöttvas radiátor. 

Épületgépészet 
állapota 

Szemrevételezés alapján megfelelő, 
de korszerűsítésre szorul. 

Tetőszerkezet 

Tető kialakítása Nyeregtető.. 

Tetőszerkezet 
Fa szerkezetű, szelemenes, 
állószékes fedélszék. 

Tetőfedés, héjalás 
Hornyolt tetőcserép. A bejárati részen 
fémlemezfedés. 

Tetőszerkezet, 
tetőfedés állapota 

A tároló raktár hátsó falánál a 
mennyezeten beázások nyomai. 

Homlokzat 

Homlokzati 
hőszigetelés 

Nem készült. 

Homlokzatburkolat Festett 

Homlokzatburkolat 
állapota 

Megfelelő 

Lábazatburkolat Vakolt, festett. 

Lábazatburkolat 
állapota 

Néhány helyen kis tágasságú, 
függőleges irányú repedés. Az 
északkeleti és délkelti oldal lábazatán 
kisebb fokú vizesedés okozta 
károsodás.  

Csapadékvíz elvezetés 

Csapadékvíz 
elvezetés 

Horganyzott lemez csatorna. 

Állapota Jó állapotú 

 
3.8.5. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Helyiségek, burkolatok felsorolása 

 

Helyiséglista 

Helység megnevezése Padlóburkolat Belmagasság Alapterület 

Szélfogó Linóleum 2,40 m 4,00 m2 

Öltöző Linóleum 2,40 m 1.87 m2 

Váró Linóleum 2,40 m 5.72 m2 

Mosdó előtér Mázas kerámia 2,40 m 3,76 m2 

Mosdó Mázas kerámia 2,40 m 3,16 m2 

Váró Linóleum 3,80 m 20,95 m2 

Orvosi szoba Szalagparketta 3,80 m 26,31 m2 

Orvosi szoba Szalagparketta 3,80 m 26,50 m2 

Orvosi szoba Szalagparketta 3,80 m 14,13 m2 

Öltöző Linóleum 3,80 m 12,54 m2 

Mosdó Máza kerámia 3,80 m 4,67 m2 

Padlásfeljáró Fa lépcsők 3,80 m 2,1 m2 
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Pincelejáró Beton lépcsők 3,80 m 2,1 m2 

Raktár Linóleum 3,80 m 5,46 m2 

Konyha Mázas kerámia 3,80 m 5,81 m2 

Betegfelvételi iroda Linóleum 3,80 m 22,33 m2 

Kartonozó Linóleum 3,80 m 12,60 m2 

Mosdó Mázas kerámia 3,80 m 2,44 m2 

Hasznos alapterület összesen   176,45 m2 

Teraszok területe   32,45 m2 

Pince alapterülete   21,00 m2 

 
3.8.6. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Komfortfokozat 

 
Az alábbiak alapján az épület összkomfortosnak mondható: 
  

 Lakószoba nagyobb, mint 12 m2  

 Főzőhelyiséggel rendelkezik 

 Fürdőhelyiséggel rendelkezik 

 WC lakáson belül 

 Közművesítettség – villanyellátás 

 Közművesítettség – vízfelvétel 

 Közművesítettség – szennyvízelvezetés 

 Fűtés – Központi fűtés 

 Melegvízellátás - Biztosított 
 

3.8.7. A 2837/3 hrsz.-ú ingatlan leírása 
 

A 2837/3 hrsz.-ú ingatan „Kivett közforgalom számára megnyitott magánút”, mely 
lehetővé teszi a 2837/1 és 2837/2 hrsz.-ú ingatlanokra bejutást a Zúzmara utca felől. 
Északkelet – délnyugat kiterjedésű, északnyugati irányban enyhén emelkedő 
földterület, szilárd burkolattal nem rendelkezik. Északnyugati oldalán acél szerkezetű 
rácsos kapu, délnyugati oldalról betonlábazatos, acéltartóoszlopokra feszített 
drótfonatos kerítés határolja. Északkeleti oldalról a 2837/2 hrsz.-ú, délkeleti oldalról a 
2837/1 hrsz.-ú ingatlanokkal szomszédos. Ezeken az oldalhatárokon nem készült 
kerítés. 

