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1. ELŐZMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS CÉLJA, ÉRTÉKELÉSI FORMA
Mudriczki József polgármester (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.)
megbízott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Parád, 438/2 hrsz-ú,
szálloda ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan értékét állapítsam
meg. Az értékelés célja: aktuális (jelenlegi) piaci érték meghatározása. Kért
értékelési forma: forgalmi (piaci) érték.
A forgalmi érték meghatározásához 2021. április 22-én helyszíni
szemlét tartottam. A szemle módja: egyszerű műszaki szemrevételezés,
helyszíni azonosítással, a hatályos Településrendezési Terv és a
rendelkezésemre bocsátott szintenkénti alaprajzok tanulmányozásával,
ellenőrző mérésekkel, fényképfelvételek készítésével. Az ellenőrző
méréseket BOSCH DLE 150 Laser típusú műszerrel végeztem.
1.1. Az értékelés felhasználhatósága, érvényességi ideje:
Ezen szakvélemény szellemi termék, kizárólag fenti célra
használható fel, egyéb ügyletben való felhasználáshoz a megbízó és a
készítő írásbeli engedélye szükséges. A szakvélemény érvényességi ideje 6
hónap.
1.2. Alkalmazott értékelési módszer:
A forgalmi érték javasolt megállapításához az 1997. évi XXX.
törvény és ennek alapján kiadott 32/2000. (VIII. 29.) PM rendelettel,
valamint a 26/2005. (VIII. 11.) PM rendelettel módosított, 25/1997. (VIII.
1.) PM rendelet, valamint az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet előírt
módszereit, a TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations)
irányelveit és az EVS 2012 (European Valuation Standards 2012) előírásait
vettem figyelembe.
A forgalmi értéket - mivel hasonló ingatlan a közelmúltban a
térségben nem került forgalomba - költségelvű módszerrel (pótlási érték) és
kínálati árakból képzett összehasonlító módszerrel állapítottam meg, a két
módszerrel számított érték átlagolásával.
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1.3. Tanúsítvány:
A társaságnak a becsült értékekkel kapcsolatosan, valamint az
értékelés során érintett tényekkel, adatokkal kapcsolatban érdekeltsége
nincs, ahhoz érdeke nem fűződik, a megállapított érték és a díjazás között
összefüggés nincs.
1.4. A költségalapú értékelés módszere:
Az értékelési mód lényege, hogy a felépítmények újraelőállítási
költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulásokat, majd ehhez kell
hozzáadni a telek értékét. Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon
határozza meg az épület újraelőállítási költségét. Ez a módszer fejezi ki
legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat.
Az értékelési mód lépései:
1.4.1. A telekérték meghatározása:
– Beépítetlen állapotban
– Piaci összehasonlító módszerrel
1.4.2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása:
Az újraelőállítási költségbe be kell számítani a:
– Közművesítési
– Tervezési, engedélyezési
– Vállalkozási
– Kivitelezési, beruházói
– Pénzügyi és
– Minden egyéb tényleges fizetendő költséget
Az újraelőállítási költségbe az épületgépészetet és a belső építészetet
bele kell érteni, a mobiliákat viszont nem.
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Az eredeti építési, vagy a könyvszerinti értékből indexálással
levezetett újra-előállítási költség csak kivételes esetben fogadható el! (pl.:
az építmény nemrég készült el és a bekerülési költségeket megbízhatóan
dokumentálták).
1.4.3. Avulások számítása:
Az épület avulása három lényeges tényezőből adódhat:
– Fizikai (technikai) avulás
– Funkcionális (erkölcsi) avulás
– Környezeti avulás
A technikai avulás meghatározásánál általános esetben a következő
gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell figyelembe venni:
– Városi tégla épületek:

60 - 90 év

– Városi szerelt szerkezetű épületek:

40 - 70 év

– Kertvárosi családi ház jellegű épületek:

50 - 80 év

– Ipari és mezőgazdasági épületek:

20 - 50 év

Ha környezeti avulás mértéke meghaladja a 20 %-ot, akkor a
költségalapú értékelés a jelentős becslési pontatlanság miatt a
hitelbiztosítéki érték megállapításához túl kockázatos és ezért nem
alkalmazható!
1.4.4. Érték meghatározása:
Érték = újra-előállítási költség - avulások + telekérték.

