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Cserhitszentivin Ktizs6g Onkormlnyzata Polg:irmeste16nek
12 12020. (lX. 04.) sz:lmf hatirozrta
Cserhitszentiv6n kiilteriilet 018/4 6s 018/36 helyrajzi szim alatti ingatlanok ad6sv6teli
szerz6d6s6nek j6v6hagyrlsrl 16l

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszdlyezlet6 tomeges megbetegeddst okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus
iLlgj6rv6ny krivetkezm6nyeinek elh6ritiisa. a magyar iillampolgrirok eg6szsigdnek 6s 6let6nek
meg6vSsa drdekdben Magyarorsz5g Korminya iital a 47812020. (Xl. 3.) Korm. rendeletben
MagyarorszSg egdsz teriilet6re elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel a katasZr6favddelemr6l 6s a
hozzS kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dostSsir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46.$ (4)
bekezddsdben m eghat6rozott j ogktir<im ben elj6rva a kovetkezo ddntdst hozom:
v

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Polgermeslere ddntdft a Cserh6tszentivin kiilteriilet 018/4
6s 018/36 helyrajzi szrim alatti ingatlanok ad6svdteli szerzod6s6nek j6v6hagyrisrir6l, mellyel
kapcsolatban az alSbbi hatiirozatot hozta:

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete a 2512020.
felhatalmazta a polgirmestert a tovribbi sziiksdges int6zkeddsek megt6tel6re.

(IX. ll.) hatlrozatival

Cserhitszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata az adesvdteli szerz6d6s- tervezetet eltbgadja. az abban
foglaltakkal kapcsolatban kifog6ssal nem dl.
Cserh6tszentivSn Kozs6g Onkorm6nyzata felhatalmazza Siraky Attila polg6rmestert, hogy az
adiisv6teti szerzod6s megk6t6se sor6n Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata helyett es nev6ben
eljrirjon.

Haterido: irtelemszeriien

Felel6s: SirakyAttilapolgirmester
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1.

A feladat ismertet6se
1.1.

A megbizis adatai

A Bdzisfarm Korlitolt Felel6ssigii Tirsasrig (1131-Budapest,Jisz u.

179., asz: 23705210-241, kdpviseli: Ber6nyi Krisztina iigyvezetQ az iltala iogi k6pviseietrc megbizott &.tvlityris Lriszl6

Ugn'6di iroda

ritjin

megbizist adott

a

telepiil€si 6okorminyzot nrlajdoniban 6116
cserhitszcntiviai 018/36 is 018/4 hehralzi szimrl, kiven; irck mfivelEsi igi ingatlanok iclenlegi
forgalmi 6rt6k6t megtratritoz6 szakda5i v6lem6ny elk&zit6s6re. A lelen sz:rk€n6i [eladat ellicisa
ezt hivatott tcljesiteni. -r\ munkira vonatlcoz6rn kiil6n vilhlkoz6i szerz5d6s j6a l6ue.

1.2.

Az hinyad.6 t€ny:illis

A cscrtritszentivini 018/36 €s 018/4

helyrajzi szimri ingadanok a Cserhitszentivin Ki:zs6g
Onkormioyzata 1/1 aninpr tulaldoait kdpezik
A n:laidonossal kdtott 6s 2027.6vig hatilyos haszniiati szerz6d€s rlrpiin & ioger6s vizjogi
enged6ly birokiban Ber€oyi Krisztina as Ber6nyi Sindor salit hasznilanr vizti:oz6t l€tesitettek
,,lvlaion'6lgii t6" megoevezissel. A t6 vizjogi iiaemeltet6ie a Bizisfarm Kft.

A 018/36

6s 018/4 h.rsz-ri ingatlanok nrlajdonosival (telcpfil€si Snlorruinyzat) kibonakoz6
6rt€kesitei Iogiigylet elSk6szitds6hez szils6gcss€ vilt a k6t ingatlan ieleolegi forgalmi 6rt6k6nek
a megismerise. Ez a felek k6zcitt ritatott nagrsigt, ennek feloldisira kerfilt a szak6n5i feladat
el5tdrbe, a peren kiviiLli megillapodis c6!ib6l.

1.3.

A feltett szakk6rd6sek

A megbiz6

az

iltal kSriilirt

szakleladat ellitisa keret€ben cz

alibbi tartalmf

szaki<dtdesre k6rt

vilasz:

,,zillapftsanegaqabatta**lfirsiutlitrtiri0l8/)6*018/lbcfiroi{qinniingathwAyhfugifotyatni

iniul"

Egyib szakh6td6s megvilaszolisinak ig€nye k6s6bb scm merfi]t fel a megbiz6 r6szir5l.

1.4.

A szak6rt6 nyilatkozata

Jggg-sultssg --Kijeleotem, hogy az Igazsigiiglri I{iniszt6tium iltal vezete* Igazsigiigyi Szak6ttSi
Ndviegyz6kben szerepel igazolv6ayszirm: 27 1 829.

Enged6hezett szalcerfiletek - Epit6si benrbizis, 6pit6stechnol6gia, 6piiLlet6eika, 6pit&zet,
€priletszerkezet, ingatlan-&tdkbecslis.

Kiielentem, hogy a megbiz6vai rizleti kapcsolatban nern illok, 6sszef6rhetetlens6gre okot ad6
korfiLlmeay nincs,

I
-f
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A szaliv6lem6nyben felhaszn6lt adatok 6s forr6saik
2.1. Inform6ci6s adatok
AttekintS t&kdp, wiziogi engedilyrc
eonatkoz6 adatok

Iogatlan-nvilvinurrtisi adatok
(tulaidoni lap neo hiteles viltozata)
Tecm6f6ldelte vorurdroz6
6sszeh:rsonlit6 adatoli, kifiiggcsztcsck
adatai

Szakiro&lom

megbiz6i ad.rtszolgiltatis
megbiz6i adaazolgilurds
- saiit feldolgozis: Nlitnsz5l5s OokorminJzat Flivatah
- tnvrr.rh irde rmcrr ),. h rr

- &.Halnal [stvin: Ingadan 6rt6kel6s lrlaglzrorszigon
- EVS 2003. EVS 2009.
- saiit szakfuod.rlom (Gispir I-isz16)

2.2. }Ielyszint szemle
Illegbiz6t 6s a iogi k6pvisel5t a szenrle idSpontiir6l 6rtesitenem.

A szerrl&e vonatkoz6 a&tok:
A szemle id6pontjr
A szemlc helye

5. 11.00 6ta befejczis 1220 6ra
Cserhitszentiv{n, 018/36 es 018/.t hrsz-ri ingatlan,
a ,,Ivlaiorviilgyi t6" lokilis krirnyezete
2020. iioius

Ber6nyi Srindor (t6iizemeltet5 kdpviseletiben)
Jelenler'6k

dr.ivlityis l-:isz16 iogi kdpvisel5
Grisprir Liszl6 ieazsiqiisyi szakirt6 - EDIIv[AR Kfe

A

szcrnle eredm6nycs volt. Ennek sonin a ,,Malorviilgyi t6" izemeltet5|6r kdpvisel6 Ber€nyi
Sindor bemutrtta a vizsgilt ingadanok t6rbeli elhelyezked6s6t, felt6telezett nyomvoorLit, a
ielenleg vizzel feltrilt6tt t6mederbea.
Jelezte, hogy a vizfeltilet alatt a 018/36 6s 018/4 hrsz-ri iogatlanok medervonulata r vizfeliilet
felett lithat6 ndv6nyzetek (filq bohok) elhelyezked&e iltal azonosithat6 megktizelit5en.

A

szemlekor a teodelkez6sre iX6 vizjogi engcd6lyek bLtolsiban megillapithat6 volq hogy a
,,lrlaiorvdlgyi t6"-hoz tartoz6 t6lt€sek, irapaszt6\ megkerild csatornat mftirgyak (zsilip,
cs6iteresz) nem alkot6rdszei a cserhitszentivini 018,/36 es 018/4 hrsz-ri ingadanoknak.
Ezeket a viziogi enged6lyes alakitona ki, hozta l€tre is v6gzi el a fenntartisi muntilatokat
ingattanokon 6pitm6nynek minSsiiLl6 (ld: Az 6pitett k<irnyczet alalcitrisir6l 6s
v6deLn6t5l sz5l6 1997. 6vi L\O(VIII. T6rv€ny 2. $ 8. pontlit) 6ptilet vagy mitirgy nincsen.

A vizsgilt

3.

Alkalmazott definlci6k ismertet6se
1.

Az ingatlao piaci 6tt6ke

Az

ingathnbefektct€sek novekedise 6s az Eur6pai Uni6 t gillarrr.:titr beliiii sz6lesebb

ktjri

v:iltozdsa sziila6ges6 tette az cgys6ges Europai Uni6s szrbilyozis megalkotrisit, amely
mcgteremti az egys6ges szakmri 6s iogi szabilyozisok alapint is.

+

2006.86.14.

48/EK Direktiva: A hitelint6zeti villalkozisok l6trehoz6sir6l
mriktid&ir61 fteresked& c€lt inpdan-6rt6kbecsles, 6rt6kel6si
kitdriumok k6pesit6si, 6s s ze f€rhetedens6gi szabrilyok)
20OG /

6s

-)

?006.12.72.

-+

EVS 2003.