 
3.9. Épületdiagnosztikai vizsgálatok összefoglalása 

 
Szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálatot végeztünk a tárgyi ingatlanon, mely 
eredményeként az alábbi problémák merültek föl: 
 

 Kis tágasságú, haránt irányú repedés a délkelti homlokzat eresz alatti részén. 

 A lábazaton kisszámú, kis tágasságú függőleges repedés. 

 Az északkeleti és északnyugati oldali lábazatokon kisebb mértékű vizesedés okozta 
károsodás, táskásodás formájában.  

 Az északnyugati oldalon az eresz alatt kisebb vakolatleválás. 

 A tároló helyiség hátsó falánál a mennyezeten beázás okozta elszíneződés. 

 A talajvíz elleni szigetelés hiányosságai a pince valamennyi falán és mennyezetén 
jelentős károsodást okoztak. 
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 A külső nyílászárók festése, esetleg igazítása is szükséges. Energetikai szempontból 
cseréjük javasolt jelentősen jobb hőszigetelésű képességű nyílászárókra. 

 Energetikai szempontból javasolt a homlokzatok, és a padlástér hőszigetelése. 

 Energetikai szempontból javasolt a fűtési rendszer cseréje korszerű gázkazánra és 
hőleadó felületekre. 

 Az épület kora miatt javasolt a tetőszerkezet, és a födém vizsgálata. 
 

Szemrevételezés alapján is megállapítható, hogy az épületen jelentkező hibák, 
elváltozások – a tárolóhelyiség beázása kivételével - azonnali beavatkozás nem 
igényelnek, azonban azok figyelemmel követése szükséges. Célszerű lenne a pince falai 
vizesedési okainak feltárása, és lehetőség szerint az okok megszüntetése, vagy legalább 
mérséklése, és a károsodások javítása. 

 

4. AZ INGATLANOK BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 
Figyelemmel az ingatlan egyediségére, sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára, az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló 
forgalmi értékbecslést alkalmaztuk. 
 

4.1. Az ingatlanok piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslése 
 

A 2837/2 hrsz.-ú ingatlan „kivett bölcsőde és udvar”. Mivel hasonló jellegű eladott, ill. 
eladásra kínált ingatlanok adatai nem álltak rendelkezésünkre az értékbecslés 
elkészítéséhez, ezért az ingatlan környezetében lévő eladott, ill. eladásra kínált családi 
házas lakóingatlanok adatait alkalmaztuk összehasonlító adatként. Az ingatlan jellege 
alapján eredetileg valószínűleg lakóház funkciót tölthetett be, és jelenlegi külső 
megjelenése alapján is lakóházra emlékeztet, ezért a felhasznált összehasonlító adatok 
megfelelőek. 
 
Az összehasonlító adatbázisban szereplő adatok valós adás-vételek, valamint 
értékesítésre felkínált ingatlanok adatait tartalmazzák. Az adás-vételekre vonatkozó 
információk az eladóktól és ingatlan irodáktól származnak.  
 
Az értékesítésre felkínált ingatlanok esetében eladási árként a kínálati ár 10%-al, 
csökkentett értékét vettük figyelembe, az értékesítési tapasztalatoknak megfelelően.  
 
A 2837/2 hrsz.-ú ingatlan esetében redukált alapterülettel számoltunk. 
 

Redukált alapterület 

Megnevezés Alapterület Figyelembe vett Redukált alapterület 

Épület hasznos alapterülete 176 m2 100% 176 m2 

Teraszok területe 32 m2 20% 6 m2 

Pince 21 m2 30% 6 m2 

Redukált alapterület összesen 188 m2 
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4.1.1. 2837/1 hrsz.-ú ingatlan - Piaci összehasonlító adatok 
 
Az alábbi táblázat a piaci összehasonlító adatként kiválasztott ingatlanok jellemzőit tartalmazza.   

