
1 

 

 
Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Anna utca 22., Hrsz.: 3010 - Szenei Ferenc, 2015.03.31. 

 

� 

 
 
 
 

IINNGGAATTLLAANN  ÉÉRRTTÉÉKKBBEECCSSLLÉÉSSII  

SSZZAAKKVVÉÉLLEEMMÉÉNNYY  
 
 
 

Ingatlan címe:  2000 Szentendre belterület, Anna utca 22. 
Helyrajzi szám:  3010 
Megjelölése:  Kivett iskola, udvar 
Készítette:  Szenei Ferenc 
Készítés dátuma: 2015.03.31. 

 

 

 



2 

 

 
Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Anna utca 22., Hrsz.: 3010 - Szenei Ferenc, 2015.03.31. 

 

ÉRTÉK – TANUSÍTVÁNY 

 
Az értékelés célja: A Szentendre belterületén, az Anna utca 22. szám alatt lévő, 3010 

hrsz.-ú, „kivett iskola, udvar” besorolású ingatlan 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 ingatlan adatai: 
Címe:   2000 Szentendre belterület, Anna utca 22. 
Helyrajzi száma: 3010 
Tulajdonos: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Tulajdonforma:  Önkormányzati tulajdon 
Jellege:   Kivett iskola, udvar  
Terület: 2.684 m2 
Lakóépület  
hasznos alapterülete:  207 m2 
 
Az értékelés fordulónapja: 2015. március 31. 
 
Az értékelés hatálya:  90 nap 
 
 

 

A Szentendre belterületén, az Anna utca 22. címen található, 3010 
hrsz.-ú, 2.684 m2 területű „Kivett iskola, udvar” besorolású 

ingatlan forgalmi értéke per- igény- és tehermentesen, az értékelés 
időpontjában, 2015. március 31.-én 

  

7733..000000..000000  FFtt  
 

azaz  
hetvenhárommillió Ft. 

 

 
 
Szentendre, 2015. március 31. 

 
----------------------------------------------- 

      Szenei Ferenc 
   okl. építőmérnök 

    ingatlan értékbecslő 
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 
A Szentendre belterületén, az Anna utca 22. címen található, 3010 hrsz.-ú, „Kivett iskola, 

udvar” besorolású, 2.684 m2 területű ingatlanról. 
 

1. AZ ÉRTÉKBECSLÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA 
 
Szentendre Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Irodája megbízta Szenei Ferencet 
(Szenei Bt.) a Szentendre belterületén, az Anna utca 22. címen található, 3010 hrsz.-ú, 
„Kivett iskola, udvar” besorolású, SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában 
1/1 tulajdoni hányadban lévő ingatlan becsült forgalmi értékének meghatározásával. 
 
 
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 
2015.03.30.-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 
• Térképmásolat 
• Alaprajz 
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3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 
 

3.1. Ingatlan nyilvántartási adatok 
 

Helyrajzi szám 3010 

Tulajdoni lap kelte 2010.01.11. 

Település   Szentendre 

Fekvés  Belterület 

Cím Anna utca 22. 

Megnevezés 

Kivett iskola, udvar 
A tulajdoni lapon még „kivett lakóház és udvar” szerepel, 
melyet a mellékletben szereplő, 2012.11.30.-án kelt határozat 
alapján módosítottak „Kivett iskola, udvar”-ra.  

Telek területe  2.684 m2 

Tulajdonos  SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Tulajdoni hányad 1/1 

Terhek  Nem tartalmaz bejegyzést 

Széljegy  Nem tartalmaz bejegyzést 

Szolgalom, egyéb  

Bejegyző határozat: 1202/1966.04.26. 
Terheli a SZENTENDRE belterület 3011 hrsz.-ú ingatlant 
illető kúthasználati szolgalmi jog. 
Bejegyző határozat: 50745/2002.12.23. 
Védett terület 