2OA{t

/ 12/

EK Direktiva: Ingatlan-k6zvetit6sekre vonatkoz6

fontosabb

szabrilyozisok

Eu6pai 6rt6kel6si Szteoderd. Hatodik kiadisa 2009. 6ri, szint6n
magyar nyelvri vdltozata, amely hozzif6rhet5 gyijteo6nyben
tr.rtalmuza az uni6s szinrri 6rt6kel6si szabilyokat (sztenderd), tovibbi
riulutarisokat tartalrnaz a koherens ielen6rt6k elk6szit6s€re

lvlagyarorszigon az EU szabilyoz6sain kivil konkr€t jogszabiiy nem kedilt megalkotism az
egzakt ingatlan6rt6kel6s ryakorlati vdgtehaltisira nizve. Egyes r6szteriil.etekeo azonban
sziilettek hazai iogszabilyok, igy p6ld.iul a 25/1997.0/III.1.) PlvI sz. rendelet a term6frjldnek
nem min6siil6 ingatlanok hitelbiztosit6ki 6adk6nek a meghati.rozis6n vonatkoz6 m6&zertani
elvekr5l vagy M 54/7997.${ill.) PM sz. rendelet a term5f6ld hitelbiztositdki 6n6k6nek a
meghatrirozisira vonatoz6 m6&zertani elvekr6l,

Ezek a jogszahilyok csak a speciilis esetckben k6telez6ek, minden mis esetben nem
aika.lmazhat6k ktitelez5cn. De mivel mris ingadan&t6kel&i szabilyozri: oem k€sziilt, a feoti
iogszabilyok miotak6nt, vita eset€n pe.lig etalonk€nt fogirak szolgiLrl
Ezek a iogszab6lyok az EVS kereuendszet6re 6piiltelq igy alig kiiltinb<iznek a piaci 6rtdkse
vonatkoz6 Eur6pai Uni6s dcfinici6tol, ezzel az ajinlisokar kdtelez6 6rv6n)',ire emelik.
Kiildabs€g a sz6hasznilatbao van. Mig az EYS ,,piari idik" krtegoriit alkalrnaz, az egyes hazai
iogszahilyok ,rfoqtlni itikct " hasznilntk (pl. illetik, ad6ngr, polgari log.. ), azaz, a nemzetk<izi
grakorlatban ,piaci itik"-kint'smert fogxlom hazai megfelel6ie a ,rtoqaln:i hlik"letL

A lelen sza}6rt6i feladatbaa

a k6t vizsgilt ingadan esetdben x tehemreotcs tulaidoniog piaci
6rt6kdt hatirozom meg, amelyre ndzvc a k6vctkez6 deEnici6t rlkdmazom:

,,Az a becsiilt 6sszeg, amelydn az 6n6kel6s nagiia az iagatlan gazdrit cserelhet egy
hailand6s:igot mutat6 vev6 €s hajland6sigot mutat6 elad6 kdz6tt, megfelel6
marketingtev6keaysiget k6vet6 tranzakci6 keret6beo, ahol a fetek tdj€kozonao,
k6riltekint6eo es k6ayszer n€lkil i6nak el."

6

A de6niciri i*elrnezesdhez az alibbi kiegeszit5 indokoList frizdm:

... d be$iilt drtryg...
Helyi valuuiban kifejezett rirat jelcnt, amely a piaci felt6telek meilett kiEzedret6 az adott
ingatlanirt. Az 6rt6keles id6pontfiban el&het5 legval6szirfibb irat jclenti, ez az elad6 iltal
el6thet6 legiobb ir 6s a vcv5 iltel el6rhct6 legel6ay6sebb ir.
... aiiagall*t...
A fizik i, iogi, gudasigi
& neh6zsigek mellett

es egy6b jellemzSivel egyiitt komplesen Egyelembc vett a lehct5s6gek

... oiidikeli: iddpontjiban. . .
Az a mp, r.melyen a felt€telez6sek szednt a hipotetikus eladis v6gbe mehet ris ez a nap nem
tzooos rzz a nappil, amelyen az dadkel€st k6sziil. A viltoz6 piaci k6riilm6nyek miatt az
ali.tu:ilis pirci ilapotot tiikdzi €s nem mriltbcli 6s f<ir5beni 6rt6ket .-\z 6rt6kcl6s id6pontia nem
lehet k6st5bb a leleo6rt6k id5pontiinii.
. ,. ltajtarddrigol nnrafi nfi...
r\ visrirlisra vooatkoz6, motivilt, dc ncm

vrisirolni

a

k6nyszcritett vis6dishoz is nem akar brirmi iron
teilis piaci rrimkozisoknak megfelel6en visdml, magaslbb rirat nem akar 6zemr,

mint amen;rft a piaci adottsrigok t5le megk6vetelnek. Az ingatlanpiac egyik aktora.
, . , Lajlandrisigot nnto*i eladd...
Nincs k€nyszeritett helyzetben, alkura is kdpes, tnotivilt, a n,'itott ingatlanpiacon el6rhet6

legiobb fuon val6 eladisban 6rdekeh

... r rgtehli drketittstuiketgrgt Adorlie,,...
ingatlaa kikertil az ingatlanpiacra, hogy

Az

a

legjobb 6rat 6rhesse el az elad6. A
fiig5ea viltozhag de elegend6 kell

markctingtevdkenys6g m€t6ke €s k6re a piaci felt6tclekt5l
legyen ahhoz, hogy kell5 szim6 €rdekl5d5t generilion.

... kiniilkkintder. . .
lvlindk6t szerepl5t6l felt6telezhet6, hogy alaposan megismertdk az ingadaot, ezen adatok
ismeret6ben - a piaci k6riilm6oyek keretei ktizritt - drintcsk6pesek"
... kiryqr filkiil...
fil motivilg egyik felet sem kinyszeritik vagy akadilyozzik a lebonyolicissal

Ivtindegyik

kapcsolatosan.

A piaci dndk az dndkelt ingadannal kapcsolatos tranzakci6 t6nyleges elvdgzes6hez kapcsol6d5
ad6zis el6tti 6rt€k Az ingadant terhel6 ad6k vagy hozz&dott 6rt6kad6k (orgalmi ad6: ifa)
befolyisolhatjrik a felek riselked6s6t €s ennek megfelel5en az egr6b faktorokkal egyiitt
befolyrisolhatj6k az drt6ket, de a ranzakci6hoz kapcsol6d6 speciiLis diintds meghaladia a piaci
6rt6k kereteit

4
Az ingatlan r6szletes vizsgilata
4.1.

Fizikai rulaidonsigok

rv

ingdanpiaci szerepl6i k6r6ben kialakultek azok a tcniLletek, amclyek iellemz5en harnak a
piaci (forgalrru) 6rtdkrc a ves6i €rdekk6rb6l fakad6an, amelyek iltaliban vizsgilat, elcmz6s
tirgyit k6pezik. Ezek legfontosabb nrlaidonsrigait a kovetkcz5kben elcmzem:

.{ N 6gtrd

megydh

tafiozo

serhi ls2en Ilvio kSzs6gi sgtnlSzu, 6ni.ll6 telep0l6si

on kormin !2at tal tendclkeziti Aland6 i akon6pcssige kb. 1 20 f6. Az lgazga tas
felada tokat NIitrasz616 s Kiiztis 6., kormin lz
Flivatal url ,ln gr,1 koto I ia.
Piszt6i Jfuishoz tartozik.
A telepiilis az IvI3 aut6pilyr is a 21. sz. grorsforgalmi titoa Floll6k6 inioy.iba
lekanyuodva &het5 el leginkibb k6ziti forgalomban.

Triii rckrcici6s jelent6siggel bir6 teriilet rdsze a tclepiilis. Gazdasigi er6focr:isa
csek€ly, a fogldkoztatotsig n oagyobb tdepiilisek irinviba mutnt6. AlapfoLi
ellit6, szolgiltrt6 ldtcsitm6nyek nincscnek a telepiil&ben, ig' kiskercskedelrni
tizlet ftolt) sem talilhar6, r vendegliuisi funkcio is csek€ly.
Ellitisi ohtacisi & eg1'db in&rstrukrurilis (intizm€nyr) titesitm6nyei nincseneli
be.ltcriilctet tekinrve u ritmen6 orszdgos k6zrithoz csatia.lioz6 Bike utcr
irinyrib6l k6zelither6 meg k6zriton a lvlaiow6lryi t6 tedilete, amdyhcz a k€t
vizsgilt ingadan is tartozi\ illewe el6thet6 Ezikai 6rtelcmben is.

A
Telepi16s
iellege,
telep0l€aen
belili fckv6s

Ezt a tirbeli elh

t az alibbi

illusztcilomr

J

j

Lokolitis,
kOrnyezrl

vdlgyelet m6llpontlin huz6d6 ,,i!ok" ingadan-nptvfu tarti\i meglel<ilesri
ingatlanok egmishoz csada.koz6ali iogi 6nel emben 6s r rizeVqjP irok fizikar
r testesitik
val6s

A

$

A vtitgyelct vizglniit6jc kb.2,7 krn2 feltleti, a befog'ad6n tdrsdgi csapadikvizek is
levonul6ak. A r.iziogi enged6lynek mcgfelel6eo, r t6 kiairkit:isihoz a 018/{ hrsz6 irok nyomvonalit & funkci6jit hell'enesit6 - rii nyomvonalon haLtd6 megkcr0l6 csrtoma kerilt litrchozisra fiildirol:.iidn t is miszaki sziiksdgleteivcl
a tirs6gi vizelvchet5 funhci6 vonadrozisiban.
Ezt rz alibbi titkdp illusztnilia:

I

I
I

l

I

I

Fels6 torkohti csadekozis

,

NlegkeniLl6 csarorna

I

lo kxli tns ban ritelq legcl itk, zan o rerii ic !- tal ilha fo l! a
lglel ct m6lypon qi
lel e 8rn 1'l til 0 fultilc ckk t kcll cmes at\.an ta, mcgl elendssc
i1
PXIOS ul

_-t

cserhi ts z en Bvnru 0 1 8 36 es 0 1 8 + hrsztu
n k credcn do
te tle ne lq azokh
koz mu e{n kl P csol6 dik.
orqo lgvi o
tertiletdrr t6 te5 ko z u lI frastruknir:ik n am il hir iro kh o7, hanc i1! egr
b, m:l
rrl

k6 m u

megr-al6s to rt
a

lesz tes e khez kapcs ol6dna\ rEf n r.vs grl l'Iga tla o c

fo rgalnri clt6ket be fo yisol6 koz hasz nilani kitz m U rutl c5.