 

Megnevezés Vizsgált ingatlan 
Összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanok 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ingatlan címe 
Szentendre 

Dunakanyar krt. 
Hrsz.: 2837/1 

Szentendre 
Szamárhegy lábánál 

Szentendre 
Mandula utca 

Szentendre 
Piszke köz 

Szentendre 
Szamárhegy lábánál 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Forrás Önkormányzat MIOSZ Tulajdonos Önkormányzat Monostori Ingatlan Tulajdonos 

Forrás időpontja 2015.06.30. 2015.07.03. 2015.07.03. 2015.07.03. 2015.07.03. 2015.07.03. 

Terület (m2) 890 m2 850 m2 720 m2 169 m2 720 m2 639 m2 

Beépíthetőség 
Lk-02 
50% 

Lke-04 
30% 

Lke-04 
30% 

Lk-02 
50% 

Lke-04 
30% 

Lke-04 
30% 

Állapota Rendezett Rendezett Rendezett Rendezetlen Rendezett Rendezett 

Geometriai jellemzők Konkáv ötszög. Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap 

Lejtésviszonyok 
Nagyon enyhén 

lejtős 
Sík Sík Sík Sík Enyhén lejtős 

Közművek 
Víz, villany, gáz, 

csatorna a 
közelében. 

Összközműves 
Víz, villany, gáz. 

Csatorna az utcában 
Víz, villany. Gáz, 

csatorna az utcában. 
Víz, villany, gáz. 

Csatorna az utcában 
Összközműves 

Forgalom Főút mellett Nem forgalmas Nem forgalmas 
Forgalmas főút 

közelében 
Nem forgalmas Forgalmas 

Megközelítés Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton 

Infrastruktúra Jó Jó Jó Kiváló Jó Közepes 

Környezet Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett 

Ártípus Kínálati Kínálati Eladási Kínálati Kínálati 

Eladási/Kínálati ár (Ft) 39.000.000 22.000.000 3.970.000 25.000.000 16.400.000 

Fajlagos alapár (Ft/m2) 45.882 30.556 23.491 34.722 25.665 
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4.1.2. 2837/1 hrsz.-ú ingatlan - Fajlagos alapár meghatározása  
 

A következő táblázat tartalmazza a vizsgált ingatlan összehasonlítását a kiválasztott ingatlanokkal, módosító tényezők – értékcsökkentő, 
ill. értéknövelő tényezők - alkalmazásával, a különbözőséget %-os értékben meghatározva. Tartalmazza továbbá a módosító tényezők 
%-os értékeinek összegéből számított korrekciós tényezővel korrigált fajlagos alapárakat, és a vizsgált ingatlan számított fajlagos 
alapárát is. 

 

Megnevezés Vizsgált ingatlan 
Összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanok 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ingatlan címe 
Szentendre 

Dunakanyar krt. 
Hrsz.: 2837/1 

Szentendre 
Szamárhegy lábánál 

Szentendre 
Mandula utca 

Szentendre 
Piszke köz 

Szentendre 
Szamárhegy lábánál 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Árkorrekció  -10% -10%   -10% -10% 

Terület (m2) 890 m2   -5% -15% -5% -10% 

Beépíthetőség 
Lk-02 
50% 

+15% +15%   +15% +15% 

Állapota Rendezett     10%     

Geometriai jellemzők Konkáv ötszög. -5% -5% -5% -5% -5% 

Lejtésviszonyok 
Nagyon enyhén 

lejtős 
          

Közművek 
Víz, villany, gáz, 

csatorna a 
közelében. 

