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                 Ozorák István e. v. 

Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 
1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás        

                 Mobil: 30/ 9287 704,   
E-mail: istozi@t-online.hu 

 
 

 
 

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY 
 
 

 
 
 
 

Tárgy: Edelény Szentpéteri út 30. 1/8 
           lakás 
 
Forgalmi érték: 1 430 000 Ft 
 
 
Megrendelő:     Edelény Város Önkormányzata 
       Edelény István király útja 52. 
                       
 
 
Készült: 2016. 11. 09. 
 
 
 
Készítette: Ozorák István igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682 ig. sz.) 
                  1172 Budapest, Adorján u. 11. 1.lakás 
 
Ez a szakvélemény 4 oldalból áll. 
Készült: 3 példányban, ez a ...... számú példány. 
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 I. A megbízás rögzítése és alapadatok felvétele:  
 
 Jelen ingatlanértékelést az edelényi Városi Önkormányzat rendelte meg az Edelény 
Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás megnevezésű ingatlan értékének megállapítása céljából.  
 
Az értékelés célja: Az értékelt ingatlan jelenlegi, valós piaci (forgalmi) értékének megállapítása, 
jelen állapotának rögzítése.  
Az értékelő feladata és az értékelés módja: rögzíteni az értékelt ingatlan geográfiai és műszaki 
jellemzőit és piaci összehasonlító adatok alapján elvégezni az értékelést. 
 
Szakértői nyilatkozat:  
Az értékelést az ingatlanértékelések rendjét szabályozó 54/1997 (VIII.1.) FM és a 25/1997. (VIII. 
1.) PM. rendeletek alapján készítem el.   
Műszaki egyetemi végzettséggel rendelkezem (1976). Az igazságügyi szakértői névsorban 1982. 
óta szerepelek (0682 igazolv. szám). Az igazságügyi szakértői kamara tagja vagyok.  
Az értékelést kizárólag a Megbízó használhatja fel. 
Az értékelt ingatlant megtekintettem, állapotát a megbízó jelenlétében felmértem és fényképeken 
rögzítettem. 
A felhasznált adatok forrása, megbízhatósága: 
        A szemle során készített fotók az ingatlan akkori állapotát tükrözik. 
        Műszaki adatokat T. Megbízó tájékoztatása és a látott tapasztalatok alapján rögzítettük. 
         
         
 
Az értékelésnél felhasznált piaci összehasonlító adatokat saját ingatlanközvetítő adatbázisomból és 
más irodáktól kapott információkból vettem. 
Az értékelésnél az ingatlan jelenlegi állapotát, illetve a rövid és középtávon mutatkozó ingatlanpiaci 
tendenciákat vettem alapul. 
 
 
 
 
         II. Az értékelt ingatlan azonosítása: 
 
 
Címe: Edelény Szentpéteri út 30. 1/8; Edelény belterület 671/5/A/8 hrsz 
Megnevezése: lakás 
Térmértéke: 51 m2 
Tulajdoni lap információi:  
Bejegyzett tulajdonos: Edelény Városi Önkormányzat 1/1 
 
Terhek: Önálló szöveges bejegyzés az eORT új felmérés belterület 671/5/A/8 
 
Környezete: társasházak 
Kereslet-kínálati jellemző minősítése: Közepes 
Ennek várható változása: nincs adat 
Közműellátottsága: Áram (230V), vezetékes víz, csatorna. 
Megközelíthetősége: gépkocsival, autóbusszal 
A terület környezeti ártalmai: Nincs  
Az ingatlan hasznosítása: lakás 
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              III. Az épület és környezetének leírása 
 
Edelény a borsodi tájak egyik legszerencsésebb pontján helyezkedik el, a Bódva folyó hirtelen 
kiszélesedő völgyében, Miskolctól 25 kilométerre. A térség kereskedelmi és szellemi-kulturális 
központja, lakosainak száma közel 11 ezer. A város három község összevonása révén keletkezett. 
1950-ben a megye névadó települését, Borsodot, majd 1963-ban Finkét csatolják Edelényhez: 1986-
ban kapja városi rangját. 
A város gazdasági szerkezetét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a mezőgazdaság határozta 
meg. A bányákat azonban 1995 augusztusában bezárták, a nagyüzemi termelés helyett 
mezőgazdaságára a saját célra termelő szőlő- és gyümölcstermesztés a jellemző. 
Az Aggteleki Nemzeti Park világhíres barlangjaihoz a városon keresztül vezet a főútvonal. 
Szlovákia felé a tornanádaskai és az aggteleki határátkelő biztosítja a forgalmat. 
Az értékelt ingatlan a városba vezető, Sajószentpéter felöl érkező fő út mellett helyezkedik el, egy 
kétszintes tégla társasház 1. emeletén.  
A lakás elhanyagolt, lakatlan, teljes felújítást igényel. A burkolatok sérültek, a fürdőszobai és 
konyhai szaniterek teljesen hiányoznak, az ablakok korhadtak, vetemedettek. 
 
 
 
    IV. Piaci alapú értékelése: 
 
Ez az ingatlan egy normál méretű lakás. Értékelése piaci összehasonlítás módszerével lehetséges és 
indokolt.  
 
Értékelt lakás nagysága: 51 m2  
 

Hasonló ingatlanok kínálati adatai az értékelt épület környezetéből (összehasonlítási adatok): 
 

helyszín Idő funkció méret piaci ár* fajlagos ár 
Edelény, Szentpéteri út 2016 lakás 51 K 1 990 000 39 020 
Edelény Bányász út 2016 lakás 72 K 3 000 000 41 667 
Edelény  2016 lakás 72 K 2 900 000 40 278 

 
Fajlagos alapár: 40 321 Ft/m2 

 
Korrekciók:  
Kínálati ár miatt: -15% 
Műszaki állapota miatt: - 15% 
Takarítási (fertőtlenítési) kényszer: - 0,5 % 
Összes korrekció: - 30,5 % 
 

Korrigált fajlagos alapár: 28 023 Ft/m2 

 
Épület értéke: 51 m2 × 28 023 Ft/m2 = 1 429 173 Ft 
 
 
Kerekítve: 1.430.000 Ft 
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                    V. Egyeztetett érték: 
 
 

Az Edelény Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatt található, 671/5/A/8 hrsz alatt nyilvántartott, 51 m2 
térmértékű, lakás megnevezésű ingatlan egyeztetett forgalmi értéke: 1 430 000 Ft. 
 
 
 
 

1 430 000 Ft 
azaz Egymillió-négyszázharmincezer forint 

 
összegben határozom meg. 
 
 
Az ingatlanértékelés fordulónapja: 2016. 11. 08. 
 
 
Jelen értékelés szavatossági ideje a fenti fordulónaptól számított 180 nap. Későbbi felhasználáshoz 
az értékelést aktualizálni kell. 
 
 
Az értékelés mellékletei: tulajdoni lap, térképmásolat, fotómelléklet 
 
 
 
Miskolc, 2016. 11. 09. 
 
 

                                               
 
                                                                                                  Ozorák István     
                                                                      igazságügyi ingatlan  értékbecslő szakértő (0682) 