Az ittekirtS kSzmiterkdp tartalma

K6zmr1, egydb

infrastrulrtum

az r.Libbi:

rckin t( lc bea

l0

r\ bclteriilct lcl6l a Bike utcr k6sz6cisos, ezen a csrdrkoz6 szak:rszon a 018/36
hnz-ri ingadan 015 hrsz-hoz (tt) csadakozisa a rtilt&trst alrrt h*rd6 fcildttig.

A 20 Kv-os villrmos l6bvvezet€k aivvezetiknck mio6stl6, crr6l nincs lek6risi pont
kialakitva a vizsgilt ingrdanok iobb basznositisa szempontiib6l.

4.2. I o g| szabelyozasok

A be€pithet6sdg 6s hasznilhat6sig iogi kerctei a vizsg{lat szempontjib6l l6nyegeselg ezen bcl0l
kitiinte tett helyzeti a helyi €pitdsi szaMlyozis artalma. A hatilyos 6s t 7 /2006. (w.3)
<inkornrinyzati rendelettel elfogadott Helyi Epit6si Szablil),zat (HESZ) 27. g-a szerint a telepiilds
,,ltecpitin ki un jldlt" risz€hez tartozih 6vezeti b€sorolisa M6.
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rcndelen elSiris tlrrrlmn pcdig az alibbi:
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k6t
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A telepiil6s be6pit6sre aem el5ir:inlzon rdszei

. lvtfivel6sb6l kirett, rirok rendeltetdsriek
- Teruletiik6n csak rrizgazdilkodrisi mritirgyak heryezhet6k
el a HESZ rendelkezdsei arapiin.
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Az ingatlanok r6szletes itzsgilata
5.1.

Ingadan-nyilvdntartisi adatok

.,\ vizsgilt ingatlanokn vonatkoz6 ingatlan nyilvintartisi adatoknak a tulaidoni lap I. riszdt
tekintqe:
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Az iogatlan-nyilvintgruisi adatok 6s r megbizisban foglalt adatok egynuissal itfed6sben ill6k.
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5.2. Az

ingatlanok

Az ingadan-ayilvintartisi adatokat tekiotve, a logi illapot (t6rk6pi)az alibbi urtalmri:
',. ' elt .r'

't -:,-

\

\

il

,.,

,/l

..1
l

t\

.\
htsz t jelenlegi titol6 t5-felillet [els5 szakaszin, mig a 018/36 hrsz-ri annak als6
szakaszin a ielenlegi vizfelGietet biztosit6 v6lgyzir6g:it feletti szakaszon talilhat6, illerve
azonosidut6 Ezikai €rtelemben, amrlyek vona.l:it r vizfelti,letb5l kiill6 fik jelzilq de nem azzal
pontosxn egrez6 vonalvezet&6.

A 018/4

16

k6t ingrdan szolgil a v<ilgprit6gitas t6 beuiplil5 vizfolyrisinak (irok). r\ mellettiik 16r'5
a vizfeliilettel fedetten, maginnrlajdoni tcriiletek.
A k6t iogadan nyomvonala v6leknezhet6l
Ezek ug1no,,lv[ri" teriiietfelhasznirlisi 6vezetbe soroltalq val6liban csak kiziir6lagosan a
ielenlegi viztiroz6i funkci6 tev6kenys6g6hez sziiks€ges vizfeliilet tanisim rlkalmasrk n ielen
id6pontbao.

A

teriiletek szint€n

Az irok rendeltet6sri ingatlanok mis c6lra ncm felhasznilhat6k, a nrlaidoru iogok glakorlisinak
Ezilei akadrilyai vanoakl
A ielentegi iieemi hasznilat kizir6lagos, az Arok rendeltetdsri ingadanokoo a f6 rcndeltet6shez
illeszked6 vizkir-elhiritis funkci6k elkiiltinrilSen nem vdgezhet6lc Egy ilyenre szolgil6 esedeges
feladatelliuis itkertilt az iizemeltet5 funkci6iinak keret6bc, ennek fizikai segitds€t az oldnls6
megkeriiLl6 csatoma ielenti
Ezeken a terileteken - belc€rtve a k6t vizsgilt ingadant s - a 115/2014. (tV.3,) Korm. sz.
rendeletben megfogalmazott 6s annak l- €s 2. melldkletdben r&zletezett fenntaruisi,
karbanartrisi funkci6k nem elv6gezhet6k 6nill5ao, ezek gyaliorlisa a vizti.roz6 eg€sz6re
vonatkoz6 tizemeltet5i funkci6 g'akorlisiba integral6dott Igy a tulajdonosi oldalr6l ezen
ter[iletek eset6ben nem meril fel ilyen ktilts6goldal seml

53. Epltm€nyek
A k6t vizsgilt ingadannal rlkot6rdszi

viszooyban ill6 m[trirg'alq 6pitrn6nyek nincseneL A
v6lgrzi:6gritas t6rendszedtez tartoz6 mfitdrgyak (zsilip, irapszt6, iteresz, ttilt6s...) mis
n:lajdonban rillna\ azok elktiltinfrl5k
Ert€kelhet5 niivtnyzet nincsen, az ,,eredeti" szdrazuhti r6szeket kis6r6 n<iv€nyzet (facsoporg
bokros alin6v6nyzet) kimutathat6 irt6ket oem k6pvise! ezek fenntartisa is a vizteriilet
eg6szdnek ffzemeltet6s6be integt{l6dotr

6

A forgalmi 6rt6k meghatbrozilshnak elvei, alkalmazott
m6dszerek 6ttekint6se
Az ingadanpiaci kiizcget megvizsgiltam, Ezek ingatlanportilok cs az ad6hat6sig bevonisit
ielentik Ebbeo a haloazban lzonban a jelen .id6pontban, de azt megel5z6 id5inte rvallumbaa

e01g-2020. az id6intewallum) itok rendeltet6sri iogatlanokra vonatkoz6 azonosithat6, hiteles,
ellen5rizhet5 a&tot nem tudt-.rm fdlelni.

Ez ridsin el6fordul6 jogiiglet az ingadanpiaci kozegbcn, hiszen a iogiigyletek d5nt6 rdszdt r
be6pithet6s6ghez ffizcitt vev6i igdnyek motiviljilg misodsorban a haszoilhat6sig ig6nyei
(term5foldekn6l).

tl

r\

gyakorlatban 6sszehasoolitisra alkalrnas, azonos funkci6it 6s readeltet6sri
leheiem el5illitani ennek kodita.i orszigosak, ez€tt a szirmaztatott szifi

ingdaot

tisi

nern

metodika

alkalmazhat6, amelynek eh'6t az alibbiakbrn ktirvonahzom:

6.1.

Alapelv

Hozamszimitis
A iogszab6lyi k6zeg 6s a val6s ingadanforgaimi trendek is abba a kiiz6s irinyba hatnak, hogy a
hozamszimitison ahput6 m6dszer ktivetelm6noy6 vilik A globilis viligpiacon az ingatlrnnal<,
mint vagrontirgynak, egyre inkibb a befektet6si jellegc er6s6dilq €s a visirl6, mint piaci
szerepl5, els5sorban miot hozamtermel5 eszkozt min6siti.
Az ingadan-befektet6si alapok jegyeivel r6szesed6sre lehet szert tcnni & ez xz 6ft6hit6let az olyan
dolgokra is, :rmelyet a ielenlegi 6rt6kitilet ,,k5ztins6ges" ingadannak tekiot,
-r\z ilyen feladat ktiz6ppontiriban egy bev€teltermel5 ingadan ill, olyan, amely folyamatos
bev6telt ercdm6nyez, mik6zbeo annak €rt6ke :rz id5 fiiggv6ny6ben is viltozhatIgy a jdvedelemtermelS-k6pessdg k6t r6szb5l 6ll:
- birhti d0
- jiinibet inikui*oy): (c4hlnr rc3atiu inhyi it).
Fontos, hogy az 6rt€kel€si fordul6napra von:rtkoztrssuk a feladrtot, mert az ing:rdanpiaci hclyzet
az id5 fiiggv6ny6ben viltozhat. A. piacelemz6s m6dia, konzewativizmusa fiigghet az 6nikel6si
c6lt6l, a szubjektiv megit€l€st6l de fiigg a befektet6s ielleget5l is.

r\

hozad6ki 6rt6kel6s uganrigy a piaci 6sszehasoolitrison alapul, itt azonban nem az
adisv6telek adatait, haoem a yagyontirgb6l a bev6teleket kell meghaeirozni a krirayez5,
hasonl6 ingadanok bev6teleib6l. Ez azonbrn nem ill rendelkez€sre.

A NAV-nil nincsen a teriiletb6rletekre intdzm6nyes regisztnici6, kivEve r term6ftildekeu A
vizsgilt ingadan kivett stiruszi, ez6rt ezek a GldhaszoAlati diiak eseriinkben nem
6rvdnyesithet6lq rn'is tipusi ingadaru6l van sz6 (mGvel& ai6l egy6bk6nt kivont ingatlan).

