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ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY, NYILATKOZAT, ÉS ALÁÍRÓLAP 

 

Az ingatlanok címe 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. földszint 

Tulajdonos PEDIÁTER-MED KFT. „f.a.” 

3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. 

1. sz. ingatlan  

Helyrajzi száma 5090/A/1 

Nyilvántartott terület 75 m2 

Tulajdoni hányad 75/1150-ed, a társasházi közös tulajdonban 

A becslés tárgya Orvosi rendelő 

FORGALMI ÉRTÉK                           13 000 000.- Ft 

2. sz. ingatlan  

Helyrajzi száma 5090/A/21 

Nyilvántartott terület 42 m2 

Tulajdoni hányad 42/1150-ed, a társasházi közös tulajdonban 

A becslés tárgya Orvosi rendelő, egyéb helyiség 

FORGALMI ÉRTÉK                           8 500 000.- Ft 

MIND ÖSSZESEN   21 500 000.-Ft   azaz –HUSZONEGYMILLIÓ ÖTSZÁZEZER- Forint 

 

 

Szakértői nyilatkozat: A szakvélemény érvényes az ingatlan jellemzőiben és az ingatlanforga-

lomban beálló jelentősebb változások bekövetkeztéig. Ezt a jelenleg ismert, és tervezhető ingat-

lanpiaci viszonyok között a szakvélemény keltét követő hat naptári hónapban szabjuk meg. 

Az ingatlannal kapcsolatban elháríthatatlan forgalmazási akadályról nincs információnk. 

 

Gyöngyös, 2018. április 05. 

...................................... 
Frankó Mihály  

ingatlanforgalmi értékbecslő  

okl. 2839/91. 

reg. sz. F. 1/1989. 
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A PEDIÁTER-MED KFT. „f.a.” 3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4. sz. ALATTI TÁR-

SASHÁZI INGATLANAINAK FORGALMI-ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA 

Készült, a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiz-

tosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvek alapján. 

I.1.- AZ ÉRTÉKELŐI FELADAT ISMERTETÉSE 

–A Cg.10-09-032305 cégjegyzékszámú PEDIÁTER-MED Korlátolt Felelősségű Társaság „fel-

számolás alatt” (székhelye: 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4.) -mint tulajdonos- megbízása alapján 

társaságunk az 5600 Békéscsaba, Kígyósi út 3. sz. alatti székhellyel bejegyzett KONSZENZOR 

KFT. 2018. április 05-i értéknappal értékbecslést készít a címben szereplő, önállóan nyilvántartott 

két objektum napi ingatlan-forgalmi értékének megállapítása céljából. A PEDIÁTER-MED 

KFT. „f.a.” teljes jogú képviseletével meghatalmazott felszámoló szervezete, a budapesti RECE-

IVER KFT. 

A megbízásban foglaltaknak megfelelően előzetes egyeztetéseket, és információgyűjtést követően, 

2018. április 05-én, a megbízó képviselőjének jelenlétében helyszíni szemlét tartottunk. 

A helyszíni szemle, és a kidolgozott szakvélemény megállapításait az alábbiak szerint tárjuk 

Tisztelt megbízónk elé. 

-A felmérést megelőzően a megbízóval folytatott egyeztetések során az értékbecsléssel szem-

beni elvárások az alábbiak szerint kerültek rögzítésre. 

-A szakvéleményben az ingatlanok egyedi forgalmi értékét kell meghatároznia. 

-A forgalmi értékek kialakításra, az érték megállapítás alapját szolgáló valós értékesítési szándék-

nak, az ismert általános értékesítési technikáknak és a pillanatnyi ingatlanpiaci helyzetnek, illetve 

a várható piaci trendeknek a figyelembe vételével kell megtörténnie. 

-A forgalmi értékben /ingatlan tartozékként/ meg kell jeleníteni az esetleges beépített bútorzat, 

felszerelés, és berendezések stb. forgalmi értékét is. 

A szakvélemény 24 számozott oldalt tartalmaz. 