-10% -7% -5% -7% -10% 

Forgalom Főút mellett -15% -15% -5% -15% -5% 

Megközelítés Aszfaltozott úton           

Infrastruktúra Jó     -5%   +5% 

Környezet Rendezett           

Összesen -25% -27% -25% -27% -20% 

Korrekciós tényező 0,75 0,73 0,75 0,73 0,80 

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 34.411 22.306 17.618 25.384 20.532 

Átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2. 24.050 

Kerekített átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 24.000 
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4.1.3. 2837/3 hrsz.-ú ingatlan - Fajlagos alapár meghatározása  
 

A 2837/3 hrsz.-ú ingatlan ”Kivett közforgalom számára megnyitott magánút”. Területe 
185 m2, keskeny, hosszú sáv. Területe és geometriai adottságai nem teszik lehetővé 
bármilyen szintű beépíthetőségét sem. Becsült fajlagos alapárának 
meghatározásakor a 2837/1 hrsz.-ú ingatlan előző pontban meghatározott fajlagos 
alapárából indultunk ki, és az alábbi értékcsökkentő tényezőket vettük figyelembe: 
 

2837/3 hrsz.-ú ingatlan becsült fajlagos alapárának meghatározása 

Értékcsökkentő tényezők 

Keskeny hosszú sávforma -20% 

Nagyon kis területű -10% 

Nem beépíthető -20% 

Összesen -50% 

Korrekciós tényező 0,5 

Becsült fajlagos alapár 24.000 Ft/m2 

Korrigált becsült fajlagos alapár 12.000 Ft/m2 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Dunakanyar krt. 2837/1, 2837/2, 2837/3 - Szenei Ferenc, 2015.07.05. 

 

4.1.4. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Piaci összehasonlító adatok 
 
Az alábbi táblázat a piaci összehasonlító adatként kiválasztott ingatlanok jellemzőit tartalmazza.   

 

Megnevezés Vizsgált ingatlan 
Összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanok 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ingatlan címe 
Szentendre 

Dunakanyar krt. 
Hrsz.: 2837/2 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Forrás Önkormányzat Tulajdonos Tulajdonos Tulajdonos Tulajdonos Tulajdonos 

Forrás időpontja 2015.06.30. 2015.07.04. 2015.07.04. 2015.07.04. 2015.07.04. 2015.07.04. 

Alapterület (m2) 176 m2 168 m2 100 m2 170 m2 109 m2 104 m2 

Terasz, pince 32 m2 + 21 m2 25 m2 + 50 m2 100 m2 46 m2 19 m2 77 m2 

Redukált alapterület 188 m2 198 m2 170 m2 185 m2 117 m2 135 m2 

Telek területe 1.060 m2 390 m2 600 m2 720 m2 335 m2 539 m2 

Telekhányad 5,64 1,97 3,53 3,89 2,86 3,99 

Építés éve 
1896, 1978-ban 

felújítás 
1975 1983 

1979, 2008-ban 
felújítás 

1970 
1974, 2008-ban 

felújítás 

Beépíthetőség Lk-02, 50% 30% 30% 30% 50% 30% 

Műszaki állapot Felújítandó Jó állapotú Jó állapotú Jó állapotú Felújított Jó állapotú 

Komfortfokozat Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos 

Közművek Összközműves Összközműves Összközműves Összközműves Összközműves 
Víz, villany, gáz. 

Csatorna az utcában. 

Forgalom Főúttól 30 m-re Forgalmas út mellet Főút mellett Főút közelében Főút mellett Főút mellett 

Megközelítés Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton 

Infrastruktúra Jó Közepesnél jobb Közepes Jó Kiváló Közepes 

Környezet Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett Rendezett 

Ártípus Eladási Kínálati Kínálati Eladási Eladási 

Eladási/Kínálati ár (Ft) 32.500.000 49.000.000 31.900.000 19.000.000 22.000.000 

Fajlagos alapár (Ft/m2) 164.141 288.235 172.432 162.393 162.963 
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4.1.5. 2837/2 hrsz.-ú ingatlan - Fajlagos alapár meghatározása  
 

A következő táblázat tartalmazza a vizsgált ingatlan összehasonlítását a kiválasztott ingatlanokkal, módosító tényezők – értékcsökkentő, 
ill. értéknövelő tényezők - alkalmazásával, a különbözőséget %-os értékben meghatározva. Tartalmazza továbbá a módosító tényezők 
%-os értékeinek összegéből számított korrekciós tényezővel korrigált fajlagos alapárakat, és a vizsgált ingatlan számított fajlagos 
alapárát is. 

