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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az állami fejlesztés keretén belül az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 29.§. (1) bekezdésének d.) pontja szerinti 
törvényi kötelezettségének teljesítése céljából, E-910/21 munkaszámú engedélyezési 
terv alapján, „Iváncsa 132 kV-os kapcsoló állomás vezénylő épület és szabadtér 
(kommunális bővítési lehetőséggel)” építést fog megvalósítani. 
 
Az Iváncsa 096/104. hrsz-ú ingatlanra elhelyezendő transzformátor-állomás 
tulajdonosi hozzájárulásában tájékoztatásra került a beruházó, építtető, mint az 
iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia 
infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat kedvezményezettje E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt., hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 6. § (3b), 
(3d) és (3e) bekezdései szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon 
közművek, valamint nyomvonal jellegű építmények, egyéb al- és felépítmények 
létesítése, bővítése vagy áthelyezése miatt az Önkormányzatot kártalanítás illeti meg. 
A kártalanítás összegében szakértő által készített szakvélemény alapján az 
Önkormányzat és az adott közmű tulajdonosa állapodik meg. A korlátozási kártalanítás 
fizetési kötelezettje az adott közmű tulajdonosa. 
A fenti rendelkezések alapján kértem, hogy szakértő által készített szakvélemény 
elkészítéséről, ezt követően az Önkormányzat részére történő bemutatásáról, a 
megállapodás elkészítéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjen. 
 
A közérdekű használati jogra (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6.§ 
(5) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése 
értelmében kivételként kezelendő) vonatkozó megállapodás-tervezetet a beruházó 
elkészíttette, mely mellékletként csatolásra került.  
 
A 2022. június 23-ai ülésen levételre került, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-
vel az Iváncsa 096/104. hrsz-ra kötendő közérdekű használati jog, villamos 
berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés, figyelemmel arra, hogy a vagyonértékbecslés még 
nem állt teljeskörűen rendelkezésünkre, mely azóta megküldésre került (mellékletként 
csatolva). 
 
Továbbá, megérkezett a Belügyminisztérium jogügyletet jóváhagyó levele is 
(mellékletként csatolva). 
 
Kérem, a határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Duna–mente–Fejér megye 
különleges gazdasági övezettel kapcsolatos szükséges intézkedés meghozatalára” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
. 
a) A Közgyűlés megismerte Dr. Horváth Csaba képesített ingatlanvagyon-értékelő, 

ingatlanforgalmi szakjogász (7630 Pécs, Kakukk utca 21/1.) által 2022.06.20.-án 
készített, az Iváncsa 096/104 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi 
értékbecslésében foglaltakat, és az abban szereplő közérdekű használati díj 
összegét elfogadja. 

 
b) A Közgyűlés megismerte a határozat mellékletét képező E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt-vel az Iváncsa 096/104. hrsz-ra kötendő közérdekű használati jog, 
villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról szóló 
megállapodást, s az abban foglaltakat elfogadja. 

 
c) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megállapodást kézjegyével lássa el. 
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 

 elnök 
 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
 
 

Székesfehérvár, 2022. augusztus 31. 

 
      

     Dr. Molnár Krisztián s.k. 
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INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 
 

 

KÉSZÍTETTE: 

 

DR. HORVÁTH CSABA 

KÉPESÍTETT INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ, INGATLANFORGALMI 

SZAKJOGÁSZ 

 

7630 Pécs, Kakukk utca 21/1.  30/9470473 

csabadrhorvath@gmail.com 

 

 
 

 
 

 ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI: 

 

 HELYE   : Iváncsa  

 HELYRAJZI SZÁMA : 096/104 

 MINŐSÍTÉSE  : külterület   

 MEGNEVEZÉSE  : kivett beruházási célterület   

 TERÜLETE   : 2 ha 5362 m2  

 KÉSZÜLT   : 2022. 06.20 2 ügyfélnek átadott és egy irattári   

       példányban 

 KÉSZÍTETTE  : Dr. Horváth Csaba 

       képesített ingatlanvagyon-értékelő  
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MEGBÍZÓ: 

E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózat Zrt 

  

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN FEKVÉSE: 

 

Műholdfotón fekete cseppel jelölve az ingatlan:  

 

 
 

A közúttal a szomszédos 096/103 hrszú ingatlan érintkezik, a közút településfelőli oldalán a temető 

látható, a tervezett magánúttal szemben egy üzemi telephely ( Masterprint)  téglalapja látszik.  
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A háttérben az SK beruházás épületei láthatók 

 

Az értékelt terület 

 