I.2.- A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE: 

I.2.a. A szakvéleményben a becsérték megállapítására az értékesítés időpontjában ismert, az érté-

kesítést befolyásoló valamennyi körülmény figyelembe vételével, valós (időkényszer nélküli) ér-
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tékesítési szándék, és szokásos--célszerű értékesítési technika alkalmazásának feltételezésével 

kerül sor. 

I.2.b.- Az ingatlanok forgalmi értékének megállapítására három nemzetközileg elfogadott és al-

kalmazott értékelési módszer terjedt el, (piaci összehasonlító, költség-alapú és jövedelem-alapú) 

Megítélésünk szerint az értékeléshez a vizsgált ingatlanok adottságai, és az értékesítés körülmé-

nyei miatt, jelen esetben a piaci összehasonlító megközelítés módszerét kell követnünk. 

-A költségalapú megközelítés az épületállomány kora, az épülettömb átfogó vizsgálatának hiá-

nya miatt a tényleges érték megállapítására, önálló módszerként nem alkalmazható. Ennek oka 

továbbá az is, hogy a társasház épületszerkezetének közös tulajdonban lévő elemeitől, illetve azok 

állapotától az önálló ingatlanok elemei nem függetleníthetők. 

-Az elemzés részét képezi az építmény műszaki szemléletű értékvizsgálata is, mely az aktuális 

statisztikai adatok alapján képezhető újra-előállítási értékből indul ki. 

-A jövedelemalapú értékelemzés, a kevés rendelkezésre álló publikus, megbízható összehasonlí-

tó adat okán vezethet téves következtetésekhez. 

-A piaci összehasonlító megközelítés módszerének lényege az, hogy a közelmúltban eladott 

illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés tárgyát képe-

ző létesítményekkel. Ezt követően az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok és a vizsgált va-

gyontárgy közötti különbözőségek ismeretében kiigazítjuk az olyan eltéréseket, mint például az 

ingatlan fizikai és használati jellemzői, és módja, az értékesítés vagy ajánlat feltételei, továbbá az 

értéknek a piaccal összefüggő vagy az ingatlantól független összetevői. Az így elvégzett számítá-

sok eredményei többnyire kijelölik a vizsgált ingatlanok értékének lehetséges tartományát. 

-Vizsgálatunk a földterületet, a rajta lévő épületeket, és az építményeket magában foglaló ingat-

lanokra terjedt ki. 

A forgalmi érték kialakításánál a következő tényezőket vettük figyelembe: 

-az ingatlan fekvése-elhelyezkedése, nagysága, mérete, állaga és hasznosíthatósága, 

-hasonló ingatlanok eladási, és ajánlati árai, 

-hasonló funkciójú ingatlanok piacának tendenciái, 
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-a kiépített infrastruktúra, 

-jelenlegi hasznosítás formája. 

-A fentiekből következően az értékbecslésben tehát a forgalmi érték kialakítása elsősorban össze-

hasonlító-elemző módszerre épül, és az ingatlan-nyilvántartás adatain, helyszíni szemlén, tételes 

felmérésen, illetve szóbeli adatközléseken alapul. Ezek az adatközlések jórészt kiváltják a feltárá-

sos diagnosztikával nyerhető adatokat. 

-Adatgyűjtést végeztünk az ingatlanok környezeti, fekvésbeli adottságait illetően is. Az épület 

eredeti létesítésének, átépítésének, karbantartásának időpontjairól dokumentált adatok nem állnak 

rendelkezésre. A hiányos adatközlés miatt a dokumentációkkal nem alátámasztható megállapítása-

inkat, a szerkezetek jellemzői alapján statisztikai, illetve empirikus úton alakítottuk ki. 

-A megbízásban megfogalmazottaknak megfelelően az érték megállapításánál - fizikai jellemző-

kön, regionális és településhez viszonyított fekvésen, stb. túlmenően- figyelembe vettük az alterna-

tív, más célú hasznosíthatóság, az esetleges fejlesztések lehetőségeit, az általános továbbá a helyi 

építészeti előírásokat, és a vizsgálat időpontjában jellemző, illetve a közeljövőben várható piaci 

viszonyokat, folyamatokat is. 

