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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

 

Az ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma: 

3954 Györgytarló, Hrsz.: 0249/3 alatt található:  

 Kivett építési terület (20.000 m2 telek és 2804,4 m2 építmény) 

  

Az értékelés célja:  Az ingatlan piaci forgalmi értékének meghatározása. 

Az értékelés módszere: Piaci összehasonlító megközelítés. 

 

Az ingatlanról rendelkezésemre álló okmányok, dokumentumok, a térség ingatlanpiaci viszonyai-

nak tanulmányozása, a helyszíni bejárás, az építtetővel és a felszámolóbiztossal való információcse-

re után, valamint az értékelési számítások alapján  

Kivett, építési terület becsült forgalmi értéke: 

144.600.000,-Ft, 

azaz egyszáznegyvennégymillió-hatszázezer forint 

 

Korlátozások, alapfeltételezések: Az értékelt ingatlanra már többször volt kitűzve végrehajtói 

árverés (legutóbb 2019. májusában), de nem jelentkezett vevő. Az ingatlan jelenleg felszámolás 

alatt áll, mely jelentős értékcsökkentő tényező: 

144.600.000 x 0,6 = 86.760.000,-Ft ,  

mely kerekítve 87.000.000,-Ft Nyolcvanhétmillió forint 

 

A helyszíni szemle időpontja: 2019. augusztus 16. 

Az értékelés fordulónapja:  2019. november 01. 

A szakvélemény érvényessége: A fordulónaptól számított 90 nap. 

Az értékelés készítője:  Dr. Kunos István  (Oklevél sz.: 889337) 

     3535 Miskolc, Rigó u. 2. 

     06 (20) 3290353 

Miskolc, 2019. október 21. 

                     

         Dr. Kunos István 

               ingatlanforgalmi értékbecslő
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1. A megrendelő adatai, utasításai: 

A megrendelő neve:    MM Thermal Szállodaipari Kft. „f.a” 

Címe:      3954 Györgytarló 0249/2 hrsz. 

Telefonszáma:     06 (20) 3771916 

Kapcsolata az értékelt ingatlannal:  Törvényszék által kijelölt felszámolóbiztos 

A megrendelő utasításai:   - 

 

 

2. Az értékelés célja és módszere: 

Az értékelés célja:  Az ingatlan piaci forgalmi értékének meghatározása. 

Az értékelés módszere: Összehasonlító piaci adatokon alapuló piaci forgalmi értékbecslés.  

Az értékbecslés elkészítéséhez felhasználtam az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésemre bocsá-

tott dokumentumokat, áttanulmányoztam a tulajdoni lapot, térképmásolatot. Információkat gyűjtöt-

tem az utóbbi idők hasonló rendeltetésű ingatlanainak fajlagos adás-vételi áráról. A helyszíni szem-

le alkalmával megvizsgáltam az ingatlan településen való elhelyezkedését, készültségi fokát, inf-

rastruktúráját, az ingatlan műszaki paramétereit. A látottakról feljegyzéseket, fényképeket készítet-

tem. 

Az értékelés módszertanára és az érték levezetésére az 5. fejezetben fejtek ki részletesen. 

A mellékletek részét képezi a tulajdoni lap (lásd 1. sz. melléklet), a helyszínrajz (lásd 2. sz. mellék-

let), valamint az alaprajzok (lásd 3. sz. melléklet). Ezen dokumentumok közhiteles adatait vizsgálat 

nélkül felhasználtam az értékelés során. 

 

 

3. Az ingatlan környezetének leírása: 

 

3.1 Györgytarló elhelyezkedése 

Györgytarló község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárospataki járásában, a Sárospataki kistérség 

részeként, Miskolctól közúton 95 kilométerre keletre, a Bodrogközben, a Tisza partján fekszik. Te-

rülete 30,19 km2, népessége 599 fő, népsűrűsége 17,39 fő/km2. Idegenforgalmi szempontból az 

Észak-Magyarország turisztikai régióhoz és az Észak-Magyarország turisztikai és idegenforgalmi 

marketing régióhoz kapcsolódik, GPS koordinátái: N48.2055 E21.6328. 