 
3.2. Az ingatlan környezete 
 
Tárgyi ingatlan Szentendre középső részének nyugati szélén, Szentendre Izbég nevű 
városrészében, a Szentlászlói út és a Bükkös patak közötti területen, az Anna utca 22. 
szám alatt helyezkedik el. Izbég, mely korábban különálló falu volt, Szentendre régebben 
kialakult városrésze, egyes részein még őrzi falusias jellegét, de egyre több a 
közelmúltban épített, újépítésű, vagy éppen építés alatt lévő családi ház, ikerház, és 
társasház is. Egész Szentendre egyik legszebb és legkedveltebb része a Bükkös patak 
völgye, melyben a vizsgált ingatlan is fekszik, bár a keresettebb ingatlanok a 
városközponthoz jóval közelebb fekszenek. Kertvárosias lakóövezet szélén fekszik, mely 
tőle északnyugati, északi, és nyugati irányban terül el. Dél – délnyugati irányban az 
ingatlant határoló Bükkös patakot követően sport és szabadidős övezet (K-SP2) húzódik, 
melyet követően déli irányban egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület, 
délnyugati irányban pedig mezőgazdasági területek vannak. 
 
Közvetlen környezetében északi oldalról, az Anna utca szemben lévő oldalán családi 
házas ingatlanok, jellemzően az 1900-as évek 2. felében épült, 2 szintes, tetőtér 
beépítéses épületekkel, néhány ún. „kockaház”-zal melyek között még elvétve 
megtalálhatók a múlt század elején épült, elhanyagolt állapotú parasztházak is, de egyre 
több új építésű, színvonalas családi házzal találkozhatunk. Nyugati irányban határos 
ingatlanon gombkötő üzem 2 épülete, majd melegházak. Keleti irányban is családi házas 
ingatlannal határos. Déli oldalról keskeny fás bokros terület, majd a Bükkös patak 
húzódik, melyet követően fás, bokros terület következik. 
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3.3. Az ingatlan megközelíthetősége 
 

Az ingatlan a 11-es számú főúttól – itt Dunakanyar körút – 1,8 km távolságra fekszik, és 
az abból leágazó Szentlászlói út, majd Anna utca útvonalon érhető el. A Szentlászlói út 
2 x 1 forgalmi sávval rendelkező, aszfalt burkolatú, átlagos állapotú, enyhén emelkedő, 
közepes forgalmú közút. Az Anna utca keskeny, 1 fogalmi sávos, átlagos állapotú, 
enyhén lejtős utca, iskolai időszakban a reggeli és délutáni időszakban viszonylag 
nagyobb forgalommal, az iskolába érkezők és távozók miatt. 
 
Tömegközlekedéssel autóbusszal érhető el, melynek megállója 350 m távolságra 
található. 
 
3.4. Az ingatlan környezetének közintézményi és infrastrukturális ellátottsága 

 
Az ingatlan környezete közintézményekkel és infrastrukturálisan közepesen ellátott. 
Autóbusz megálló 350 m-es, a gyakrabban látogatott közintézmények 2 – 2,5 km-es 
távolságban találhatók. 

 

Infrastrukturális ellátottság 

500 m-es körzeten belül 

Autóbusz megálló 

Élelmiszerüzlet 

Sporttelep 

Posta 

1 km-es körzeten belül 

Általános iskola 

Óvoda 

Templom 

2 km-es körzeten belül 

Középiskolák 

Benzinkút 

Étterem 

Gyógyszertár 

2,5 km-es körzeten belül 

Polgármesteri Hivatal 

Okmányiroda 

Bankok 

Múzeumok 

Üzletek 

Éttermek 

Könyvtár 

Városközpont 

Vásárlóközpont 

3 km-es körzeten belül 
Orvosi rendelő 

Általános és középiskola 
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Vásárló központ 