Az 6rt€k aeg:illapitrisa
az alaplven alapszilg hogy brirmely dolog €rtdke anny,
^zon
mint a beldle szrirmaz6 tiszta
i6vedelem jelen6n6ke!
Nyilvinval5an, ezt a gr6dszert ebbeo a formiban csak akkot lehet haszp6lni ha a vagyontirgy
j<ivedclmei cl6re becsilhetSk, illetve 6rtelmezhet6k. A nyugati orszigokban elteriedten
haszniljik a hozad6ki drt6kel6st olyao i6vedelmet aem tetmel6 ingatlanok 6rt6kel6s6re is, mint
k6rhriz, szanat6dunr, iskola, sportpilya- Ezek esetEben a tirsadaimi hozamoket (meggy6gyitott
ember, k6pzett dirik. . .) forditjik le p6nz-egyen6rtrik:e.

P6nz

lorgalom-vizsgrilat

A bev6teleket egrenletes folyamatk6nt felt6telezziik. Ez azt ielenti hogy t6bb 6ven it a beritelt
@6rleti di]at) viltozatlannak tekiatink. Az id5 mriiisa miatti vdltozis els6dlegesen a jelea6rtdkre
hat. Ezek helyt6l is frigg5e\ igy az erys6gesnek tekinthet5 geol6giai aiakzatnil pozitiv €s ncgativ
irinyban azonos es6lye van a viltozisnak

l8

Annuitris
Ez a fogalom azt ielcnti, hogy az ismert lclcnJegi 6rt6k bittokiban adott kamatozisi felt{telek
mcllett €ventc azotros iissregii bevr.3telt termel az ingrdrn. Aza,7 tQ. bcfektctett ingatlrn
drtikc mennyit termel ivcnte, mckkora a hozaddltr a rogzitett kamatlib mellett. Ez ]clenti
val6iriban azt a tiszta bev6telt, amely leginlvibb a b6dcu diira icllemz5.

r\z annuiuis k,iplete a k6ve&ez6:
(1+i)' x i

A=Ps------(1+D"

*

1

A k6pletben:
-4 = .u,nrtitd! (ir?r b ite|
P = jcbnlcgi ;r1ik (lclutinik)

i = kmral
n = h,tk

qinu (Inantili)

szrima) iltaliban az iprd, kereskedelmi, szolgriltat6 szfdri.ban 10 6n, vary annil
r6videbb, illetve hosszabb, Ez <isszefrggisben ill a megt6rii{dssel hiszen a befektet6 a
mcgt6riii6si id6 6s a kamat ismeret6ben pontosan r6gzitheti bev6telcit.

Az n (6vek

i,rkoL, oizfolyir"k, medrek €set6ben a befektet6st, fenntartist nem a b6tbead6, hanem a
b6rbevev5 vegzi eL A b€rbevev6 haitia vegre az iltah igenyelq vagy sziiks6gesnek it6lt felleszt6st
is, amelynek 161dli5i 6lrlelil a medcr, vagy szirazulat b6deti dija csak egr elem. Ez r kiadis

"
beEpiil a ttibbi kir&ishoz 6s egytttesen rillnak szembe a bevdtellel, amelyeknek a ktl6nbcizete a
jtivedelemterme15-k6pess6get mutatja.
Patakolt, fukok, vizfolydsok eset6ben ez a megt6r[l6si id6 iltfiban hosszr! 15-20 6v krizotti
id6szakra tehet6. Vizsgilatuolat azonban nem az iizemeltet6shez tartoz6 miuirgy 6s
tcv6kcnys6g ielenti hancm az az ingada'r, amelyiken a mritirgy fel6piil ds j6vedelmet termel

igy,ha az n trrt

a v6gtelenbe,

A1
P=

tt-

lim"[--s (1-----]1,
0+0"

i

rkkor

un

A

i
egyszeni risszefiigg6sre vezet. Ezt a t6k6sit6si, vag1r 6r6kiirad€ki kdplemek aevezziiLlc
?6ldiul a 20 ives id6intcrvallum eset6o az id6 nagysigriook m6a6k6b5l adodri diffetencia kb.
5r7 % naglrrigu poncrtlin(igot eredm6nvezheg amely messze a fela&t iclleget6l megkdvetclt
pontoss6g kereteio beliil marad

1,

Az dsszefiiggrlben

A=Fxi,
ahol

P = a beoift rdkeinik

(n2

iryaslar)

i = kantatiry\d

A=

iws bedle!.

Ibmatrdnyez6 megvilasztisa
A kamatt6nyez5 uregvilasztisa a legkdnyesebb k6rd6sk6t.
Tdbbf6le valtozat 3s eliirisi m6d ismert, de alxpvetden k6t dt kinilkozilc
a. a kanat ttegtlgzlettbc
b. a Aana! m *ge

aiig&icii tinikdt

fgeknlx aii:fidcii niaikit"

inflici6s gazdas6gban az in8dci6 mellett a ber'6telek n<ivekcd6s-viltozisit, valamint a
k5lts6gek oiveked6s6t is bccsiilai keli. A becsl6sek sokszoroz6disival a hiba lehetSs6ge
esponenciilis Eiggvdny szednt viltozi},

.r\.2

,{

szokisos

- kozveden t6k6sit6si rita
- diszkontrita

A k6zretlen t6k6sit6si rita volumcne er6teliesen vriltoz6, irodaldzaknil p6ldr{u1 jelenleg 8-10 9'i,,
lak6parkokn:il 10-15 %. A diszkootiiishoz haszodlt kamaditr pedig a noinirnrilis elvirt
megt{iniidsi ritx, eg/ olyan krmrtlib, ameiyet a befektetd elvi.r a befektetett t6k6ie utin.

A

szakfcladrtunkban

a diszkontAta el.ri

megkdzeiit6s lehet csak

a

rn6rt6kad6, exit

6rt6ktermel6s a forgaiomk6ptelen ingatlanok eset6ben a iogi helyzenik miatt scm igdnlelhet6,

tr'izsgriliuk meg a diszkoatais m6*6k6re vooatkoz6
Ebben is ttrbbf6le megkdzelit6s lehetsiges:

a.
b.

r"ri;ci6kal

igtioiik ajegba&i alapkanatldbl:oi
ki;filairy.ck r,il figgiut

xilng.

Az a. pont csetdben jelcnleg a iegybanki aLrpkamat &rente viltoz6, st5q egy iven belii'l is, amely
itlaghozzm az Allamad6ssig Kezel5 K6zponr (AKi! tii6koztat6ia szerint" Ez azcnban
differeticiilisra m6doi nes! ad, rnrirpedig a vizsgilt ingadan saiitos nriajdonsigaival bir6
s trr:knkijihoz ez nem igazodik.
rl 2020. 6vi jegybanlii alapkamat 6ves m6*6ke 0,9Y0.

lll

A b. poot cset6bcn viltoz6 a kematrita. N,imetorszigban pdldiul k6t osszetev6b5l 6piii fe}
-

tehHq(ltelllteJ kot&ld kana ib
ui Ilolha rytutn i kntutd hz nt ar Id b.

Ezek egyiittes iisszege eredm6nyezi a helyt5l 6s a villalkozis ielleget6t Rigg5en differen.iilt
kamadibat.
A vizsgilt esetbcn kifeiezetten endl vao sz6. Az ingadanok ugyanis irkok, lelent6s he$hez
kdtdtts€gel jelenleg forgalomk€ptclen tdrzsvagyonok, ugyanakkor villalkozisi c6lokn is
alkalmasak. Igy tehrit az alkaknazrod6 kamatritit k6tf6le 6sszetev6b6l c6lszeri meghatirozni.

Helyt6l frgg6 j6vedelemterneld-k€pess69 vizsg6lata
A f6 struktrir{t Egyelembe v€ve a szr}fela&t ellitisiba tartoz6 ingatlan eset6ben }elenleg 3-5 Yo
k6z6tti differencia k6pezhet5 a riszben speciEkus jelleg miatt r\ helytSl Rigg6 differeociilis
nulla ncm lehct, hiszcn, ha az nem v{lialkozissd hasznositott, az 6sszcvont kamatnita is null,r
lenne, anrely a ielendrt6ket is nuli:ivi teszi, amely nyilvrinval6an nem lehets6gcs.

Y,iltalkozist6l frgg6 i6vedelemtermeld-kdpess6g vizsg:ilata
Ebben aagv szerepet kaphat az, hog- az igdnyelt haszruiJat, mint villalkozis, irivedelemtermel6.
k6pess€ge hogyan alakul.

Kezel6i szempontb6l megtakaritist az jelent, ha a fenntart,isi k5lts6gek a b6dcti szerz6d6ssel
ithirithat6k a b6rbevev6re, arnely 616 €s ktizvetlen ktilts6gmegtakaritist jclent.

A villalkozis

i6vedelrnez6s6ge tekintet6ben szint€n differenciilai kell abban, hogy annak
hrsznositisa a b6rlet alapjin milyen felleszt6si ig€nyeli*el irit, milyen nngrsrigrendri megt6rill{st
lehet kalkulilai, miiyenek a megt6rii,l6si mutat6k.
Lcgjobban 6s legnagyobb jrivedclemmel azok a terii{cteh rendclkeznelq ahol kapcsolt forrruiban
jelenik meg r haszoosicis,
Az ezzel egyitt iir6 t6bbletbev€tellel & t6bble&iadissal is adnyosan c6lszeri a hasznositis
i5vedel:rez6s6get kifelez5 kamadibrt Ervdnyesiteni.
eset6ben n 3-10 Yo kizotti kamatt6nyez6 vehet6
Egvelembe amely a diszkont kincsaijegyek hozamin alapul6 iegybanki alapkamathoz
viszonlntottan kisebb, r'agy nagyobb el5jellel ielenik meg. A vizsgilt esetben ez az ir6nyad6, 50t
alkalmazhet5 vizriroz6ra v€lem€nycm szerint.