Megközelítése közúton a 37-es főútvonalról, vasúton a Hatvan – Miskolc – Szerencs - Sátoraljaúj-

hely/Nyíregyháza vonalon lehetséges. 

A településen kiépült infrastruktúra található (óvoda, általános iskola, orvosi rendelő, posta, élelmi-

szerüzlet, faluház, községi könyvtár). 
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Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgytarl%C3%B3 

 

 

3.2 Györgytarló ingatlanpiaci helyzete 

Györgytarló ingatlanpiaci helyzete eléggé deprimált helyzetet mutat. Elsősorban a település vi-

szonylag rossz megközelítése, a munkalehetőségek korlátossága magyarázza a gyér kereslet követ-

keztében kialakult nyomott árakat. A térség ingatlanstatisztikáját az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n%20megye 

 

Az ábrából látszik, hogy a Györgytarlón és környékén található ingatlanok a nagytérség legcseké-

lyebb értékű területei közé tartoznak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgytarl%C3%B3
https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n%20megye
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4. Az ingatlan leírása 

Az ingatlan Györgytarló keleti széle mellett, a település közvetlen közelében, külterületen fekszik. 

 

 

4.1 Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása  

Cím:   3954 Györgytarló 

Helyrajzi szám: 0249/3 

  

 Kivett építési terület (20.000 m2 telek és 2804,4 m2 építmény) 

  

Az ingatlan tulajdoni lapját az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

4.2 Természetbeni leírás 

4.2.1 Telek 

A drótfonattal körbekerített telek szabályos téglalap alakú, sík, északi utcafrontos, csendes fekvésű, 

jó levegőjű. A telek nagy része gazos, oldalán és néhány sávban kisebb fákkal, facsoportokkal, cser-

jékkel. A házba való bejutás szilárd burkolaton jelenleg nem összefüggően biztosított. 

 

4.2.2 Épületek 

A vizsgált ingatlan építése 2009-ben kezdődött azzal a céllal, hogy ott für-

dő/vendéglátóipari/szálláshely kerüljön kialakításra. A település viszonylatában attraktívnak nevez-
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hető főépület jelen állapot szerint átlagosan 70%-os készültségi fokú. A felépítmények egy főépü-

letből és egy vízgépházból tevődnek össze. 

A tekintetet vonzó főépület impozáns, két toronnyal rendelkező épületének főbejárata középen he-

lyezkedik el, melyhez lépcsősoron juthatunk fel. Az épület K-i oldalán oldalbejárat található.  

A vízgépház nyílászárók nélküli épülete a főépülettől DNy-i irányban helyezkedik el, melyben je-

lenleg borókabokor nő.  

 

4.2.3 Közművesítettség, közüzemi szolgáltatások 

A közvilágítást nem élvező ingatlan nem közművesített terület. A közművekre történő csatlakozás a 

település szélén, az ingatlantól pár tíz méterre biztosított. A szemétszállítás elszállítása biztosítható. 

 

4.2.4 Megközelíthetőség 

Az ingatlan gépjárművel, kerékpárral való megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges. 

 

4.3 Az épületek részletes bemutatása 

4.3.1 Főépület: 

A 2731,2 m2 alapterületű, három szintből álló főépületet pinceszint, földszint és tetőtér alkotja. A 

beton sávalapon nyugvó épület felmenő falazata Porotherm tégla. A födémet a pinceszint és a föld-

szint között üreges beton födémpalló, a földszint és a tetőtér között pedig betongerenda és beton bé-

léstest alkotja. A tetőszerkezet fa fedélszékkel, nyeregtetővel került kialakításra. Héjazata cserép, a 

csapadékvíz elvezetés műanyag ereszcsatornákkal biztosított. A belső hőszigetelés kőzetgyapottal 

történt.  

 

4.3.2 Vízgépház: 

A 73,2 m2 alapterületű egyszintes épület beton sávalapon nyugszik. Felmenő falazata tégla. Tető-

szerkezete fa fedélszékes, nyeregtetős. Héjazata cserép. Az épület nem rendelkezik nyílászárókkal. 