HÉV és autóbusz végállomás 

Fedett uszoda 

 
3.5. Az ingatlan övezeti besorolása 
 

Az ingatlan övezeti besorolása: Kertvárosias lakóterületek Lke-08 
 

(2) A kertvárosias lakóterületen   
(kivéve az Lke-SP, és Lke-SP* jelű építési övezetek területét)  

a) elhelyezhető: 
1. lakóépület (telkenként legfeljebb két lakás, kivéve az Lke-15 jelű építési övezet 

területét, ahol 4 lakásos lakóépületek is létesíthetők), 

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

3. egyházi, oktatási ,egészségügyi, szociális épület, 

4. helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, csak az OTÉK 31.§ (2) 
bekezdésében előírtak betartása esetén helyezhető el, 

5. sportépítmény csak az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak betartása esetén 
helyezhető el, 

6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági 
építmény. 

b) nem helyezhető el: 
1. szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó 

vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szálláshely kivételével, 

2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 

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

4. az Lke-13; Lke-14; Lke-15 jelű építési övezetek területén különálló 
személygépjármű tároló. 

(3) 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 
elhelyezése ideiglenes jelleggel - a közcsatorna megépítéséig – zárt szennyvíztároló 
alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel igazoltan 
is megoldható. 

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. 
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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 

 
Az ingatlan területére bevezetett közművek: 
 

• Vezetékes ivóvíz 
• Elektromos áram 
• Szenny- és csapadékvíz csatorna 
• Vezetékes földgáz 

 
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 
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 
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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 ingatlan leírása 

 
A tárgyi ingatlanon lévő kúriaszerű épület az ún. „Kisbán ház” az Izbégi Általános 
Iskolához tartozik, és az alsó tagozat 2 elsős osztálya diákjainak ad helyet, kellemes, 
természetközeli környezetben, a Bükkös patak mellett. Az ingatlan terület tulajdoni 
lapja szerint „Védett terület”.  
 
3.8.1. A telek leírása 

 
Szabálytalan alakú, 2.684 m2 területű, közel négyzetbe foglalható sík földrészlet, 
mely a bejáratot követőn, az Anna utcával párhuzamos közelítően felezővonal után, a 
Bükkös patak felé – mintegy fordított, tömzsi „L” betű - az addigi méret kb. 
kétszeresére szélesedik ki. Az ingatlanon lévő, 2 alsó tagozatos osztálynak helyet 
adó, hagyományos építési módú, kúriaszerű, 1 szintes, tornyos, tornácos, 
magastetős épületet az ingatlan déli részén, a Bükkös patak felőli és a nyugati oldali 
telekhatárhoz közelebb helyezték el. A téglaépítésű, hullámpala fedésű kis tároló 
épület a keleti telekrész északi részén, az iskolaépület közelében áll. Az Anna utcai 
bejárattól induló széles beton járda az iskolaépület déli részén, a tornácnál lévő 
bejárathoz vezet. A nyugati oldalon is van bejára az épületnek, de azt jelenleg nem 
használják. Keskenyebb betonjárda vezet a Bükkös patak felőli személyi bejárathoz. 
A telek Anna utca felőli részén kis focipálya és fából készült játszótéri elem (kis ház, 
csúszda, hinta), a nyugati telekrészen is hasonló, de rosszabb állapotú játszótéri 
elem és homokozó. 
 
Az ingatlan területe teljesen körbekerített, kapuval lezárt. Az északi, Anna utca felőli 
telekhatáron átlagos állapotú, karbantartott, acél tartóoszlopos drótfonatos kerítéssel, 
acél szerkezetű, rácsos bejárati kapuval. A nyugati oldal felső részét a szomszédos 
ingatlan kissé leromlott állapotú épülete – gombkészítő üzem - és magas faanyagú 



10 

 

 
Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Anna utca 22., Hrsz.: 3010 - Szenei Ferenc, 2015.03.31. 