A szok'isos iizleti szf€niban e fuokci6k

Az rilland6 iellcgri l6tcsitrninyeknil ezen bcliil kell differenciilni, hogy az val6iiban viziigyi
16tesitm6ny, azaz a f6rendeltetesoek a.Lirendelt dolog ,,ideiglenes" hasznositisir6l van sz6, vagr
pe.lig a f6reodeltet6s6t5l fiiggeden mritrirgy.

felt6tlenril ki keli hangsulyozni, hogy a villalkozishoz kot6d6 kamadib m6rt6k6beo a birl6
ellen6rdekelt, hiszen nfilvinval6 c6lja a b6deti dii iltal genedlt kiadisi oldal minimalizilisr es
ezilml a nagyobb i6vedelemtermel5-k6pessEg el6r6se. Ennek megit6l6se azonbnn nem a cdg
f6konryi rdaai alapiin eldontend6 k6rd6skrir, hanem elsSsorban birbead6i kompetencia.

In

3l

&
A

id6ttnyez6 figYelembev6tele

f5rendeltet6st5l elt6r5 hasznositis id5trrtamit r szamiuisok sorin ilmliban egv 6vre
vonntkoztatla a szakma. Egyes hasznritati m6dok azonban kifeiczenen id5li:is-6igg6elc
Esetiinkben a hasznilat dves kite{ed6sri, nincs szczonilis hauisa'

r\ reilis

letenlegi kamrttdnyezS szimitisa:
Xemrninycz6

Cs!rhirsicntivin
018/16 is 018/4 hrsz

kbrr;l Egt6

vilhlkozi*61
fig16

10

1,5

9/o

tivcs

t6kcbtvittl

A = P r i (mcgt€dilisi id6szal
l$.13 av)

Ezek utin azt kell meghatirozo| hogy val6iriban menyi a cserhitszentivdni 018/36 6s 018/4
hrsz-ri ingatlan jelenJegi forgalmi (piaci) 6rt6ke.

7.

Az ingatlan legval6sz{ntibb forgalmi 6rt6k6nek a meghatdtozasa
piaci dsszehasonllt6 adatok elemz6s6n alapul6 m6dszerrel
7.1. Felhaszn6Llt 6sszehasonllt6 adatok

Ures telkelg terii,letek, kiven ingatlanok forgalrni 6rt6k6nek a meghatirozisrinak legjobb
m6dszere a piaci 6sszehasoolit6 adatok elemzes6a alapul6 m6dszet. Az egzakt adatokb6l
korrekci6kkal az ingatlan lokilis komyezet6n belfi forgalmi 6rt6k nagr pontossiggal
behatirolhat6.

Az adathizisban azonban kivett, irok rendeltet6si ingadan nem volt integnilhat6, v6lhet6en
nem is fordultak el6 r vonatkoztatisi id6szakban {2019-2020) ilyen tipust ad6sv6telek"
Kifiiggeszt6sekn6l csak olyanok fordulnak el6, ahol mrivel6si igban is nyilvintartotq r6sze volt
az ingatlannak (pl. szint6 6s rit, szint6 es irok), de 6n6ll6an oem fordultak el5. Ezek azt is jelzik
azonban, hogy a piaci szerepl6k nem tettek abbao kil<inbs6get, hogl ,,irok", a f5 reodeltet6s a
meghariroz6, vagy a nagyobb teriiletri ingadan mfivcl6si 6ga, amely dominil6. Ilyen adamak van

mir el6forduirisa.
ill6 a t6t, legel6, etdd mrivelesi ig a vizsgilt ingatlanokhoz, ezek failagos adaar
mdg ha mrivel&ffkben eltdrdek is, a legjobban illeszkedaek a domborzati viszonyokb6l

Sokkal kdzelebb

frkad6an.

Itt kell kicmelni, hogy a ,,kivett"

6s a mfvel6si rigban nyilvintartott ingatleook keres6se egy
jogszabilt
ingadao-nyilvintartisi
el5inisai szcrio4 jogi megk6zelit6srl, val6iiban ezek azonos
foldraizi elhelyezked6sielq domborzati, talalani tulaidonsigar miaa a fizikai val6sigban
hasonl6k

't-)

r\2, hogy az egdknck van i6vedelemtermel6 k6pess6ge (a termdfrildcknek) nem
azt ietend. hosY
a k.ivetmek nem lenne lr.esznosithat6siga, ..rk
kell
megk6zeli
.ri,'"*.iy*-I1
-itkipp"n
alapelvek fejezetben kit6rtcm riszlctcscbbcn.

A

term6frildekre voaatkoz6 int&mEnyes regisztrici6ban, a rni.rv.hirdermenl,.hu oldalon
trli.ltam 6sszehasoolit6 adrtokat a telepiil€sb5l. Enn6l sokkrl nagrobb sr,imuon u@antt ruo
archivilr kifiiggcsztdsckb6l lehetett ad.rthalrnazt lek6pezni, amcly-et lcgldir6ttem.
Ennck segitsegcvel a legiobb dsszehasonlit6 adatb6l az alibbi halmazt kEpeztem Ie, a tigabb
teriiictre kitekintsc:

I

Fckvd: (hrs:)

Mrivclisi ng

Tcr

Cscrldrszcntiv:in, 6019,

szio16, Ie$16k

0,i56

::5,r

0,9307

cr

u4/13.072/8.012/6
Cscrhit zgrtivin,

(h!)

Faiiagos rir

AK

Id6poot,

(F.l.ral

6vczct

{5,5

20:0.01

10,93

26EJ

20:0.0:

r

Ili

0w/7

6,rczct

trli 6vc2cr

l

Cscrhitstrcnt in,
06 / 3,02/ t]r.06 / It

lcgcki, sz.int6

1j7l.l

1,07

63,6

2019.0.1.

.l

Fcls6told

lcgc16

.t,0.r75

7,6t

I 1!,0

6vczcr
2019.03.

Crnil:

szint6,

l],8.108

11{',O

i00,0

0i6/3

kSzsigi

?01r.05.
iili 6vcecr

15,19

80,0

2020.0r

ll irvczct
:020.01.

lli
lli

080/2

irvczct

rnintatit
(t

rd6

Clcrhils?endvia

ot4/t
7

Fcts6told
066 /). o34/

).6. Oy

8

Csrthiazmtivrin

9

Cscrhitszcntivin

Iqtl6, s;iato

12.6i28

123,11

80,0

lcgrl6

0J3ri

0,82

6r,5

:010.01
6v'rrirt

Itgel6, szinti;

t,l8t9

16,4-{

1a2

2019-0{.

lcgt16

171r 6

lqrli

r.1318'

91,1

0,6669

t

illi

137

02/ t2
01"t

l0

Pirzrri

ll

'lcriry

I2

,\ts6old

0t16/

Svcrct

2020.0.1

iui 6v.zct

0t6/]
05t/r3

Ili
lli

/1

rivcztt

1t,g

2020.05.

lli

6v{rer

20?o0i

iui 6vect

-&z Ssszehasoniit6 adatokat az

alibbi inekint6 t6rkipcn illusztrilom:

2+

7.2. Korrekci6k terii{etei €s m€a6ke
\rdrmennyi adar Cserluir vooulqriba hnozo. Piszt6 Ji.isr sz6khely viroshoz

Fekvds

rr.16

tartozist tekintve,

a

korrekci6 minike -5%, a tribbr tclepul& esetibcn aulla-

A telekrli&nrk, m6..mck nincscn ni.lzott jelc.nrdige ebbcn rz esabcn. A szioto
ig&rve a minil nagobb tibla, a feliilete ne lcg;eo domboldeh a gipr mivelisr
igenyek niatt, lehet6leg lankis 6s nem riziicisos teriilet leglcn. A korrekcro

Alale, forma, mdrct

oin6kc -10o/-ig terjcd6.
.d jri sziat6 ismdrvei a lanlr,is domboldal mily fekvisi riszci ne legyead
n3gzetes rlalq iA r.ltdrii rin6scg, E tekintetbcn l hosszano kiteqeddsri fuot

Megmrivclhet6sdg

kedvez6tlen rulaidonsigri, a korrelci6 ra6n6kc -10%-ig tcgcd6.

.{ szint6toz viszonyitottan

Itivelesi

rig

viltozisai

a szaLmai adatok alapiin - amit az risszehasoolit6
edatok is a.l.irioaszanak - a lcgcl6 kisetlb hozlma mictt r &orrekci6s tenyez6 20-3ff/o, tit eet6ben kb3O-ED/., ctd6n€l !b. 40% nagsigu. Ezekbeo oincsen
6les hatir, mindig az rlku r€szc. Ez az elr6r6 mrivcl&i igrkat kezeli a korig.ilis

szintjln. A koaekci6 o6n6kc aulh

Jogi sdrusz

szii,hsEg (kivonisi, ugyrnrkkor nem
tctmel, iry nincs ilyen jellegi hozama scm. A kivett stiruszi ingadan ugr.rniz, ,r
lohilis teriileten lzonbrn ncm tit el a mrire isi igban nyrlv:intartott6l, iriivctr
unak sorsit (szint6 6s tit, r6t €s irok).

6vczcti clritis

Az Mi 6s a Y iivezeti besorolisok a telcpii,tis bripitisre ki nem jcliilr r6sze! igr
a korrekci6 nulla.

.{ kivett stitusz eliresihez kiihsigckre van

1/1 arilyn
Adrt ancgblzhat6siga

r6sun6l nmcs korrekci6.

bizonytalanabb a frilagos irtEkc
clt&& eszk6ziilhct6.

r

l&nil

r

Liscbt:

r&zar6oy,

aaruil

tepasztahtok szcrint, igy lcgfcllcbb "So.'iros

?.3. Szimltds tibkizatban
1.

sz.tfiblisat

Vlzsgilar

irok

1.0h.

Mieelesi 6g
Fsilsgos Crt€k (Ft/m2)

l.

on.

3. 0h.

r.

on.