1.5. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés módszere:
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már
megtörtént, konkrét és ismert adás-vételi ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztéssel, összehasonlításával történik.
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A módszer akkor alkalmazható, ha:
– Az ingatlan vonatkozásában a helyszínen, valamint a hasonló adottságú
területekről beszerzett információk alapján összehasonlításra alkalmas
adat áll rendelkezésre.
– A rendelkezésre álló adatok megfelelően elemezhetők.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései:
1.5.1. Alaphalmaz kiválasztása
1.5.2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak
elemzése
1.5.3. Fajlagos alapérték meghatározása
1.5.4. Értékmódosító tényezők elemzése
1.5.5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
1.5.6 Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete
szorzataként.
– Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan ingatlanokat tartalmazó
alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált
ingatlanéhoz hasonló és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a
vizsgált ingatlannal.
– Az elemzés során az értékelőnek az összehasonlítás alapjául szolgáló
ismérveket alaposan meg kell ismernie és ezeket egyenként kell a tárgyi
ingatlanhoz hozzámérni.
– Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket maghatározni.
Ez az alapérték fajlagos érték, általában területre (négyzetméterre)
vetítve, de egyes esetekben más volumen-mérőszámok vagy kapacitási
számok is alkalmazhatók.
– A vizsgált ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító
tényezők figyelembevételével történik. Értékmódosító tényezők közül az
alábbiakat kell vizsgálni:
 Műszaki szempontok
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 Építészeti szempontok
 Használati szempontok
 Telek adottságok
 Infrastruktúra
 Környezeti szempontok
 Alternatív hasznosítás szempontjai
 Jogi szempontok, hatósági szabályozás
– A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket
jelentősen befolyásolókat fel kell tüntetni. Az értékmódosító tényezők
alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket.
– Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után
kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként kell
megállapítani.

2.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK

Cím: Hrsz: 438/2 hrsz
Fekvés: belterület
Megnevezés: szálloda
Terület: 8811 m2
Tulajdonos:

Mellékelt tulajdoni lap-szemle szerint

Terhek, korlátozások:

Forgalmi értéket befolyásoló nincs

Széljegy: nincs
Megjegyzés: az ingatlanon lévő, az épülethez tartozó, oszlopsoros árkád az
ingatlan-nyilvántartási térképen nem ábrázolt.
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AZ INGATLAN LEÍRÁSA