 

kerítés határolja. A nyugati területrész északi részének keleti felén, az szomszédos 
ingatlan épülete közvetlen közelébe épített átlagos állapotú, acél tartóoszlopos 
drótfonatos kerítés, nyugati felén faanyagú kerítés panelek. A nyugati oldalt acél 
tartószerkezeten, hullámpalából készült kerítés szegélyezi, mely helyenként javításra 
szorul. A bükkös patak felőli telekhatáron helyenként elhanyagolt állapotú acél 
tartóoszlopos drótfonatos kerítés, acél szerkezetű rácsos személyi bejárattal. A keleti 
telekhatár déli felén náddal fedett acél tartószerkezetű, drótfonatos kerítés, mely 
helyenként javításra szorul. Északi felén jó állapotú beton lábazatos, acél 
tartószerkezetű drótfonatos kerítés. Összességében a telekhatár teljes hosszán 
biztosított az elkerítettség, de a felsorolt helyeken javításra, cserére szorul. 
 
A környező ingatlanok a nyugati oldalról a telekhatáron, vagy attól csak minimális 
távolságra, a keleti oldalról is a telekhatár közelében állnak, a telek nagy mérete 
azonban biztosítja azok épülettől való komfortos távolságát. Déli oldalról a Bükkös 
patak medre a telek oldalhatárától 3 – 4 m távolságra húzódik. 

 
3.8.2. Az iskolaépület leírása 
 
.Az iskolaépületről egy 1978 márciusában készült alaprajzon kívül semmiféle írásos 
dokumentum nem állt rendelkezésre. Építési módja alapján az 1900-as évek eleje 
körül épülhetett. Közel téglalap alaprajzú, téglából és kőből készült, borított 
fagerendás födémmel, állószékes fedélszékkel, összetett nyeregtetős épület. 
Hasznos alapterülete 207 m2. Északi felén beépített veranda – mely az egyik 
tanterem része – déli oldalán tornác, ahonnan a használatban lévő bejárat is nyílik. 
Nyugati oldalán toronyszerűen képezték ki a tetőtérbe vezető lépcsőházat, mely 
mellett szintén van egy bejárat, ami jelenleg használaton kívül van. Az épületet tágas 
terek, viszonylag nagy – 3,50 m körüli - belmagasság, 50 – 60 cm-es teherhordó fal 
vastagság jellemzi. Mai alaprajzi kialakítását feltehetően 1978-ban, vagy azt követő 
átalakításkor nyerte el. Az épületbe a tornác felőli bejáraton belépve először az ún. 
zsibongóba jutunk, innen nyílik az épület északi és keleti részén lévő 2 nagy 
tanterem. A nyugati oldalon kaptak helyet a vizes helyiségek, a fiú és a leány mosdó 
– mindkettő előtérrel és 4 ill. 2 WC fülkével -, valamint egy különálló további mosdó. 
Az itt lévő közlekedőből nyílik feljárat az épület tetőterébe, ahol egy közlekedőből 
nyíló további kisebb tantermet alakítottak ki. A közlekedőből nyílik bejárat a hatalmas 
tetőtérbe is, mely nincs beépítve. A földszinti közlekedőből nyílik lejárt a pincében 
elhelyezett kazánházba is, ahol a már nem használt 2 vegyes tüzelésű kazán kapott 
helyet. 
 
Az épületen belül mindenhol linóleum burkolat, a tetőtéri tanterem kivételével, ahol 
hajópadló található. A tornácon kőburkolat.  
 
Központi fűtéssel rendelkezik, a gáz fali kazánt a fiú mosdó előterében szerelték fel. 
A hőleadó felületek, kettős lapradiátorok. A melegvizet szintén a fiú mosdó 
előterében lévő villanybojler biztosítja. 
 
Faanyagú pallótokos nyílászárók, az ablakokon rács. A belső nyílászárók is az 
eredeti fa nyílászárók, a tantermek ajtai dupla szárnnyal. 
 