5. dh.
szim16,

crdi

satut6, leEcld

szirllo

lcgcld, szlr16

l.gcl6

tJ.5

268,6

61.6

I t5.0

300.0

-10
-5

.5

-10

,3

"J

-)

-t0

-3

-20

"t0

mintddr
80,0

l(orr.kci6k (7.)l
Fekvds

Alsli

form& mirct
MesDrivelhclSsis { foill.

Mirelasi

dB

)

viltozisoi

.5',

2A

Jqgi s&itusz
.J

ovczeti elt€ris
Adst mexbldlat6$isr!

+5

K=KrrKrr...E=
Xorr. fsilacos tu {FUn2)

15..t

t81.7

57.1

7.0h.

E.6h.

9. dh.
hgil6, sain16

l

r,t.i

2, sz. tAblicat
Virsg,!t:

i.ok

M[veldsi

dE

leg.l6,

salil{i

lc€e,o

10.6h

lt.6h.

hgel0

lcgcl6

68.6

25

Foilo,ros irtik (Fl.h:)
X o rraN{aiil(]L?r-l.

Fekvfs
Ahli, form& mrlret
Mepmflvelhcl6siq { aaiil.)

"5

Llo{el&i,iE villsaisa,

"5

ll93

54,9

s0.0

)

-5

'J

-20

Jogi 5uilusz
Ovezeli elidrils
!.5

Adot mcgblzhrt6siga

K=Xrrliri.-li=

69J

Kon. lsilqgor !r {Ft/rn2}

5,1,8

9t"!
90,?8

3:.2

Korrig6lt fililogos :itlap:[r {Ft/rnz}

A kordgilt lailagos itlrgit rz adltsoroli

adrtaihoz illeszkedS, azokkal harmoflizil6, ez6t

a

megbizhrt6sig nagyfohil

ElleodrzEs hozrmalaprl sz:initrissal
ki6iggeszt€sekb6l beszerzett lokilis foldhasznihti diiak tregel6n6l, dtnfl 70.000
Ftlhektdr/6r., szint6nii 100"000 Ftlhekt6:16v, vag' enn6l v:rlarnivel magasabb a ieien
id6pontban.
}'Iarimurn - az adatok alapjin - 120.000 Ftlhaliv volt (csak szint6kra). R6t, legel6n€l a
minimumok 50-60.000 Ft/ha egysigrirakban alaLr:ltak ki. Jelen id6pontban 2027-ig 6n"6ayes jog
alnpjin a ?0.000 Ft/ha vehet6 szimiaisba, a tSnyleges suerzddas hrtdmit6l 6ggedenii,l, mint

.A

-;^-i .i.

A kivett, r:ok mirel€si igu ingattranok eset6bea a kamattinyezS
fajlrgos adarok az alibbiak szerilt alakulnak:

Eg,velembe v6tel6vel

szimithat6

.{=Pxi
itemeh'g

?

=

-i
?0.000

behclyettesiwe P =

.**u,u

/:

ma-rimumon vanl
Ez a 93,3 Ft/ro2-es firjlagos

= 933.{F0 Ft/hektdr

ir

igen j61illesztedih az rjsszchasonlit6 rn6dszerrel szirr:itott ?0"78

Ftlm2 fajlagos 6rtdkhez.
Az egyes szimitisok alapjin az ingadanok forgaLni 6rt6ke:
Cserhitszentivin
018136 hrsz
01814 hrsz

*ss:.so'

Ter$lct (m?)

Piaci 6sszeshaso$llt6
l,JU,/5

rt/mz)

49t

14.5?3

2.05.18

1.86i.3+?

Hozatanlrpri szirnltis
{933.000 Ft/hctair}
45.810
1.962.93$

:6

A k6t szimirisi mridszer k6z6a

csekdly az clt6r6s. A hozamajapri szimitisnak nagyobbak a
kockdzatai a kamattinl,cz6 €rzikenvs€g6b5l ad6drian, azoL viltozdsai miac.
Az 6sszchasonUt6 m6dszer tobbf€le korrckci6 mirrixa" a megbizhar6sig l6nyegescn nagrobb,
mint a hozamalaprinek. Ez6n szakmai okokb6l az 6sszehasonlit5 mddszcr crcdminyit odom
timogami, a hozamalapri szrimftas egr6bktnt is cllcn6r:isrc szolgil6 iclcn csctbcn.

8

A feltett szakk6rd6s megvelaszolesa
A feltett szakk6rd6s
,Tittapitsa neg

a t4zkerl6 a ctobitsTcntiuini 018/36

ir 0t8/a

be$mjA!

fo4atni hreAit."

4ini

ingartanok jcleahgi

A

csedritszcntivisi 018/36 6s 018/4 helyrajzi szimt ingadanok jelenlegi id6ponna
szakv€lem6ny k6szic6senck id6pontiira - vonatkoztarott forgakni drtik-iavaslau az al6bbi:
Cserhitszentivi'n
ur6/Jo hrsz
018 4 hrsz
szeSen

TerfiIet (m2)

-

a

Javasolt forgalmi €rtek (Ft)

49',|

2.0548
2.7039

A forgalmi indket bn:rt6 m6don kell irtclmezni, iltali.nos forgalmi

44.573
1.865.347

1.949.970
ad6 crrc ncm szimithat6

fel (l6sd: 3. sz. feiezer).

SzEkesfeh€rvir, 2020. lulius 06.
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ADASVETELI SZERZ6DES

mell letrejott egyreszrol
Cserhitszentiv{n Ktizs6g Onkorminyzat (torzskdnyvi azonosit6: 452025, ad6szfim: 15452025-112, KSH statisztikai sziLmjel: 15452025-8411-321-12, Allamhriztartrisi egyedi azonosit6: '128636,
k6pviseli: Siraky Attila polgrirmester) 3066 Cserhitszentiv5n, Kossuth it 1. sziim alatti 6nkorm6nyzat;
mint Elad6 (tov6bbiakban: Elad6),
valamint

Ber6nyi Krisztina (sziiletdsi csal6di ds ut6neve: Berdnyi Krisztina; sziilet6si helye, ideje: Budapest,
1971. okt6ber 02. anyja szi.iletds csal6di 6s ut6neve: Ambr6zi Erzsdbet, szem6lyi sz6ma: 2-711002'
4916, szem6lyi igazolviiny szima:340676PA. ad6sz6ma: 8382594182) 1183 Budapest, Gorkij utca
10. sz6m alatti lakos (tart6zkodriLsi hely: 3066 Cserh6tszentiv6n, Ambr6zia major 1.), mint Vevo (tovribbiakban: Vevr6)
ktjzritt alulirott napon 6s helyen az al bbi felt6telekke[.

jelen adiisv6teli szerz6d6s tarrya az Elad6 l/1 arrinyt tulajdon6t k6pezo, a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal 6ltal vezetett ingatlan-nyilvintartSsban,
o a Cserh6tszentivrin kiilteriilet, 018/4. hrsz. alatt felvett, iisszesen 2,0548 ha alapteruletii, kivett 6rok megnevezdsi.i ingatlan (tovribbiakban: Ingatlan l.), valamint a
r a Cserh6tszentivin kiilteriilet, 018/36, hrsz. alatt felvett, <isszesen 491 m2 alaptertiletii, kivett 6rok megnevezdsri ingatlan (tovtibbiakban: Ingatlan 2.) (lngatlan 1. 6s Ingatlan 2. a tov6bbiakban egyiitt Ingatlanok)

1.) A

Elad6 tr.rlajdonjogAnak bejegyz6s6re az 1992.6vi II. tdrvdny 16.$ alapj6n, a 346'72/2000.10.11.
szimit hatirozallal keriilt sor.

Az Ingatlan 1. 30005/ I 1988/2020. rendel6si szim alatt lek6rt nem hiteles mai napi tulajdoni lapja
szerint a tulajdoni lap IIl. r6sz6ben az al6bbi terhek vannak feljegyezve:
o III/1. sorsz6m alatt szOveges bejegyzds a 018 hrsz-ri ingatlan megosztis folyrin keletkezett

o
o
o

k6rp6tkis el6k6szit6se sor5n,

llI/4. sorszim alatt vezet6kjog 65 m2-re 6s biaons6gi rivezetdre. Jogosult a MAGAZ Magyar Gflzszolg{,ltat6 Kft. (t<irzssz6m: 11901925) 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 9.
III/8. sorszem alatt ftildhasm6lati jog 2027. augusztus l4-ig (bejegyzt5 hatbrozat szima:
318581612019.03.20, eredetei hatbrozat: 3396112007.08.28.) az eredeti IIV2. sorsziimri bejegyzds ranghely6n Ber6nyi S5ndor (2317 Szigetcs6p, Dunasor 55.)javrira, valamint
llll9. sorszam alatt ftldhaszn6lati jog 2027. auguszh.rs 14-ig (bejegyz6 hatitozat szAma:
3185816/2019.03.20, eredetei haterczat: 33961/2007 .08.28.) az eredeti IIV3. sorsziimri bejegyz6s ranghely6n Ber6nyi Krisztina (1 183 Budapest, Gorkij utca 10.) javira.

Az Ingatlan 2. 30005111989/2020. rendeldsi sz6m alatt lek6rt nem hiteles mai napi tulajdoni tapja
szerint a tulajdoni lap III. r6szdben az al6bbi terhek vannak feljegyezve:

o sztiveges beje gyzds a 018/5 hrsz-b6l alakult,
. llll4. sorszim alatt ciniill6 szdveges bejegyz6s az ingatlan

teriilete veltozott hat5rrendez6s

folytin,

n;
dr.