-A forgalmi érték kialakításánál felhasználtuk a helyi és az ingatlan tágabb környezetének ingatlan 

forgalmában megjelenő, és figyelembe vehető összehasonlító adatokat, a várható ingatlanpiaci és 

gazdasági trendeket, továbbá a vizsgált időszakban az összehasonlításra alkalmas ingatlanokat 

érintő adás-vételek, megállapodások és a meghiúsult értékesítések adatait is. 

I.2.c. –Az ingatlan tömb elhelyezését biztosító földrészlet a rajta lévő közműjellegű létesítmé-

nyekkel, egyedi infrastrukturális létesítményekkel, természetben egy funkcionális egységet képez, 

ezek értékét is a telekhányad értékében szerepeltetjük. 

-A (közös tulajdonú- és használatú) közműellátás egyes elemeinek pontos műszaki állapota nem 

ismert, szak felülvizsgálatuk szükséges. 

-Az ingatlanokra bejegyzett pénzügyi természetű terheket, a felszámolási eljárás jellege miatt nem 

vettük figyelembe. 

-Mivel feltárásos diagnosztikára nem volt lehetőség, az ebből eredő bizonytalansági tényező is a 

mérlegelés-értékkialakítás részét képezi. 

A szakvélemény az ingatlanok egybeni (megosztás nélküli) értékesítésének lehetőségét elemzi, és 

csak visszterhesen megvalósuló ügyletek lehetőségét vizsgáltuk. 
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I.3. VAGYONÉRTÉKELŐI MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

-A szakvélemény keretében vizsgált ingatlanok környezetében (és a településen is) hasonló adott-

ságokkal bíró ingatlanok forgalmazási adatai csak korlátozottan állnak rendelkezésre, az összeha-

sonlítást azonos jellemzőkkel bíró, de távolabbi ingatlanok eladási adataival kapcsolatban is elvé-

geztük, és figyelembe vettük a város ingatlanajánlati adatait is. 

-A szakvéleményben vizsgált ingatlanegységek egy társasház épülettömbjében találhatók, ismere-

teink szerint az alapító okirat az ingatlanokhoz kizárólagos joggal tartozó helyiségekről nem ren-

delkezik. 

AZ ÉRTÉKBECSLÉS SORÁN FELTÁRÁSOS DIAGNOSZTIKÁT NEM VÉGEZTÜNK, 

A BECSÉRTÉK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT NEM TARTALMAZ! 

II. ÉRTÉKBECSLÉS 

II.1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS: 

II.1.a. A TELEPÜLÉSRÉSZ ISMERTETÉSE 

Fekvése 

-Gyöngyös mintegy 30 000 lakosú város Heves megyében, a Gyöngyösi járás székhelye. Gyön-

gyöspüspöki, Mátrafüred, Mátraháza, Sástó, valamint Kékestető közigazgatási szempontból a vá-

roshoz tartoznak. Északról a várost a Mátra, délről az Alföld határolja. 

A várost átszeli a Gyöngyös-patak, a Külső-Mérges-patak, a Belső-Mérges-patak és a Tarján-

patak. 

Közlekedése 

-A "Mátra kapuja" közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve a 24-es országúton, vasúton 

pedig a MÁV 85-ös számú (Vámosgyörk–Gyöngyös) vasútvonalán közelíthető meg. Egy vasútál-

lomás (Gyöngyös) és egy vasúti megállóhellyel. 