Az épület állapota megfelelő, a rendszeres karbantartásnak és a közelmúltban történt 
felújításnak köszönhetően jónak mondható. A felújítás során az épület új tetőfedést 
kapott, a korábbi cserépfedést helyett teljes egészében VÁÉV BRAMAC mázas 
cserépfedés készült. A homlokzatokat is újra kőporozták. Állapotuk alapján a vizes 
helyiségeket, és a fűtési rendszert is korszerűsíthették. 
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Épülethibák csak néhány helyen mutatkoznak, pl. kis tágasságú és nem nagyszámú 
tartó fali és mennyezeti repedések, függőleges irányú lábazati repedések, a zsibongó 
erősen kopott padlóburkolata formájában. A nyílászárók állapota megfelelő, azonban 
energetikai szempontból a külső nyílászárók cseréje indokolt lenne jelentősen jobb 
hőszigetelő képességű, modern nyílászárókra, és ugyanezen szempontok miatt a 
homlokzat és a padlástér hőszigetelésével is jelentősen csökkenthetők lennének a 
fűtési költségek. 
 
3.8.3. A tárolóépület épület leírása 
 
Téglából épült, hullámpala fedésű 5 m hosszúságú, és 2,5 m szélességű épület, 
simított beton padlóburkolattal, kétszárnyú acélszerkezetű ajtóval. Állapota használati 
funkciójának megfelel, bár lábazatánál a talajvíz elleni szigetelés problémáira utaló 
vizesedés jelei láthatók. Az északnyugati sarka valószínűleg kissé meg is süllyedt, 
mivel nyugati homlokzatán végigfutó keresztirányú repedés látszik. 
 
3.8.4. Épületszerkezetek ismertetése 
 
Az épületekről az alaprajzon kívül 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  „A” jelű 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. 

Állapota 
A talajvíz elleni szigetelés hiánya 
okozta károsodások nem 
tapasztalhatók. 

Teherhordó szerkezetek 

Függőleges Kő, tégla vegyes falazat. 

Vízszintes Borított fagerendás födém. 

Állapota 

Főleg a mennyezet és a függőleges 
teherhordó szerkezet találkozásánál 
több helyen kis tágasságú repedés. A 
nyílászárók felső sarkaiból kiinduló 
haránt irányú repedés, ill. nyílászárók 
fölött közel függőleges kis tágasságú 
repedés. Azonnali beavatkozást 
igénylő elváltozás szemrevételezéssel 
nem tapasztalható. 

Válaszfalak 
Válaszfalak Kisméretű tégla. 

Állapota Megfelelő. 

Burkolatok Burkolatok 
A földszinti helyiségekben mindenhol 
linóleum. A tetőtéri tanteremben 
hajópadló, a pincében simított beton. 
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Állapota A zsibongóban lévő padlóburkolat 
erősen kopott. 

Nyílászáró szerkezetek 

Külső nyílászárók 

Pallótokos, fa nyílászárók. A 
homlokzati nyílászárókon vasrács. 
Faanyagú, kétszárnyú, kettős bejárati 
ajtó. 

Belsőnyílászárók Pallótokos, fa szerkezetű ajtók. A 
tantermek ajtai kétszárnyúak. 

Nyílászárók 
állapota 

A nyílászárók rendszeresen 
karbantartottak, állapotuk megfelelő (a 
tornyon lévő felső ablak kivételével). 
Energetikai szempontból viszont a 
külső nyílászárók cseréje indokolt 
lenne, korszerű, jelentősen jobb 
hőszigetelésű nyílászárókra. 

Épületgépészet 

Fűtési mód Központi fűtés, a fiúmosdó előterében 
lévő gáz fali kazánnal. 

Fűtési mód típusa Központi fűtés. 

Hőleadó felületek Kettős lapradiátorok. 

Melegvíz ellátás Villanybojler 

Épületgépészet 
állapota Szemrevételezés alapján megfelelő. 

Tetőszerkezet 

Tető kialakítása Összetett nyeregtető 

Tetőszerkezet Fa szerkezetű, szelemenes, 
állószékes fedélszék. 

Tetőfedés, héjalás VÁÉV BRAMAC cserépfedés. 