\lntyis Lnszt6 ngyv6d
Illt\is l-iszl6 l'g)a6di Iroda

106l

B ud

iipcsr-

,indri:js]

,sEc

ut 4. I/3

Tcrr4- r I qg68 ]J 2 9069
---T liASZ taess l l 5

dr

Maryas/Laszlo

^\
.HC

=

,6nyz t

ug)'vad

KASZ:35065135

?020

oKI3

leteben

Atri
0,

Berdnyi Krisztina

2

.
'
.

(bejegyzo h atirozat
.szitma:
IIy8. sorszim alatt loldhasznrilati jog 2027 ' augusztus l4-ig
eredeti III/2 sorv:imri beaz
.08.28.)
33961/2007
hataioiat
eredetei
31858/6/2019.03.20,

jegyzls ranghely6n Berdnyi Srindor (2317 Szigetcs6p, Dunasor 55')javrlra- valamint
szima:
iltl-g. ,o.rra. alatt ftldhasm6lati jog 2021. auguszhrs l4-ig (bejegyz6 hat6rozat
besorszimir
ilV3
eredeti
az
iibstlOlzo r S.o:.20, eredetei hatiiozat'. 33961 12007 .08.28.)
jegyzds ranghelydn Ber6nyi Krisztina (1183 Budapest, Gorkij utca l0 )javrira'

6vi cXCVI. t6rv6ny rendelkez6seinek, va(tovibbiakban:
lamint a'Cserh6tszentivin K6pvisel6-testtlet6nek 3l2}l3. (Y.24.) sz6mf rendelete
tuRendelet) 3.$ (1) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6sek megfelel6en kiz6r6lagos dnkormSnyzati
jelen szerz6d6s megkot6s6nek id6iajdonban 6li6'vagyonelemeknek min6siilnek, az Ingatlanok a
Elad6 kijelenti, hogy az Ingatlanok a mai napon a 201

l.

pontj6ban forgalomkdPtelenek
Vev5 a t6jdkoztatest meg6rtette 6s tudomisul vette.

Az lngatlanok a fentieken tulmen6en per-, teher- 6s ig6nynentes. Elad6 az lngatlanok fentieken
ttlmen6 per-, teher- 6s ig6nymentess6g66rt szavatoss6got v6llal.
Elad6 kijelenti, hogy az Ingatlanok rejtett hib6jrir6l nincsen tudomAsa.
2.) Felek EIad6 1.) szerinti tSjdkoztat6sa alapjrin meg6llapitjrik, hogy az ingatlanok forgalomk6ptelenek, ezirt Felek megillapodnak, hogy ajelen adiisv6teli szerzodds hatiilyosul6srlnak felt6tele, hogy
Elad6 az lngatlanokat, mint az Elad6 kizir6lagos tulajdon6ban 6116 6s forgalomk6ptelen vagyonelemeket 6rv6nyesen, v6gleges hat6llyal forgalomkdpess6 tegye, 6s igy az Ingatlanok 6truh6zhat6ve
vriljanak a jelen szerz6d6s rendelkez6seinek megfeleloen.
Felek meg6ltapodnak, hogy ajelen ad6sv6teli szerz6dds azt ktivet6 napon l6p hatSlyba, hogy az Elad6 a jelen pont szerinti kdtelezetts6gdnek eleget t6ve az Ingatlanokat forgalomk6pess6 teszi, azaz
Cserh6tszentivdn k6pvisel<i-testtiletdnek erre vonatkoz6 ddntdse ds a d<int6ssel 6rintett rendelet
m6dosit6sa v6glegess6 v6lik.
3.) Elad6 kijelenti, hogy a Rendelet I l.$ (l) bekezddse alapjin az Ingatlanok 6rt6kesit6s6hez nyilt
licites elj6r5s vagy z6rt borit6kos p6lySzat nem sziiksdges.

Elad6 kijelenti, hogy az Ingatlanok 6rt6k6re vonatkoz6an G6sprir L6szl6 igazs6gtigyi szak6rtri
2020. jrilius 6. napj6n k6sztett igazsrigiigyi magrinszak6rt6i v6lem6ny a rendelkez6s6re 5ll, aa ismeri 6s az abban foglaltakat, mint az Ingatlanoka vonatkoz6 v6teliirat, mint ir6ny6rat elfogadja, a
Rendelet 12.$ (1) bekezd6se szerinti szakv6lem6ny, tehiit beszerz6sre keriilt.
Elad6 a fentiek alapjrin kijelenti, hogy a Rendelet I l.$ (3) bekezd6s c) pontja 6s 12.$ (2) bekezd6se
alapjin a forgalomkdpess6 vilt Ingatlanok 6rtdkesit6sdrol a Polg6rmester jogosult rendelkezni,
egyszem6lyben.
4.) Felek meg6llapodnak, hogy az Elad6 az 1.) pontban kdriilirt Ingatlanokat az al6bbiakban irtak szerint, per-, teher 6s ig6n)4nentesen eladja, a Vev5 pedig azokat az eltala megtekintett 6s megismert
6llapotban megveszi ajelen ad5sv6teli szerz6ddsben meghatirozottak szerint.
5.) Szerzodo felek az 1.) pontban kdrtilirt per-, teher- 6s igdnymentes Ingatlanok egyiittes brutt6 vdtel-

6rit

1.962.938,- Ft-b^n,
Egymilli6-kile ncsz[zbatvan kett6ezer-kilencszizharmincnyolc
^zaz
fo *'lil,ilt*iri3l,[i{xjlL:'j,:
16r) hatrirozzak m eg, melybol In gatlan l. vdtel6ra brutt6 1.917.938,..___.l--
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Ft, azaz Egymilli6-kilencsz6ztizenhdtezer-kilencszizharmincnyolc
rira 45.810,- Ft, azaz Negyvendtezer-nyolcszdtfz Forint.

Forint, [ngatlan 2. brutt6 v6tel-

jelen szerz6d6s ahiir6s6t kdveto 3 munkanapon beliil 981.469,- Ft, azaz Kilencszhznyolcvanegyezer-ndgyszizhatvankilenc forintot fizet meg az Elad6 OTP Bank Nyrt-n6l vezetett ll74lO2415452025-00000000 sz6mri banksz6ml6jrira 6tutal6s fitjrin, melyb6l 196.000,- Ft foglal6 (tovribbiakban: Foglal6) jogcim6n, 785.469,- Ft pedig v6tel6rel6leg (tovribbiakban: V6tel6rel6leg) jogcimen
keriil megfizetdsre.
Elad6 a megadott banksziimliira trirt6n6 teljesltdst, mint sajAt kezdhez tdrtdno teljesft6st elfogadja.
A foglal6 ds a v6tel5re16leg megfizet6se a fenti sz6mLin tdrtdn<i j6v6irris id6pontj6ban min5siil teljesitettnek.
Vev<i

Felek i.ig,.v6di kioktat6s utin kijelentik, hogy a foglal6 ds a v6tel6rekileg jogi term6szet6vel tiszt6ban vannak, az okiratot szerkeszt6 6s ellenjegyz6 iig1,v6d erre vonatkoz6lag is r6szletesen kioktatta
6ket, melyet meg6rtettek. Ennek megfelel6en Felek tudatiiban vannak, hogy a teljesitds meghiirsuLisidrt felel6s szem6ly az adott foglal6t elveszti, a kapott fogtal6t kdtszer€sen kdteles visszafizetni,
a v6tel6reloleg Vev6nek minden esetben visszaj6r.
6.) Elad6 kijelenti, hogy az Ingatlanok tekintet6ben a magyar 5llamot a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.
6vi CXCVI. tiirv6ny 14.$ (4) bekezddse alapj6n el6vris6rl5si jog nem illeti meg, mivel a 13.9 (1)

bekezd6se szerinti 6rt6khat6rt a Rendelet l1.S (l) bekezd6se 10.000.000,- Ft, azaz Tizmilli6 Forintban halirozza meg, melynek 20%-a 2.000.000,- Ft, mig az Ingatlanok egytittes vdtel:ira a jelen

szerzod6s

5.) pontja szerint enndl

kevesebb, 1.962.938,-

Ft, azaz Egymilli6-

kilencszazhawankett6ezer-kilencszizharmincnyolc forint.
Elad6 kijelenti, hogy az ingatlanok a 2007. 6vi CXXVII. t6rv6ny 86. $

(l)

bekezd6s k.) pontja

alapjrin mentes az Afa al6l.

7.) Felek meg6llapodnak, hogy

a V6tel6r 5.) pont szerint Foglal6 6s Vdtelarel6leg kifizetdst kdvet6en
fennmarad6 r6szdnek, mint v6telirh6tral6knak (tov6bbiakban: V6tel6rhiitral6k), azaz 981.469,- Ft,
azaz Kilencszitzrryolcvanegyezer-n6gyszi2hatvankilenc Forintnak a megfizet6s6re a Vev6 az Elad6
2.) pontban v6llalt kiitelezettsdg6nek Vevo r6szdre ir6sban tdrt6nt igazolt kdzl6s6nek Vev<i riltali
6tv6tel6t kOvet5 3 munkanapon beli.il kdteles az EIad6 OTP Bank Nyrt-n6l vezetett 117410241 5452025-00000000 szrimt szrimliijiira 6tutal6ssal.