 

Megnevezés Vizsgált ingatlan 
Összehasonlításnál figyelembe vett ingatlanok 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ingatlan címe 
Szentendre 

Dunakanyar krt. 
Hrsz.: 2837/2 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Szentendre 
Szentlászlói út 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Szentendre 
Dunakanyar krt. 

Árkorrekció Önkormányzat   -10% -10%     

Redukált alapterület 188 m2       -5% -5% 

Telek területe 1.060 m2 +37% +21% +17% +28% +16% 

Építés éve 
1896, 1978-ban 

felújítás 
-5% -5% -5% -5% -5% 

Beépíthetőség Lk-02, 50% +15% +15% +15%   +15% 

Műszaki állapot Felújítandó -15% -10% -10% -10% -10% 

Komfortfokozat Összkomfortos           

Közművek Összközműves         +5% 

Forgalom Főúttól 30 m-re +5% +10% +5% +10% +10% 

Megközelítés Aszfaltozott úton           

Infrastruktúra Jó +3% +5%   -5% +5% 

Környezet Rendezett           

Összesen 40% 26% 12% 13% 31% 

Korrekciós tényező 1,40 1,26 1,12 1,13 1,31 

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 229.797 363.176 193.124 183.504 213.482 

Átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2 236.617 

Kerekített átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 237.000 
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4.1.1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékek meghatározása 
 

Piaci összehasonlító adatokon alapuló ingatlan forgalmi értékbecslés alapján, a 
vizsgált ingatlanok becsült forgalmi értéke a következők szerint alakul. 

 

Becsült forgalmi értékek meghatározása 

Hrsz. Besorolás Terület Fajlagos alapár 
Becsült 

forgalmi érték 

Kerekített 
becsült forgalmi 

érték 

2837/1 Kivett beépítetlen terület 890 m2 24.000 Ft/m2 21.360.000 Ft 21.400.000 Ft 

2837/2 Mentálhigiénés Központ 188 m2 237.000 Ft/m2 44.556.000 Ft 44.600.000 Ft 

2837/3 Kivett magánút 185 m2 12.000 Ft/m2 2.220.000 Ft 2.200.000 Ft 

Összesen 68.200.000 Ft 
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4.2. Záradék 
 

 A felépítményes ingatlan értékének becslését a hazai és a nemzetközi értékelési 
normáknak, különös tekintettel a 25/1997. (VIII. 1.) PM r. és annak módosítása 
32/2000 (VIII. 29.) PM rendeletekben foglaltakra végeztük el, a szakmai és etikai 
normák betartásával, lelkiismeretesen, legjobb tárgyi tudásunk szerint. 

 Az ingatlan értékbecslési szakvéleményben szereplő összegek tartalmazzák az 
Általános Forgalmi Adót (ÁFA). 

 Nem folytatottunk vizsgálatot az értékelt vagyontárgyakra vonatkozó jogcímmel, sem 
pedig a velük szemben esetlegesen fennálló kötelezettségekkel. 

 Jogi ügyekben véleményt nem nyilvánítottunk. 

 A kapott információforrásokat megbízhatónak és érvényesnek tekintettük. 
Feltételeztük, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen zálogjog, 
vagy egyéb kötelezettség a hivatkozott Tulajdoni lapon feltüntetetteken kívül. Az 
ingatlant tehermentesként kezeltük. 

 Az ingatlan nyilvántartásban nem szereplő követelések, jogok és kötelezettségek 
feltárása nem feladata az értékbecslésnek. 

 Azokért a jogkövetkezményekért nem vállalunk felelősséget, melyek olyan tényből, 
adatból adódnak, melyek szemrevételezéssel nem voltak megállapíthatók, és 
adatszolgáltatásként sem kaptunk meg, jóllehet az információkat adók erről tudtak, 
vagy tudhattak. 