Tetőszerkezet, 
tetőfedés állapota 

Szemrevételezés alapján megfelelő 
állapotú. A tetőfedést a közelmúltban 
cserélték. 

Homlokzat 

Homlokzati 
hőszigetelés Nem készült. 

Homlokzatburkolat Kőporozott. 

Homlokzatburkolat 
állapota 

Általában jónak mondható. A déli 
oldalon a leány mosdónál lévő lábazat 
feletti homlokzatrészen valószínűleg a 
mosdóban lévő már megjavított 
csőrepedésnek köszönhetőn, nagy 
felületen vakolatleválás. 

Lábazatburkolat Terméskő. 

Lábazatburkolat 
állapota 

Kisebb mértékű vizesedés jelei 
mutatkoznak, több helyen kis 
tágasságú függőleges repedés. A 
délkelti saroknál a csapadékvíz 
elvezetés hiányosságaira utaló 
vizesedés okozta kisebb károsodás.  

Csapadékvíz elvezetés 

Csapadékvíz 
elvezetés Horganyzott lemez csatorna. 

Állapota 
A közelmúltban újították föl, megfelelő 
állapotú. A délkeleti épületsaroknál 
kisebb elvezetési probléma. 
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3.8.5. Helyiségek, burkolatok felsorolása 
 

Helyisége és burkolatok felsorolása 

Iskolaépület 

Helyiség Padlóburkolat Belmagasság Alapterület 

Tanterem Linóleum 3,42 m 50,50 m2 

Beépített veranda (tanterem része) Linóleum 3,46 m2 14,30 m2 

Tanterem Linóleum 3,43 m 49,00 m2 

Zsibongó Linóleum 3,38 m 45,50 m2 

Közlekedő Linóleum Változó 8,75 m2 

Fiú mosdó előtér Linóleum 3,47 m 5,10 m2  

Fiú mosdó Linóleum 3,47 m 10,70 m2 

Leány mosdó Linóleum 2,52 m 9,00 m2 

Tanári mosdó Linóleum 2,52 m 1,70 m2 

Tetőtéri szoba Hajópadló 2,70 m 12,50 m2 

Hasznos alapterület összesen   207,05 m2 

Egyéb helyiségek 

Fedett tornác Kő Változó 22,50 m2 

Pince (kazánház) Simított beton 1,80 m 10,70 m2 

Kerti tároló Simított beton Változó 10,00 m2 

 
 

3.8.6. 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 - Villanybojler 

 
3.9. Épületdiagnosztikai vizsgálatok összefoglalása 

 
Szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálatot végeztünk a tárgyi ingatlanon, mely 
eredményeként az alábbi problémák merültek föl: 
 
• A mennyezet és a főtartó falak találkozásánál több helyen kis tágasságú repedés. 
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• Kis tágasságú repedések a mennyezeten és a főtartó falakon, jellemzően a 
nyílászárók sarkaiból kiinduló keresztirányú és a nyílászárók fölött függőleges 
repedések. 

• A lábazaton több helyen kis tágasságú függőleges repedés. 
• A nyugati oldali bejárat lépcsőjénél, a lépcső és a falazat találkozásánál valószínűleg 

dilatáció okozta vakolatleválás. 
• Az épület délkeleti sarkánál a csapadékvíz elevezetés hiányosságai miatt a lábazaton 

kisebb vizesedés okozta károsodás. 
• Az épület délnyugati homlokzatán a leány mosdónál valószínűleg csőrepedés okozta 

nagy területű vakolatleválás. A csőtörést már valószínűleg megjavították. 
• A zsibongó padlóburkolata jelentős mértékben kopott. 
• A külső nyílászárók állapota megfelelő, azonban energetikai szempontból cseréjük 

javasolt jelentősen jobb hőszigetelésű képességű nyílászárókra. 
• Energetikai szempontból javasolt a homlokzatok, és a padlástér hőszigetelése. 
• A kerítések, különösen a keleti és nyugati oldalon lévők déli felén, valamint a Bükkös 

patakkal határos oldalon több helyen javításra, cserére szorul. 
• Az épület kora miatt javasolt a tetőszerkezet és a födém vizsgálata. 