Elad(r a megadott bankszeml6ra t6rt6no teljesit6st, miat saj6t kez6hez tdrt6no teljesit6st elfogadja.
Ajelen pont szerinti Vdtel6rh6trel6k megfizet6se a fenti sziml6n tdrt6no j6vriirSs idopontj6ban mi-

n6siil teljesitettnek.
8.) Eladri az Ingatlanokat a 7.) pont szerinti V6tel6rh6trel6k megfizet6s6vel egyidejfleg adja Vev6
birtokriba 6s nth{zza 6t a birtokot. A birtokba adSskor Felek iltadis-{tvlteli jegyzr5kdnl,rret vesznek

fel, amelyben a v6tel tSrgyit.k6pez6 Ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi, birmelyikiik 6ltal 16nyegesnek mintisitett tdnlt vagy kdriitm6ny,t feltiintetnek. Elad6 a birtokba l6pds napjSn kdteles
igazolni, hogy a v6tel tiirgyet k6pez6 Ingatlanokkal kapcsolatosan kdlts6g, ad6, vagy m6s jogcimen
dijh6traldka nincs. Vev6 a birtokba l6pds napjrit6l jogosult az Ingatlanokat haszn6lni, hasznait
szedni 6s viselni terheit, ide6rwe a k6rvesz6llt is.
dr \ixr\a\ I ir-/l{i irglrid
lruol
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megrillapodnak tovribbri, hogy egym6s r6sz6re k6lcs6nds elillisi jogot biztositanak arra az
esetre, ha Felek brirmelyike megszegi a jelen szerz6d6s 2.),3.),5.) vagy 7.) pontjiban foglalt rendelkezdseket. Az elill6si jog kizflr6lag azt k<ivetr5en gyakorolhat6, ha az eliltni szlnddkoz6 f6l a
szerzrid6st szeg6 mSsik felet ajrinloft t6rtivev6nyes lev6lben, vagy szem6lyes k6zbesit6sset ritadott
irrisbeli nflatkozattal felsz6litotta a teljesitdsre, 6s a felsz6lit5sban megjeldlt hat6rid6 eredm6nyte-

9.) Felek

lentil eltelt.
Amennyiben az Elad6 Vev6 szerz6ddsszeg6se miatt 6ll el a szerz6ddsttil, a Vev6 a 5.) pont szerintr
foglal6 osszeg6t elvesziti.
Amennyiben aYev6 az Elad6 szerz5d6sszeg6se miatt rill el a szerz6d6st6l, Elad6 az 5.) pont szerinti foglal6 Osszegdt kdtszeresen kdteles Vev6 r6sz6re visszafizetni, tovSbbS a foglal6n feliili, az
5.) pont szerinti Vdtelirel6leg 6s Vdtel6rh6tral6k - amennyiben azt Yevb megfizette- visszafizet6sdre Elad6 az elilllsi nyilatkozat kdzhezv6teldt kdvet6en, a Vevri szdljegy6nek tdrldsdre ir6nyul6
k<izds k6relem ingatlannyilv6ntart6si benyfijt6s6t6l sz5mitott l5 napon beltil kOteles a Vevo el6ll6si
nyilatkozatban foglalt rendelkezdsei szerint10

)

Elad6 ajelen ad6sv6teli szerz6d6s al6ir6s6val egyidejtileg ajelen adrisv6teli szerz6d6st kdszit6

iigv6dndl letdtbe helyezi a tulajdonjog iiruhbzisira 6s Vevo tulajdonjog6nak bejegyzdsi enged6lyezeset tartllmaz6 irrisbeli hozzrijrirul6 nyilatkozat5t (tov6bbiakban: Tulajdonjog
bejegyzdsi enged6ly) 6 eredeti p6ld6nyba, mely alapjrin Elad6 f€lt6tlen 6s visszavonhatatlan hozzij6rul:isrit adja ahhoz, hogy Vev6 1ll arinyt tulajdonjoga adrisv6tel jogcimen az ingatlannyilvintartiisba az 5.) pont szerinti V6tel6r megfizetds6t kdvet6en bejegyz6sre kertiljdn 6s Elad6
tu lajdonjoga torlesre keriiljdn.
6s ellenjegyz<i

A jelen ad6sv6teli szerz6d6st k6szito 6s ellenjegyz6 tigpdd a jelen pont szerinti Tulajdonjog bejegyz6si enged6lyt a 7.) pont szerinti VdtelSrhStrel6k Elad6 banksziml6jin tdrt6n6 igazolt j6vrlirrisit kdvet5 3 munkanapon beltil ktiteles benyrijtani az illet6kes Fdldhivatalhoz 6s kdrni Vev6 1/l
ar6nyri tulajdonjogrinak a bejegyz6s6t ad6sv6tel jogcimen, valamint Elad6 tulajdonjogiinak a tdrldsdt.

Felek a 3.) pont szerinti VdtelSr (Foglal6, V6tel6reloleg 6s Vdtel6rhritreldk) j6vSirris6nak igazol6sA-

ra az iriisbeli trij6koztat6st jeltilik meg az Elad6 hivatal@cserhatszentivan.hu e-mail cimdr6l a
Vdtel6rhStreldk j6vSir6srit kdvet6 3 napon beltil ajelen adisviteli szerz6d6st k6szit6 6s ellenjegyzo
iigyvdd e-mail cimdre, ami ugyvedmg@t-online.hu.

Felek meg5llapodnak, hogy amennyiben Elad6 a fentiek szerinti 6rtesit6si k6telezettsdg6nek a
megjelolt hatririd6ben nem tesz eleget, lgy az elj|r6 tig1.v6d a v6tel6r megfizet6s6re vonatkoz6 igazol6skdnt a Vev5 5.) pont szeriati, a teljes v6telir megfizetdsdre vonatkoz6 (Foglal6, Vdtel5re16leg
6s VdteLirhdtral6k kiildn-kiildn igazol5sa) eredeti banki teljesit6si igazol6sokat fogadja el.
Felek egybehangz6an jelentik ki, hogy a jelen adisv6teli szerz6d6st a tulajdonjog bejegyz6se iriinti
k6relemmel a hatisk<irrel 6s illet6kesstiggel rendelkezo F0ldhivatalhoz el6terjesztik, de a ydtel6r
teljes kiegyenlit6sdig az eljir6 F<ildhivataln6l a tulajdonjog bejegyz6sdre ir6n1ul6 eljrir6s fiigg6ben

tart6sit k6rik az ln1.tv.47lA.$. (1) bekezd6se alapjSn
I

l.)

Elad6 kijelenti, hogy a Magyar Allamkincst5r tdrzskOnl"vi nyilvrintartris6ba bejegyzett dnkorminyza! akinek a tulajdonszerz6si, illetve elidege nitdsi k6 pess6ge korl6tozva nincs, ez6rt jelen
a!6sv6teli szerz6d6s megkdtd s6nek torv6nyes ak
nem iill fenn
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Vev6 kijelenti, hogy cselekvSkdpes, nagykorri magyar allampolgiir, akinek a tulajdonszerzdsi, illetve elidegenitdsi kdpess6ge korl6tozva nincs, ezdrt jelen ad6sv6teli szerzcid6s megkotdsdnek t6rv6nyes akad6lya nem 6ll fenn.
12.) Felek kijelentik 6s a szerzod6s alliriisiival meger6sitik, hogy ajelen jogiigylettel 6sszefiigg5 ad6 ds
illetdk fizetds6re vonatkoz6 szabiilyokat ismerik, 6s azokat betartjrik. Vevri kifejezetten kijetenti,
hogy az eljrir6 iigyvdd illetdk megfizet6sre vonatkoz6 tAjekozl,atasd,t megdrtette ds tudom6sul vette.
13.) Felek jelen ad6sv6teli szerz6d6s al6ir5s6val feltdtlen 6s visszavonhatatlan hozzij6rulisukat adj6k
ahhoz, hogy szem6lyi igazolv6nyuk6l, lakcim k6rtyijukr6l ds ad5k6rtyrijuk6l a szemdlyes adataik
hiteless6g6nek ellen6rzdse, azoknak a Beliigrminisa6rium (BM) 6ltal vezetett nyilvintart6sban
szerepl<i adatokkal val6 egyezdse, valamint az adataik meg5rz6se c6lj6b6l, a jelen addsv6teli szerzod6st szerkeszt6 6s ellenjeryzo iig)"v6d misolatot k6szitsen azzal, hogy azokat a dr. M6ty6s L6sz16 Ug1,vddi koda kizdr6lag jelen szerz5d6ssel kapcsolatban jogosult kezelni 6s felhasm6lni.
14.) Felek jelen ad6sv6teli szerzrid6s elk6szftds6re, ellenjegyzdsdre, a ftildhivatali, illetdkhivatali elj6risra 6s k6pviseletre meghatalmaz6st adnak a dr. Mrityris L6szl6 Ugv6di Irod6nak (1061 Budapest, Andr6ssy rit 4. l. emelet 3.), iigyintdz6 dr. M6ty6s Ltiszl6 tig,v6d. Felek tudom6sul veszik az
iigyvdd riltal a tulajdonjogra, az Lllagra, az ad,6zisra 6s az illetdkfizetdsre vonatkoz6 tijdkoztatist.
15.) Ezen ad6sv6teli szerzrjdds megkdt6s6vel kapcsolatos valamennyi kdlts6g 6s illetdk, tov6bb:l a
szerzodds alapjrin a tulajdonjognak az ingatlan-nyilv6ntartAsba t0rt6n6 bejegyzds6vel kapcsolatos
valamennyi kdlts6g, valamint a vagyonritruh6ziisi illet6k kiz6r6lag a Vev6t terheli.
16.) Felek egybehangz6an jelentik
tdnyv6zlatk6nt is irrinyad6k.

ki, hogy jelen ad6svdteli szerz6d6sben foglaltak egyben iigyv6di

17.) Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a 2013. 6vi V. tv (Ptk.) el6irrisai az ir6nyad6k

Felek

a

szerzrid6st elolvas6s
helybenhagy6lag al6irj6k.

6s

megmagyar6z6s utan,

mint akaratukkal mindenben

egyezot,

Felek a szerz6ddst elolvas6s, megmagyar6zis 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben egyezot, helybenhagy6lag aLiirjSk.
A jelen adrisv6teli szerzod6s 5 sz6mozott oldalb6l 5ll 6s dsszesen 8 p6ld6nyban k6sziilt.
Cserh6tszentiv6n, 2020. okr6ber
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