-A Budapesttől északkeletre, fekvő város a Mátravidék természetes kulturális, gazdasági és ide-

genforgalmi központja, a városban működő ipari-kereskedelmi vállalkozások mellett a helyi gaz-

daságra jelentős hatást gyakorol a nagyszámú oktatási intézmény is. (Forrás; internet) 
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II.1.b. AZ INGATLANEGYÜTTES LEÍRÁSA 

ELHELYEZKEDÉSE, KÖZVETLEN KÖRNYEZETE: 

-Az ingatlan épülettömbje, a település nyugati részén kiépült lakótelepen áll, megfelelő közterületi 

parkolási lehetőséggel rendelkező környezetben, a közúti közlekedés számára Gyöngyös útháló-

zathoz való kapcsolata révén jól megközelíthető, tömegközlekedési kapcsolata is rendezett. Köz-

vetlen közelében elsősorban lakóingatlanok, és kisebb kereskedelmi egységek találhatók. 
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-A társasház telke úgynevezett „úszótelek”, 100%-ban beépített, ingyenes parkolási lehetőség a 

tömb előtti közterületi parkolóban adott. 

-Az ingatlanok épülettömbje alagsor, fsz.+4 emeletes, a szintek közötti közlekedést a lépcső 

szolgálja. 

-Eredeti építési idejére nézve megbízható adatokkal nem rendelkezünk, az épület vizsgálata alap-

ján ezt az 1970-es évekre tehetjük. 

-Az épülettömb műszaki állaga életkorának megfelelő a külső szemrevételezés szerint kielégítő-jó, 

a szakvélemény tárgyát képező épületrészek műszaki állapota az épület állagával megegyező. 
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Épületszerkezeti elemek felsorolása: 

-Az épület alapozása vélhetően vasbeton sávalapozás. 

-Falszerkezete égetett kerámiai tégla, kőporozott külső homlokzattal, a belső elválasztó falak va-

koltak, festettek. 

-Födémszerkezet valószínűleg előregyártott vasbeton panelfödémfafödém. 

-A vizes helyiségek oldalfalazata csempeburkolatos. 

-Az épület lapostetős lefedésű. 

-A helyiségek belmagassága 3 m, részben álmennyezettel fedettek. 

-Nyílászárói: A külső homlokzati nyílászárók anyaga hőszigetelt üvegezésű műanyag, a belsők 

anyaga jellemzően fa. 

III.- EGYEDI ISMERTETŐK 

III.1. AZ OBJEKTUMOK EGYEDI ADOTTSÁGAI 

-Mindkét ingatlan egészségügyi szolgáltatás céljaira került kialakításra, egymás mellet („falszom-

szédságban”) a tömb földszintjén helyezkednek el, bejáratuk a lépcsőházra nyílik, helyiségkiosz-

tásuk, és belső területarány az alapfunkció ellátásához kedvező. 

-Az ingatlanok közműellátása (a jelenlegi tulajdonosi egyezés okán) közös rendszerben működik, 

közösen mért az elektromos áramellátás, a gázfogyasztás, (ennélfogva a fűtési költség is közös) a 

vízellátás a társasházi közös rendszerről megoldott, annak költségét átalánydíjas rendszerben ter-

helik a fogyasztóhelyek felé. 

-A két ingatlan az elmúlt tíz évben jelentős átalakításon, korszerűsítésen esett át, melynek során 

mind helyiségkiosztásukat, mind (kisebb mértékben) alapterületüket megváltoztatták. E munkála-

tokat nem követte a társasház alapító okirat módosítása, így az ingatlan nyilvántartásbeli. és a ter-

mészetbeni állapot mindkét ingatlan esetében jelentősen eltér. 
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III.2.a. A 3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4., 5090/A/1. HRSZ. INGATLAN: 

AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁS ADATAI: 

Az ingatlan címe 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. földszint 

Tulajdonos PEDIÁTER-MED KFT. „f.a.” 

3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. 

1. sz. ingatlan  

Helyrajzi száma 5090/A/1 

Nyilvántartott terület 75 m2 

Tulajdoni hányad 75/1150-ed, a társasházi közös tulajdonban 

A becslés tárgya Orvosi rendelő 

Terhek Pénzügyi terhek 

Egészségügyi célvagyon kategória 

Elővásárlási jog Gyöngyös Város Önkormányzata javára 

 

-Az ingatlan jelen kialakításai egy (a szemle időpontjában nem üzemelő) gyógyszertár működését 

szolgálják. Célszerű kialakításai komplexitása alkalmassá teszik az azonnali használatbavételre. 