 
Szemrevételezés alapján is megállapítható, hogy az épületen jelentkező hibák, 
elváltozások - a csapadékvíz okozta károsodások kivételével - azonnali beavatkozás 
nem igényelnek, azonban azok figyelemmel követése szükséges.  

 
 

4. AZ INGATLAN 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 ingatlan piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslése 
 

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.  
 
Az épület alapterületénél redukált alapterülettel számoltunk. 
 

Redukált alapterület 

Megnevezés Alapterület Figyelembe vett Redukált alapterület 

Iskolaépület hasznos alapterülete 207,05 m2 100% 207,05 m2 

Fedett tornác 22,50 m2 40% 9,00 m2 

Pince 10,70 m2 40% 4,28 m2 

Kerti tároló 10,00 m2 30% 3,00 m2 

Redukált alapterület összesen 223,33 m2 
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4.1.1. 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 

Anna utca 22. 
Hrsz.: 3010 

Szentendre 
Anna utca 

Szentendre 
Anna utca 

Szentendre 
Zilah utca 

Szentendre 
László telep 

(Bükkös patak 
közelében) 

Szentendre 
Izbég 

(Bükkös patak) 

Forrás Önkormányzat Tulajdonos Tulajdonos Tulajdonos Lakáspont ingatlan Makkos Ingatlan 

Forrás időpontja 2015.03.26. 2015.03.30. 2015.03.30. 2015.03.30. 2015.03.30. 2015.03.30. 

Alapterület (m2) 207 m2 83 m2 180 m2 105 m2 186 m2 85 m2 

Pince és egyéb 43,20 m2 83 m2 45 m2 62 m2  85 m2 
Redukált 
alapterület 223 m2 124 m2 222 m2 136 m2 186 m2 147 m2 

Telek területe 2.684 m2 1.324 m2 735 540 m2 2.450 m2 1.323 m2 

Építés éve 1900-as évek elején, 
2010 után felújítás 1960-as évek 1996-ban átépítés, 

bővítés 1993 1970-es évek 1970-es évek 

Beépíthetőség Lke-08, 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Műszaki állapot Részben felújított Felújítandó Jó állapotú Átlagos állapotú Átlagos állapotú Felújítandó 

Komfortfokozat Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Összkomfortos Komfortos 

Közművek Összközműves Összközműves Összközműves Összközműves Összközműves Víz, villany, csatorna. 
Gáz az utcában. 

Forgalom Iskolakezdés és 
befejezés nagyobb 

Iskolakezdés és 
befejezés nagyobb 

Iskolakezdés és 
befejezés nagyobb Kis forgalmú Kis forgalmú Kis forgalmú 

Megközelítés Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton, 
rövid földút Aszfaltozott úton Aszfaltozott úton 

Infrastruktúra Közepes Közepes Közepes Közepes Közepesnél jobb Közepes 

Környezet Bükkös patak mellett Részben rendezett Részben rendezett Részben rendezett Rendezett Rendezett 

Ártípus Eladási (2014) Eladási (2013) Eladási Kínálati Kínálati 

Eladási/Kínálati ár (Ft) 22.000.000 32.000.000 26.000.000 49.000.000 31.990.000 

Fajlagos alapár (Ft/m2) 177.419 144.144 191.176 263.441 217.619 
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4.1.2. A 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 

Anna utca 22. 
Hrsz.: 3010 

Szentendre 
Anna utca 

Szentendre 
Anna utca 

Szentendre 
Zilah utca 

Szentendre 
László telep 

(Bükkös patak 
közelében) 

Szentendre 
Izbég 

(Bükkös patak) 