 
 

Friss térkép-másolat az értékelt ingatlanról:  
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A 096/103 és 096/104 hrszú ingatlanok  adásvételi szerződésének térképi mellékletet 

 



 5 

 

 

Az értékelt ingatlan tulajdoni lap másolata:  
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AZ INGATLAN FEKVÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE: 
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Megjegyzés:  

 

Az értékelt ingatlan nem rendelkezik közvetlen közúti kapcsolattal. Két oldalról határolja ( északról és 

nyugatról) közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű út, amely a nevében hordja a korlátozott 

használhatóságot. A 096/106 helyrajzi számú magánút csatlakozik közútba, ám a magánút használata a 

096/104 hrszú ingatlan mindenkori tulajdonosa számára jelen tudásom szerint nem rendezett. Azaz az 

értékelendő ingatlan nem rendelkezik jogilag rendezett közúti kapcsolattal, amely körülmény 

értékcsökkentő. Ámbár egy útkapcsolattal nem rendelkező ingatlan esetében ez az útkapcsolat akár polgári 

jogi eszközzel ( a magánút tulajdonosától az útból tulajdoni hányad vásárlás, vagy akár bíróság által 

alapított "szükségbeni út" kiperlése ) lehetséges, ám mindez idő, költség és jogi bizonytalanság mellett 

érhető el.  
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Iváncsa 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

Iváncsa 

 
Iváncsa címere 

 

Közigazgatás 

Ország  Magyarország 

Régió  Közép-Dunántúl 

Megye Fejér  

Járás Dunaújvárosi  

Jogállás község 

Polgármester Molnár Tibor 

(független)[1] 

Irányítószám 2454 

Körzethívószám  25 

Népesség 

Teljes népesség 2806 fő (2019. jan. 

1.)[2] +/- 

Népsűrűség  111,48 fő/km² 

Földrajzi adatok 

Tszf. magasság 252[3] m 

Terület 25,17 km² 

Földrajzi nagytáj Alföld[4][5]
 

Földrajzi középtáj Mezőföld[4][5]
 

Földrajzi kistáj Váli-víz síkja[4][5]
 

Időzóna  CET, UTC+1 

Fekvése[szerkesztés] 

Fejér megye középső részén fekvő – külterülete alapján – Duna menti település. 

 Budapest 51, Százhalombatta 23, Velence és Baracska 19-19, Ercsi 15, Adony pedig 6 kilométer távolságra található. 

Megállóhelye a település központjától körülbelül 3 kilométerre van a Budapest–Pusztaszabolcs-

vasútvonalon, Beloiannisz és Besnyő közigazgatási határa közelében, de beloianniszi területen. 

Nyugatról az M6-os autópályán, keletről a „régi” 6-os úton közelíthető meg, mindkét irányból a 6205-ös úton. 

Közigazgatási területének délnyugati részén elhalad az Adony–Velence közti 6207-es út is, illetve a déli határszélén 

indul, utóbbiból kiágazva a Sárosdon és Sárkeresztúron át Kálozig vezető 6209-es út. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_r%C3%A9gi%C3%B3i
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-19%C3%B6nkv%C3%A1l-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3sz%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rzeth%C3%ADv%C3%B3sz%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-d60bc9fc3961500e847b434dc7c3ef68b5380775-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q1089641?uselang=hu#P1082
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ps%C5%B1r%C5%B1s%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint_feletti_magass%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_f%C3%B6ldrajzi_kist%C3%A1jai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-t%C3%A1j-4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-MagyarKistaj-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_f%C3%B6ldrajzi_kist%C3%A1jai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91f%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-t%C3%A1j-4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-MagyarKistaj-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_f%C3%B6ldrajzi_kist%C3%A1jai
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1li-v%C3%ADz_s%C3%ADkja&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-t%C3%A1j-4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa#cite_note-MagyarKistaj-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91z%C3%B3na
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai_id%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyezm%C3%A9nyes_koordin%C3%A1lt_vil%C3%A1gid%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Iv%C3%A1ncsa&action=edit&section=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1zhalombatta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baracska
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ercsi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adony_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1ncsa_meg%C3%A1ll%C3%B3hely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Pusztaszabolcs-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Pusztaszabolcs-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beloiannisz_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Besny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/M6-os_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/6-os_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/6205-%C3%B6s_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adony_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/6207-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rosd
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rkereszt%C3%BAr
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1loz
https://hu.wikipedia.org/wiki/6209-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ivancsa_cimer_v1.svg
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Az adonyi Duna-part és öböl miatt turisztikai szempontból is felértékelődik a terület (biciklizés, kenuzás, horgászás). 