 

4.4 Építészeti terv, stílus 

A vendéglátási céllal építeni kezdett ingatlan helyszín- és alaprajzát a 2. és 3. sz. melléklet tartal-

mazza. 



 

8 

 

4.4.1 Az épület formája, emeletek száma, általános térelosztás 

Az épület utcafronti része a rendeltetési célnak megfelelően került kialakításra, mely figyelemfel-

keltő külsőt kölcsönöz. A háromszintes épület általános térelosztása – a szálláshelynek otthont adó 

szobák, mellék-, gépészeti-, és kisebb tároló helyiségek kivételével tágasak, a tervezett célnak meg-

felelőek. A pinceszinten két téglalap alakú úszómedence található. Az épület túlsó, déli része egy 

viszonylag nagy, ívelt, részben fedett terasszal rendelkezik, melyről széles lépcsősor vezet le arra a 

területre, ahol az építtető két nagy, kör alakú szabadtéri medence építtetését tervezte. Egy három-

szintes szálláshelytől nem feltétlenül elvárható módon, az épület tágas, mindhárom szint között ösz-

szeköttetést biztosító liftaknával rendelkezik, mely a vendégek kényelmét lett volna hivatott biztosí-

tani. 

 

4.4.2 Az épület burkolatai, nyílászárói 

Az épület a helyszíni szemle időpontjában burkolt felülettel nem rendelkezik. A nyílászárók anyaga 

a pinceszinten és a földszinten műanyag, a tetőtérben fa. 

 

4.4.3 Összterület és kihasználtsága 

Az ingatlan jelen készültségi állapotában használaton kívüli.  

 

4.4.4 Felhasznált anyag és emberi munka minősége 

Az építés során a tulajdonosok modern, nagyfokú igényességet tükröző anyagokat és technológiákat 

igyekeztek alkalmazni (pl. kőzetgyapot, építészeti és gépészeti munka minősége).  

 

4.4.5 Épületgépészet 

Az ingatlan víz és fűtési rendszere jó részben, a szellőző berendezések egy része kiépítésre került. A 

szennyvíz elvezetésére szolgáló vezetékeket a falakban elhelyezték. A tűzcsap, a padlófűtés, a WC 

szerelvényei és az egyéb járulékos gépészeti berendezések többsége kiépített. Az ingatlant jelenleg 

riasztóberendezés nem felügyeli. 

 

4.4.6 Fizikai állapotok, karbantartottság 

Az ingatlan külső-belső állapota igényes, állagmegóvott helyzetet mutat. 

 

4.4.7 Az ingatlant bemutató fényképek 
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Főépület homlokzat 
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Földszint a bejárat felől 

 
 

Hall 

   
 

É-i ablakok (földszint) 

 
D-i ablakok (földszint) 
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Földszinti helyiségek gépészeti bekötése 

     
 

 
 

Emeleti lépcsőfeljáró 

   
 

Terasz-kijáró 
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Liftakna 

  
 

Földszinti WC helyiség 

  
 

A pincébe vezető lépcső 

  
 

Pincehelyiségek 
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Pince és gépészete 

     
 

     
 

     
A pincéből felvezető lépcső 

   
 

 

 



 

14 

 

Tetőtéri folyosó 

   
 

 
 

Tetőszobák 
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Galériás kialakítás a tetőtérben 

       
 

Tetőtéri WC 

   
 

Tetőszerkezet 

 
 

Kilátás a kültéri medencékre (D-re tekintve) 
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A főépület DNy-i homlokzata 

 
 

A főépület és a vízgépház DDNy-i nézetből 

   
 

4. Vízgépház 
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5. Az érték levezetése 

 

Kivett, építési terület építményekkel: 

Az értékelés tárgyát képező ingatlan elhelyezkedése, majdani befejezéskori rendeltetése, illetve je-

lenlegi készültségi foka nem tette lehetővé a környéken található hasonló ingatlanokkal való közvet-

len összehasonlítást. A reális érték meghatározásának céljától vezérelve, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében jelenleg érvényes, átlagos kereskedelmi/ipari ingatlan adás-vételeket jellemző fajlagos 

négyzetméterárból indultam ki (Magyar Ingatlan Központ). Ezt követően a szóban forgó ingatlan 

sajátosságainak megfelelően (pl. készültség foka, térségen belüli elhelyezkedés, infrastruktúra) kor-

rigáltam az általam vizsgált ingatlan alapterületének az átlag fajlagos alapértékkel való szorzatát. Ez 

eredményezte az értékelési bizonyítványban szereplő értéket, vagyis a 86.789.729,-Ft, mely kere-

kítve 87.000.000,-Ft. 