 Az értékbecslésben közzétett értékek a leírt feltételezéseken alapulnak és kizárólag 
az itt meghatározott célra érvényesek. A kifejtett vélemény a hazai piacgazdaságnak 
a jelen időpontban fennálló helyzetén és az érvényes forint vásárló erőn alapul. 

 A felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű használatához 
szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem tartalmazza az 
adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét, és az Általános 
Forgalmi Adót ott, ahol ezt külön nem említettük. 

 Megbízott kijelenti, hogy legjobb tudása szerint sem jelenlegi, sem jövőbeli 
érdekeltsége az értékelt ingatlannal kapcsolatban, vagy az értékelésben érintett 
felekkel kapcsolatban nincs. Az itt megállapított érték független a díjazása mértékétől, 
illetve a díjazás ténye nem függ bármilyen „előre meghatározott” érték elérésétől. 

 Megbízott köteles a birtokába jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni. 
Azokat harmadik fél részére tovább nem adhatja, és e szakvéleményen kívül másra 
nem használhatja. A szakvéleményt a megbízón kívül másnak nem adhatja át.  

 Minden irat, munkaanyag, vagy dokumentáció – amely a megbízás során keletkezett 
– tulajdonjoga a megbízottat illet meg, azokat írásbeli engedélye nélkül más célra 
felhasználni nem szabad. 

 Megbízott az ingatlan értékbecsléshez szükséges hatósági engedélyekkel, 
képzettséggel és végzettséggel rendelkezik. 

 Az értékelés érvényessége 90 nap. 
 
 
 

Szentendre, 2015. július 5. 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
     Szenei Ferenc 
      okl. építőmérnök 

                ingatlan értékbecslő 
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5. MELLÉKLETEK 
 
 Fotók – 2837/1 hrsz. Kivett beépítetlen terület 

 Fotók – 2837/2 hrsz. Mentálhigiénés Központ 

 Fotók – 2837/2 hrsz. Mentálhigiénés Központ – Diagnosztika 

 Fotók – 2837/3 hrsz. Kivett magánút 

 Műholdképek 

 Szabályozási terv részletek 

 Telekalakítási helyszínrajz 

 Változási vázrajz 

 2837/2 hrsz.- Alaprajz 

 Tulajdoni lapok 
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Fotók – 2837/1 hrsz. Kivett beépítetlen terület 
 

    
 

Dunakanyar felőli telekhatár      Az ingatlan délkeleti része 
 

    
 

Az ingatlan északkeleti része 
 

    
 

Az ingatlan északi része    Az ingatlan északkeleti, benyúló része 
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Fotók – 2837/2 hrsz. Mentálhigiénés Központ 
 

    
 

Délkeleti homlokzat a főbejárattal   Délkeleti és északkeleti homlokzat 
 

    
 

Északkeleti homlokzat    Északnyugati homlokzat 
 

    
 

Északkeleti oldali orvosi szoba    Délkeleti oldali orvosi szoba 
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Személyzeti öltöző     Személyzeti mosdó 
 

    
 

Közlekedő       Konyha 
 

    
 

Pince       Tetőtér 
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Fotók – 2837/2 hrsz. Mentálhigiénés Központ – Diagnosztika 
 

    
 

Pincefalak vizesedése    Tároló mennyezetének beázása 
 

    
 

Délkelti homlokzat repedés az eresz alatt    Bejárati burkolat süllyedése 
 

    
 

Északnyugati homlokzat, vakolatleválás    Külső nyílászáró károsodása 
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Északkeleti oldal lábazatának vizesedése Északnyugati oldal lábazatának vizesedése 
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Fotók – 2837/3 hrsz. Kivett közforgalom számára megnyitott magánút 
 

 
 

Zúzmara utca felőli bejárat és magánút 
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Műholdképek 
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 Szabályozási terv részletek 
 

 
 

 