Közelében terülnek el a híres Cikolai (Líviai) halastavak. 

Története[szerkesztés] 

Iváncsa és környéke ősidők óta lakott helynek számít. Területén bronzkori, római kori, avar- és honfoglalás korából 

származó leletek sokasága került felszínre. Több évezredes múltja a bronzkorig tárul fel előttünk. A Krisztus előtti 2. 

évezredben a középső bronzkorban a Vatya-kultúra népe lakta...  

A rómaiak emlékét őrzi a határvonal – a limes. A mai 6-os műút közelében épült az eszéki országút.  

A honfoglalás, államalapítás korában királyi birtok. 

Nevét az oklevelek 1290-ben említik először, Iwanch alakban. Iváncs királynéi föld volt. 1291-ben Erzsébet királyné 

Tivadar (Theodor) fehérvári választott prépostnak, királyi alkancellárnak adta, s az adományt 1291-ben Fenenna 

királyné megújíttatta, s határait is leíratta. Ez első írásos emlékünk – egy adományozó oklevél –, melyben leírják 

Iváncs földjét rétjeivel, erdeivel, kaszálóival, szigeteivel és minden tartozékával együtt. Iváncs a mai településtől 

keletre feküdt. A határleírás szerint Iváncs királynéi részének határa átterjedt a Duna keleti oldalára is, s nyugaton 

a nagy út határolta. 

1333-ban a pápai tizedlajstromban a falu plébánosa egy garast fizetett, ami 6–10 család adója lehetett. A középkori 

falu, Iváncs(a), a Duna partján feküdt, Adony mai határa mellett. 

A török időben elnéptelenedett. 

Az 1700-as években csak mint puszta szerepel, alig félszáz lakossal. II. József idején Iváncsapuszta népessége 74 fő, a 

házak száma 14, a családoké 17 volt. Benépesedése a 19. században ment végbe. Birtokosai, baracskai közbirtokosok 

Iváncsán építkeztek. 1830 óta működik a református iskola és imaház. 1850-ben adóközséggé szerveződött. 

Legjelentősebb birtokosai a Pázmándyak, Dienesek, Kazaiak, Robozok, Hollósyak, Bédyek, Kandók voltak. 

1897-ben olvasókör, 1898-ban önkéntes tűzoltóegyesület alakult. A 20. század elején a népesség létszáma 1800 fő. 

1907-ben a római katolikusok iskolakápolnát építettek, ez lett az új templom megépítéséig, 1985-ig a templomuk. 

Az első világháború nagy véráldozatot követelt: 122 hősi halottat. 1921-től az agrárnincsteleneknek házhelyet és 

néhány holdas parcellákat juttatnak. Ekkor épül a Szabadság és a Táncsics utca. Megalakul a Levente Egyesület, a 

Faluszövetség helyi szervezete, a KALOT, a KALÁSZ, a KIE, a Dalárda. 1938-ban Községi beruházás keretében 

megkezdődik az áramszolgáltatás bevezetése. A két világháború között díszpolgárrá választják gróf Bethlen 

István miniszterelnököt, Vass József népjóléti minisztert és Kozma Miklós belügyminisztert. A második 

világháború alatt közel három hónapig folytak itt a harcok. A hősi halottak száma 64, polgári áldozatoké 27, 1944 

nyarán 14 zsidót hurcoltak el. 

Az 1950-es években Iváncsa szántóföldjein jött létre Beloiannisz, Fejér megye egyik legfiatalabb települése. 1950. 

május 6-án indult meg a település tervezése és építése a görög polgárháborúból Magyarországra menekülők számára. 

A körülbelül 400 görög család számára létesítették a települést. Az építkezés rohamléptekben, önkéntes munkában 

folyt. Rövid idő alatt 418 nagyrészt sorházi (kisebb számban családi házas) lakás, óvoda, iskola, könyvtár, kultúrház, 

orvosi rendelő és tanácsház épült fel Görögfalván. 

Gazdaság, lakosság[szerkesztés] 

A szolgáltatási szektor minden területre kiterjed. Panzió, cukrászda, posta, kiskereskedelmi egységek és 

természetgyógyász működik itt. 