-Az ingatlan összközművesellátásának rendszerét fentebb írtuk le, a fűtést, és a használati meleg-

vizet a szomszédos ingatlanegységben felszerelt kombikazán biztosítja, a hőleadó eszközök acél-

lemez lapradiátorok. 

-A gyógyszertárban beépített bútorzat, és felszerelések tulajdonjogára nézve megbízható 

információval nem rendelkezünk. 

HELYISÉGEI-BURKOLATAI 

5090/A/1. HRSZ. GYÓGYSZERTÁR 

Helyiség megnevezése Padlóburkolat Alapterület 

Teakonyha padlókerámia 1,98 m2 

Iroda padlókerámia 5,56 m2 

Labor padlókerámia 20,97 m2 

Közlekedő padlókerámia 2,50 m2 
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Officina padlókerámia 19,55 m2 

Raktár padlókerámia 14,59 m2 

Közlekedő padlókerámia 2,58 m2 

Előtér padlókerámia 2,96 m2 

Öltözőelőtér padlókerámia 1,06 m2 

Öltöző padlókerámia 2,98 m2 

Wc padlókerámia 1,31 m2 

ALAPTERÜLET ÖSSZESEN 76,20 m2 
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III.2.b. A 3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4., 5090/A/21. HRSZ. INGATLAN: 

AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁS ADATAI: 

Az ingatlan címe 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. földszint 

Tulajdonos PEDIÁTER-MED KFT. „f.a.” 

3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4. 

2. sz. ingatlan  

Helyrajzi száma 5090/A/21 

Nyilvántartott terület 42 m2 

Tulajdoni hányad 42/1150-ed, a társasházi közös tulajdonban 

A becslés tárgya Orvosi rendelő, egyéb helyiség 
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Terhek Pénzügyi terhek 

Egészségügyi célvagyon kategória 

Elővásárlási jog Gyöngyös Város Önkormányzata javára 

 

-Az ingatlan jelenleg is használatban lévő orvosi rendelő, építészeti kialakításai e célt jól szolgálva 

kerültek kialakításra. 

-Az ingatlan összközmű ellátottságú, a korábban ismertetett relációban. A fűtést, és a használati 

melegvizet a szomszédos ingatlanegység felé a váróban felszerelt fali kombi gázkazán szolgáltat-

ja. 

-A rendelőben beépített bútorzat, és felszerelések tulajdonjogára nézve megbízható informá-

cióval nem rendelkezünk. 

HELYISÉGEI-BURKOLATAI 

5090/A/21. HRSZ. ORVOSI RENDELŐ 

Helyiség megnevezése Padlóburkolat Alapterület 

Váróelőtér padlókerámia 17,99 m2 

Rendelő padlókerámia 14,68 m2 

Mosdó padlókerámia 1,55 m2 

Wc padlókerámia 0,97 m2 

Wc előtér padlókerámia 1,38 m2 

Wc padlókerámia 1,07 m2 

Wc padlókerámia 1,11 m2 

ALAPTERÜLET ÖSSZESEN 38,75 m2 
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IV. ÉRTÉKBEFOLYÁSOLÓ PIACI HATÁSOK 

ÉRTÉKESÍTÉS SORÁN VÁRHATÓAN A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKNÖVELŐ 

HATÁSÚ ELEMEK ÉRVÉNYESÜLHETNEK 

-A szolgáltatásokhoz illeszkedően frekventált környezet, 

-a jó épület alapszerkezeti, és helyiségkiosztásbeli adottságok, 

-az épület főszerkezetének állékonysága, kielégítő műszaki állapota, 

-az ingatlanok jó általános állapota, és felszereltsége (konyha, fürdőszoba stb.) 