3.1. Regionális helyzet:
Értékelt ingatlan Heves megye északi részén, a Mátrában, Kékestetőtől északra, a 24. sz. főút mentén, a Parád-Recski medencében, a 2.100
lélekszámú Parád nagyközség keleti részén (Parádfürdő), helyezkedik el.
Parád Parádfürdővel és Parádóhutával összeépült, egy közigazgatási
egységet alkot, a település teljesen közművesített. A település kedvelt
üdülőhely, az tiszta klímájú, festői szépségű környezetben helyezkedik el, a
község többféle gyógyvízkinccsel, műemlékkel rendelkezik. Parád
nagyközség rekreációs centrum, egészségügyi és kondicionáló
szolgáltatások széles körét nyújtja, jelentős idegenforgalommal, több
kereskedelmi, vendéglátó egységgel.
Az ingatlan a hatályos, a
többszörösen módosított, 5/2010.(IX.10.) számú önkormányzati rendelettel
elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tartalma szerint
Vt-3 (településközpont vegyes terület) szabályozású. Az ingatlan
szomszédságában állami kórház, szanatórium, a Freskó étterem és erdők
vannak.
A település ingatlanforgalma jó-átlagos, ingatlanárak a községek
viszonylatában magasak. A településen néhány szélsőségtől eltekintve
közművesített építési telkek 3.000 - 6.000,-Ft/m2, üdülő telkek 4.000 7.000,-Ft/m2, lakóházak 50 - 150.000,-Ft/m2, üdülő házak 80 - 200.000,Ft/m2 fajlagos árat képviselnek, illetve ilyen fajlagos áron keltek el a
közelmúltban.
3.2. Közművesítettség:
Értékelt ingatlan teljesen közművesített, elektromos árammal,
vezetékes vízzel, vezetékes földgázzal ellátott, szennyvízhálózatra rákötött,
azonban jelenleg az elektromos közmű kivételével valamennyi közmű
lekötött, a gázfogadó leszerelt. Az ingatlan a 24. számú főút mellett
fekszik, arról burkolt úton közelíthető meg, az ingatlan északi bejárata előtt
és az ingatlan közelében jó parkolási lehetőség adott.
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3.3. A telek:
Szabálytalan alakú, részben sík, részben déli lejtésű, kerítetlen,
parkosított, lazán beépített terület, 8.811 m2 kiterjedéssel. Talaj erdőtalaj
formáció és annak lejtőhordaléka.
3.4. Felépítmények:
A telken egy szálloda épület épült.
Az épület:
Eredendően az 1800-as évek végén, Ybl Miklós tervei alapján épült,
patinás épület, gyógyászati, rekreációs és szálló funkcióval, 2 szint
kialakításával, majd később az épületre egy újabb emelet került ráépítésre.
Az épület kis részben tereplépcsőbe épült (így az első szint kis részben
alagsor, nagyobb részben földszint), hagyományos építési móddal, az 3
szintes (földszint + 2 emelet), középfolyosós elrendezésű, falszerkezetes,
magas tetős. A tartófalak az első szinten 80 cm vastag, a második szinten
60 cm vastag, a harmadik szinten 40 cm vastag tégla falazatok, a
válaszfalak km. téglából készültek. A födémek vegyes szerkezetűek, a
folyosókon Bohm födém készült, egyéb helyen a födém alul-fölülborított
fa gerendázat. A tető fedélszékes fa ácsolat, héjazat cserép. A lépcsőkarok
és pihenők szerkezete monolit vasbeton. Padlóvonal magasság - 3,10 +
0,25 + 3,45 m, szabad belmagasság 3,2 - 3,4 - 3,0 m, párkány magasság
6,4 m.

Az épület helyiségei:
Földszint, alagsor:
Szélfogó:

(PVC)

4,0 m2

Folyosó:

(PVC)

55,9 m2

Orvosi szoba:

(szőnyegpadló)

12,9 m2
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Nőgyógyászati szoba:

(PVC)

9,0 m2

Raktár:

(PVC)

7,2 m2

Sugárfürdő:

(mettlachi)

15,9 m2

Kádfürdő:

(mettlachi)

15,2 m2

Tangentor:

(mettlachi)

15,6 m2

Iszapfürdő:

(mettlachi)

6,6 m2

Masszírozó:

(mettlachi)

9,9 m2

Vizesblokk:

(mettlachi)

16,0 m2

Kazánház:

(sim. beton)

39,2 m2

Öltöző:

(PVC)

11,5 m2

Tornaterem:

(PVC)

25,6 m2

Fizikoterápia:

(PVC)

43,2 m2

Szoba:

(szőnyegpadló)

16,8 m2

Szoba:

(szőnyegpadló)

10,8 m2

Fürdőszoba:

(PVC)
összesen:

2,3 m2
317,6 m2

I. emelet:
Folyosó:

(PVC)

80,8 m2

Társalgó:

(PVC)

27,2 m2

Rendelő:

(PVC)

16,9 m2

Rendelő:

(parketta)

10,8 m2

13 szoba:

(parketta)

189,9 m2
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Fürdőszoba:

(mettlachi)

Vizesblokk:

(mozaiklap)
összesen:

11

7,2 m2
26,6 m2
359,4 m2

II. emelet:
Folyosó:

(PVC)

17 szoba:

(parketta)

Női - férfi vizesblokk:

(mettlachi)
összesen:

Az épület nettó alapterülete összesen:
kerekítve:

87,9 m2
259,9 m2
21,0 m2
368,8 m2
1.045,8 m2
1.046 m2

Az épületnek két főbejárata is van, egy dél felől a földszintre, egy
észak felől az első emeletre nyílóan. Az épület elsődleges épületszerkezetei
(tartófalak, lépcsők, födémek, tetőszerkezet) megfelelő műszaki állapotban
vannak, szerkezeti repedés sehol sem látható. Az épület külső homlokzatai
teljes felújítást igényelnek, párkányok, rizalitok töredezettek, hiányosak,
vakolat minden homlokzaton jelentős mértékben levált, mállik, a lábazat
nedvesedik. Fűtési rendszer központi gázüzemű kazánról történne radiátor
hő leadókkal, de a rendszer üzemképtelen, hiányos. A nyílászárók többsége
típus fa szerkezet. A földszinti rész igen avult állapotban van, a lábazatok
nedvesednek, salétromosak, a vakolat több helyen levált, az
aljzatburkolatok elhasználódottak, kopottak, felváltak, a nyílászárók
hiányosak, a meglévők többsége vetemedett, teljes felújítást igényel. Az
emeleti helységek megfelelő állapotban vannak, a külső nyílászárók
kivételével a nyílászárók, az aljzatburkolatok, felületképzések, szerelvények
- bár már korszerűtlenek - megfelelő, jó állapotúak, a tetőszerkezet és a
héjazat is megfelelő állapotú. Szemrevételezés alapján az épületgépészeti
vezetékek teljes cseréje szükséges.
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Az épülethez tartozik egy ahhoz csatlakozó, 42 m2 nettó
alapterületű, 3,7 m szabad belmagasságú, lapos tetős, oszlopsoros nyitott
árkád.
A telek szépen parkosított, gondozott, termetes fákat, cserjéket
nevelő őspark.
Figyelemmel az épület korára, fizikai és funkcionális avultságára, a
műszaki állapota 30 %-ra becsülhető.
3.5. Használat, használhatóság:
Értékélt ingatlan a megye községeinek viszonylatában egy magas
árfekvésű, jelentős idegenforgalommal és gyógy túrizmussal bíró
településen elhelyezkedő, szépen parkosított, tágas telken lévő patinás
szálloda épület. A szálloda épület háromszintes, ma már korszerűtlen,
heterogén műszaki állapotú. Leromlott műszaki állapota miatt eredeti,
gyógyászati funkcióját már nem tudja betölteni. Az ingatlan 15 éve
használaton kívüli, illetve csak raktározásra használt, részleges- illetve
teljes felújítást követően az ingatlan részlegesen, illetve teljes mértékben
szállodaként, gyógyászati célra használható, de alternatív hasznosítási
lehetőség is adott. A teljes felújítás igen tetemes költségigényű.
4. ÉRTÉK-MEGÁLLAPÍTÁS
A föntiek ismeretében, piaci viszonyok, értékbefolyásoló tényezők, a
műszaki (pótlási) érték és az összehasonlító értékadatok figyelembevételével, kétféle módszerrel számított érték átlagolásával, az ingatlan jelenlegi
állapotú forgalmi értékét:

115.479.000,-Ft-ban,
azaz
száztizenötmillió-négyszázhetvenkilencezer
00/100
forintban
állapítom meg, s javaslom figyelembe venni, az alábbi részletezéssel:
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Érték költségelvű módszerrel:

113.694.000,-Ft

Érték hasonlító módszerrel:

117.263.000,-Ft
átlag kerekítve: 115.479.000,-Ft

4.1.

Értékelésmenet:

Az ingatlan költségelvű módszerrel számított értéke:
Az épület fajlagos újraelőállítási költsége ma - figyelemmel az alkalmazott
épületszerkezetekre és arra, hogy az épület háromszintes - 250.000,-Ft/m2.
Az épület műszaki állapota 30 %-ra becsülhető, így az épület fajlagos
műszaki értéke 75.000,-Ft/m2.
A telek fajlagos újra beszerzési ára - a beépítettség figyelembevételével 4.000,-Ft/m2, így:
Épület:

1.046 m2

× 75.000,-Ft/m2 = 78.450.000,-Ft

Telek (beépítve):

8.811 m2

×

4.000,-Ft/m2 = 35.244.000,-Ft
összesen:

Az ingatlan műszaki (pótlási) értéke:

113.694.000,-Ft
113.694.000,-Ft

Az ingatlan összehasonlító módszerrel számított értéke:
Az ingatlan épületre vetített fajlagos értékének meghatározása úgy, hogy a
fajlagos érték meghatározásánál a kínálati áraknak a 90 %-ával számoltam.
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Összehasonlító értékadatok:
forrás:

megnevezés:

terület (m2) kín. ár (Ft)

fajl. ért. (Ft/m2)

kínálat

kúria épület

350

40.000.000,-

102.857,-

kínálat

kastély épület

760

100.000.000,-

118.421,-

kínálat

kastély épület

675

100.000.000,-

133.333,-

kínálat

kúria épület

380

50.000.000,-

118.421,-

kínálat

kastély épület

1.000

130.000.000,-

117.000,-

átlag:
Az ingatlan épületre vetített fajlagos forgalmi értéke:

118.006,118.006,-Ft/m2

Korrekciós tényezők:
Értéknövelő tényezők:
− Értékes fekvés és szabályozás, ősparkos környezet: + 10 %
Értékcsökkentő tényezők:
− Az épület igen avult műszaki állapota: - 15 %
Korrekciós tényezők összesen: - 5 %
Korrigált fajlagos forgalmi érték: 112.106,-Ft/m2, így:
1.046 m2 × 112.106,-Ft/m2 = 117.262.876,-Ft,
kerekítve:

117.263.000,-Ft

Az ingatlan hasonlító módszerrel megállapított értéke: 117.263.000,-Ft.
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5. ÉRTÉKBEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, ÖSSZEHASONLÍTÓ
ÉRTÉKADATOK
5.1. Értékbefolyásoló tényezők:
Regionális helyzet, a településen belüli elhelyezkedés,
közműhelyzet, övezeti besorolás, kiterjedések, alapterületek, a felépítmény
kora, műszaki állapota, építési mód, alkalmazott épületszerkezetek,
korszerűség, használat, használhatóság, alternatív hasznosíthatóság,
ingatlan-forgalmi adatok, forgalomképesség, funkció.
5.2. Összehasonlító értékadatok:
 A Mátrai üdülőövezetben az átlagos méretű, teljesen közművesített,
beépíthető üdülő telkek ma, 3.000 - 6.000,-Ft/m2 fajlagos forgalmi
értéket képviselnek.
 A Bátor, Hunyadi utcában lévő, 634/5 hrsz-ú, 19.582 m2 telken fekvő
Vágner-kúria eladó, kínálati ára 40.000,000,-Ft. Az ingatlan teljesen
közművesített, az épület kétszintes felújítást igénylő, nettó alapterülete
350 m2. Az épületre vetített fajlagos kínálati ár 114.286,-Ft/m2. A
kínálati ár miatt a fajlagos forgalmi érték 10 %-kal csökkentett értéken
becsülhető, így a fajlagos forgalmi érték 102.857,-Ft/m2.
 Az Erdőtelek, Fő utcán lévő, 365/4 hrsz-ú, 8.966 m2 telken fekvő
Buttler-kastély eladó, kínálati ára 100.000.000,-Ft. Az ingatlan teljesen
közművesített, az épület kétszintes, teljes felújítást igénylő, nettó
alapterülete 760 m2. Az épületre vetített fajlagos kínálati ár 131.578,Ft/m2. A kínálati ár miatt a fajlagos forgalmi érték 10 %-kal csökkentett
értéken becsülhető, így a fajlagos forgalmi érték 118.421,-Ft/m2.
 A Szilvásvárad, Park utcán lévő, 418 hrsz-ú, 4.205 m2 telken fekvő
Endrődy-Pallavicini-kastély mellékkastélya eladó, kínálati ára
100.000.000,-Ft. Az ingatlan teljesen közművesített, az épület kétszintes,
teljes felújítást igénylő, nettó alapterülete 675 m2. Az épületre vetített
fajlagos kínálati ár 148.148,-Ft/m2. A kínálati ár miatt a fajlagos forgalmi
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érték 10 %-kal csökkentett értéken becsülhető, így a fajlagos forgalmi
érték 133.333,-Ft/m2.
 A Mónosbél, Béke utcában lévő, 262/3/4 hrsz-ú, 9.950 m2 telken fekvő
Csikós-Kovács-kúria eladó, kínálati ára 50.000.000,-Ft. Az ingatlan
teljesen közművesített, az épület egyszintes, teljes felújítást igénylő,
nettó alapterülete 380 m2. Az épületre vetített fajlagos kínálati ár
131.579,-Ft/m2. A kínálati ár miatt a fajlagos forgalmi érték 10 %-kal
csökkentett értéken becsülhető, így a fajlagos forgalmi érték 118.421,Ft/m2.
 Tenk községben, 4 hektáros telken kastély eladó, kínálati ára
130.000.000,-Ft. Az ingatlan teljesen közművesített, az épület kétszintes,
megfelelő állapotú, nettó alapterülete 1.000 m2. Az épületre vetített
fajlagos kínálati ár 130.000,-Ft/m2. A kínálati ár miatt a fajlagos forgalmi
érték 10 %-kal csökkentett értéken becsülhető, így a fajlagos forgalmi
érték 117.000,-Ft/m2.
5.3. Forgalomképesség, értéktendencia prognózis:
Értékelt ingatlan forgalomképes, forgalomképessége szerényátlagos, értéktendenciája stagnáló, illetve az idő múlásával, a felépítmény
felújítása, karbantartása nélkül csökkenő.
Eger, 2021. április 26.