 

 

5.1 A számítás menete 

 

Kivett, építési terület építményekkel: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg érvényes, átlagos kereskedelmi/ipari ingatlan adás-

vételeket jellemző fajlagos négyzetméterárak az értékelés időpontjában a Magyar Ingatlan Központ 

adatközlése szerint (https://mik.hu/ingatlan-ertekbecsles): 

 

147.370,-Ft/m2. 

 

A felépítmények alapterületei: 

a, Főépület: 2731,2 m2 

b, Vízgépház:     73,2 m2 

Összesen: 2804,4 m2 

 

100 %-os készültségi állapotú érték meghatározása: 

2804,4 m2 x 147.370,-Ft/m2 = 413.284.428,-Ft 

 

Korrekciós tényezők kumulatív figyelembevétele: 

 a, 70%-os készültség korrekciója: 

413.284.428 x 0,7 = 289.299.097,-Ft 

 

 b, elhelyezkedés korrekciója (a megye átlagos értékűnek mondható területeihez képest): 

https://mik.hu/ingatlan-ertekbecsles
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  A 3.2 pontban bemutatottak alapján látszik, hogy Györgytarló a megye, a térség és 

  az ország ingatlanpiaci szempontból legkevésbé értékes területei közé tartozik, így 

  az értékesíthetőség oldaláról megközelítve a 0,5-ös együttható tűnik reálisnak. 

289.299.097 x 0,5 = 144.649.549,-Ft 

 

 

5.2 Alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások 

Az értékelés során nem jutott tudomásomra olyan tényező, amelyből arra lehetett volna következ-

tetni, hogy az értékelésben szereplő tények és adatok nem helyesek. Az állag meghatározása a 

szemrevételezéses diagnosztika módszerével készült. Nem végeztem geotechnikai, statikai, műsze-

res épületdiagnosztikai és környezeti hatásvizsgálatokat. Legjobb tudomásom szerint az értékelés-

ben szereplő minden adat helytálló és pontos, a Megrendelő által rendelkezésemre bocsátott adato-

kat külön jogi, műszaki szakértő nem vizsgálta. A megállapított forgalmi érték kizárólag a szakvé-

leményben megjelölt felhasználási cél esetében érvényes. Jelen értékelés egésze, részletei, illetve 

semmilyen rá vonatkozó hivatkozás nem kerülhet be publikált iratba, tájékoztató jelentésbe, és nem 

lehet nyilvánosságra hozni az értékelő a megjelenés tartalmát és formáját jóváhagyó írásbeli hozzá-

járulása nélkül. Az ingatlanforgalmi értékbecslés részleteiben nem, csak teljes egészében értelmez-

hető, abból egyes megállapításokat, vagy részleteket kiragadni és önmagukban felhasználni nem 

szabad. Az értékelő a tudomására jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan keze-

li, egyúttal kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz nem fűződik érdeke, díjazása 

nincs kapcsolatban a megállapított értékkel, pártatlanságát semmi sem befolyásolja. Az értékelő ki-

köti, hogy a megrendelő a szakvéleményt csak a szerződésben rögzített vállalási díj kiegyenlítését 

követően használhatja fel, továbbá fenntartja a jogát arra, hogy az értékbecslés eredményét érvény-

telenítse és a szakvéleményt visszavonja abban az esetben, ha a vállalási díj határidőre történő ki-

egyenlítése elmaradna. 

 

Miskolc, 2019. október 21. 

               

         Dr. Kunos István 

               ingatlanforgalmi értékbecslő 
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MELLÉKLETEK 

 

1. Tulajdoni lap másolatok 

2. Helyszínrajz 

3. Alaprajzok 