-az összközműves ellátottság. 
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ÉRTÉKCSÖKKENTŐ HATÁSÚ ELEMEK 

-A közműellátás egységessége, 

-a tulajdoni lapokon megjelenő 2001. évi CVII. törvényre alapuló „Egészségügyi célvagyon” mi-

nősítés. (Idézve lásd jelen szakvélemény 24 oldalán!) 

 

V. ÉRTÉK-MEGÁLLAPÍTÁS, ÉRTÉK ÖSSZESÍTŐ LAP 

FENTIEK ALAPJÁN, A PEDIÁTER-MED KFT. „f.a.” 3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4. sz. ALATTI TÁR-

SASHÁZI INGATLANAINAK FORGALMI-ÉRTÉKÉT AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZZUK MEG 

3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4. sz. ALATTI 5090/A/1. HRSZ. GYÓGYSZERTÁR 

13 000 000.-Ft azaz –TIZENHÁROMMILLIÓ-- Forint 

 

3200 GYÖNGYÖS, HATTYÚ tér 4. sz. ALATTI 5090/A/21. HRSZ. ORVOSI RENDELŐ 

8 500 000.-Ft azaz –NYOLCMILLIÓ ÖTSZÁZEZER- Forint  

 

MIND ÖSSZESEN   21 500 000.-Ft   azaz –HUSZONEGYMILLIÓ ÖTSZÁZEZER- Forint 

 

A BECSÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT NEM TARTALMAZZÁK! 

 

 

Gyöngyös, 2018. április 05. 

 

 

 

 

 

...................................... 
Frankó Mihály  

ingatlanforgalmi értékbecslő  

okl. 2839/91. reg. sz. F. 1/1989. 
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2001. évi CVII. törvény 

10. § (1) A közszolgáltatásokról gondoskodó szerv által egészségügyi közszolgáltatás nyújtására 

értékesített ingatlan vagyontárgy egészségügyi célvagyonnak minősül, kivéve ha a vagyontárgy 

megszerzője egy másik egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv. 

(2) Az egészségügyi célvagyon az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásán túlmenően a szabad 

kapacitások kihasználása érdekében kizárólag csak egészségügyi szolgáltatás nyújtására és azzal 

összefüggő feladatok ellátására használható, illetve hasznosítható. 

(3) Az egészségügyi célvagyon tulajdonosa az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó 

szervnél kezdeményezheti, hogy az eredeti vagyontárgy helyére új vagyontárgy kerüljön. Az 

egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv akkor adja ehhez hozzájárulását, ha az új va-

gyontárgy működtetése legalább változatlan színvonalon biztosítja az adott közszolgáltatás nyújtá-

sát, továbbá területi elhelyezkedése a közszolgáltatás igénybe vevői számára nem jelent aránytalan 

sérelmet. A hozzájárulás megadása esetén és feltéve, hogy az egészségügyi hatóság véleménye 

szerint az új vagyontárgy megfelel a jogszabályi feltételeknek, az eredeti vagyontárgy célvagyon 

jellegének törlése mellett az új vagyontárgy minősül egészségügyi célvagyonnak. 

(4) Amennyiben azért nem indokolt az egészségügyi célvagyoni jelleg fenntartása, mert az adott 

egészségügyi közszolgáltatási feladat megszűnt vagy más formában kerül ellátásra, és ennek té-

nyét az egészségügyi hatóság igazolja, az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi az ingatlan cél-

vagyoni jellegének törlését az ingatlan-nyilvántartásból. 

(5) Az egészségügyi célvagyon felszámolási eljárás során történő értékesítése esetén az (1) bekez-

dés szerinti közszolgáltatásokról gondoskodó szervet, illetőleg az általa kijelölt egészségügyi köz-

szolgáltatót elővásárlási jog illeti meg. Ha az elővásárlási jog jogosultjai e jogukkal nem élnek, 

akkor az ingatlan az egészségügyi célvagyon minősítés törlése mellett értékesíthető. 

(6) A vagyontárgy egészségügyi célvagyoni jellegét, továbbá az (5) bekezdés szerinti elővásárlási 

jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 