Lónyai György

Lónyai Gábor

ingatlan-értékbecslési
igazságügyi szakértő
IRMsz.: 3377

ingatlanforgalmi értékbecslő
képviselő
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6. MELLÉKLETEK

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal:

1 /1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám:30005/27881/2021
2021.04.19
PARÁD
Belterület

Szektor :

53

438/2 helyrajzi szám

"címképzés alatt"
I. R É S Z

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
mûvelési ág/kivett megnevezés/

kat.t.jöv. alosztály adatok
k.fill.
ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett szálloda
0
8811
0.00
min.o

terület
ha m2

II. R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35313/2017.03.13
eredeti határozat: 34790/3/1998.11.13
jogcím: vétel 34790/3/1998.11.13
jogállás: tulajdonos
név: PARÁD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
cím: 3240 PARÁD Kossuth Lajos út 91
törzsszám: 15379298
III. R É S Z

1.

bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35313/2017.03.13
Önálló szöveges bejegyzés a 438 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult.

2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35313/2017.03.13
eredeti határozat: 32739/2012.01.20
Vezetékjog
23 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.
jogosult:
név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím
: 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap
költségvetési szerv részére került kiadásra.
TULAJDONI LAP VÉGE

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2021.04.22 15:49:44
Helyrajzi szám: PARÁD belterület 438/2
Méretarány: 1 : 2000

A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Megrendelés szám: 777015/6/2021

FORGALMI (PIACI) ÉRTÉK:
A forgalmi (piaci) érték az az ár, mely összegért egy vagyontárgy, illetve
vagyonértékű jog, normális piaci körülmények között, az értékelés
időpontjában, szerződés keretei között várhatóan eladható, feltételezve a
következőket is:
 az eladó az eladásra hajlandó,
 ismert legalább egy vételi, illetve jogátadási szándék,
 az adás-vétel, vagy jogátadás tárgyalásainak lefolytatásához ésszerűen
hosszú idő áll rendelkezésre,
 a tárgyalás (adás-vétel) időszakában az érték nem változik jelentősen,
 a vagyontárgy, vagy vagyonjog értékesítése, átadása, annak meghirdetése,
és lebonyolítása megfelelő nyilvánossággal történik,
 az átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére nem
kerül sor,
 külső beavatkozás nem játszik szerepet az adás-vételben,
 az adás-vétel tárgyát képző vagyontárgy, vagy jog, félrevezető adatokat
nem tartalmaz,
 az eladó és vevő egymástól független felek,
 mind a vevő, mind az eladó részéről garantált a jó szándék,
 a vevőszándék valós.

Az ingatlan utcafrontja

Az épület északi bejárata

Az épület kelet felől

Az épület délnyugat felől

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

Lépcsőtér

I. emelet

I. emelet

I. emelet

II. emelet

II. emelet

A park

A park

A park

A park