Árkorrekció        -10% -10% 

Redukált alapter. 223 m2 -10%   -10% -5% -8% 

Telek területe 2.684 m2 60% 100% 150%   60% 

Építés éve 1900-as évek elején, 
2010 után felújítás     -10% -5% -5% 

Beépíthetőség Lke-08, 30%           

Műszaki állapot Részben felújított 20%   5% 5% 10% 

Komfortfokozat Összkomfortos         5% 

Közművek Összközműves         5% 

Forgalom Iskolakezdés és 
befejezés nagyobb     -5% -5% -5% 

Megközelítés Aszfaltozott úton     5%     

Infrastruktúra Közepes       -5%   

Környezet Bükkös patak mellett 5% 5% 10% 5% 10% 

Összesen 75% 105% 145% -20% 62% 

Korrekciós tényező 1,75 2,05 2,45 0,80 1,62 

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 310.483 295.495 468.381 210.753 352.543 

Átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2 327.531 

Kerekített átlagos módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 327.500 
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4.1.3. Piaci összehasonlító adatokon alapuló érték meghatározása 
 

Az értékelendő ingatlan becsült forgalmi értékének meghatározása 

Az értékelendő ingatlan fajlagos m2 ára 327.500 Ft/m2 

Az értékelendő ingatlan redukált hasznos alapterülete 223 m2 

Az ingatlan becsült forgalmi értéke: 223 m2 * 327.500 Ft/m2 73.032.500 Ft 

Az ingatlan kerekített, becsült forgalmi értéke 73.000.000 Ft 

 
 

 

A Szentendre belterületén, az Anna utca 22. címen található, 3010 
hrsz.-ú, 2.684 m2 területű „Kivett iskola és udvar” besorolású ingatlan 

becsült forgalmi értéke, piaci összehasonlító adatokon alapuló 
értékmeghatározás módszerével, kerekítve: 

  

7733..000000..000000  FFtt  
 

azaz  
hetvenhárommillió Ft. 

 

 
Az értékbecslésben szereplő árak, értékek tartalmazzák az Általános forgalmi Adót (ÁFA). 
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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. március 31. 
 
 
 
 

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

                ingatlan értékbecslő 
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5. MELLÉKLETEK 
 
• Fotók – Homlokzatok és kert  
• Fotók – Épületbelsők 
• Épületdiagnosztikai fotók 
• Műholdképek 
• Szabályozási terv részletek 
• Térképmásolat 
• Határozat 
• Alaprajz 
• Tulajdoni lap 
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Fotók – Homlokzatok és kert 
 

    
 

Északi, Anna utca felőli homlokzat kerttel   Északi, Anna utca felőli homlokzat 
 

    
 

Déli és keleti homlokzat    Északi és keleti homlokzat 
 

    
 

Nyugati homlokzat kerttel    Nyugati és déli homlokzat 
 



21 

 

 
Ingatlan értékbecslési szakvélemény – Szentendre, Anna utca 22., Hrsz.: 3010 - Szenei Ferenc, 2015.03.31. 

 

 

    
 

Nyugati kertrész      Tárolóépület és északnyugati szomszédos ingatlan 
 

    
Bükkös patak    Keleti oldali és szomszédos ingatlanok 

 

    
 

Nyugati oldali szomszédos ingatlan    Anna utca felőli kertrész 
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Fotók – Épület belső 
 

    
 

Zsibongó és mosdók      Zsibongó a tanterem ajtókkal 
 

   
 

Keleti oldali tanterem       Északi oldali tanterem 
 

    
 

Mosdó       Közlekedő 
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Tetőtéri tanterem      Padlástér 
 

 
 

Pince 
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Épületdiagnosztikai fotók 
 

    
 

Dilatációs repedés a fűtéscsöveknél    Mennyezeti repedés 
 

    
 

                           Lábazati repedés          Lábazati vizesedés okozta károsodás 
 

    
 

                    Vakolatleválás a mosdó falán        Lépcsőnél vakolatleválás 
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Műholdképek 
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Szabályozási terv részletek 
 

 
 

 