Munkanélküliségi ráta alacsony. A lakosság egy része a környező városokban 

(Százhalombatta, Dunaújváros, Székesfehérvár, Budapest) keres munkát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Iv%C3%A1ncsa&action=edit&section=2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vatya-kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/wiki/6-os_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1290
https://hu.wikipedia.org/wiki/1291
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenenna_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenenna_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adony_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1700-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istv%C3%A1n_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istv%C3%A1n_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vass_J%C3%B3zsef_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozma_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beloiannisz_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Iv%C3%A1ncsa&action=edit&section=7
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1zhalombatta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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Az értékelt terület övezeti besorolása: 

IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2005. (II.20.) önkormányzati 

rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL {egységes szerkezetben a 7/2005. (V.1.), a 12/2008. (VI.27.), a 

12/2016. (IV.27.), a 13/2016. (VI.2.), a 19/2016.(VIII.15.), a 20/2016. (IX.30.), a 9/2018. (X.30.) és a 7/2019. (IV.16.) 

önkormányzati rendeletekkel} 

...16/A. 20 § Gazdasági egyéb ipari terület – Gip  

Telkenként elhelyezhető létesítmények:  

a) gazdasági célú ipari építmények  

b) ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építményei  

c) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás  

d) üzemanyagtöltő  

(2) A telkek kialakítására vonatkozó méretek a) a kialakítható legkisebb telekterület 5 000 m2 

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség:   50 m  

(3) Beépítési mód:     szabadonálló  

(4) Beépítettség legnagyobb mértéke:   50%  

(5) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:  50%  

(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 16,00 m  

(7) Zöldfelület legkisebb mértéke:   25%  

(8) Építési hely a) előkert:legalább    20 m  

b) az előkertben az útcsatlakozásnál portaépület elhelyezhető  

c) oldalkert: legalább     10 m  

d) hátsókert: legalább     10 m 

(9) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítettség. 

 

16/B. 24 § Gazdasági egyéb ipari terület – Gip-1 (1)  

Telkenként elhelyezhető létesítmények:   

a) gazdasági célú ipari építmények  

b) ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építményei  

c) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás  

d) üzemanyagtöltő  

(2) A telkek kialakítására vonatkozó méretek a) a kialakítható legkisebb telekterület  5 000 m2  

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség:   50 m  

(3) Beépítési mód:      szabadonálló  

(4) Beépítettség legnagyobb mértéke:   50%  

(5) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:   50%  

(6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 30,00 m  

20 Beépítette a 9/2018. (X.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2018. október 31. napjától 24 Beépítette a 

7/2019. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2019. április 17. napjától 15  

(7) Zöldfelület legkisebb mértéke:    25%  

(8) Építési hely a) előkert: legalább   20 m  

b) az előkertben az útcsatlakozásnál portaépület elhelyezhető  

c) oldalkert: legalább     10 m  

d) hátsókert: legalább     10 m  

(9) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítettség. 
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file:///C:/Users/user/Downloads/IV%C3%81NCSA-helyi-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si-

szab%C3%A1lyzat-egys%C3%A9ges-szerkezetben-1-1-v%C3%A9gleges.pdf 

 

Miután autentikus térképi megerősítést nem sikerült szereznem, az önkormányzat jegyzőjének tájékoztatása 

szerint az értékelt terület besorolása: Gip. 

Iváncsa, akkumulátorgyár:  

" Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása indult a Fejér megyei Iváncsán idén tavasszal: a dél-

koreai tulajdonú SK Innovation 681 milliárd forint összértékű akkumulátorgyárat hoz létre a településen, a Market 

Építő Zrt. az első ütem keretében közel 240 millió eurónyi (81 milliárd forintnyi) munkát kezdett el hónapokkal 

ezelőtt - olvasható a Market Építő Zrt. közleményében. 

Az új akkumulátorgyár megvalósítása három ütemben történik, valamennyi ütem több részegységből épül fel. Az első 

ütemben egy évi 30 GWh gyártási kapacitású, lítiumion-akkumulátor előállítására alkalmas gyár, és egy évi 48 MW 

(megawatt) hőteljesítményű, gázüzemű tüzelőberendezés – négy gázkazán és egy gőzkazán – létesül, melyek 

várhatóan 2023 júniusára készülnek el. 

Az iváncsai gyár 30 GWh éves gyártókapacitása egyben azt is jelenti majd, hogy hozzávetőlegesen 600 ezer 

elektromos autó (darabonként 50 KWh-s akkumulátorral számolva) előállításához elegendő akkumulátort gyárthatnak 

majd az SK Innovation harmadik magyarországi üzemében." https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210921/igy-halad-

az-orszag-tortenetenek-eddigi-legnagyobb-zoldmezos-beruhazasa-501522 

 

 

Idézet a hatásvizsgálati jelentésből:  

"2454 Iváncsa, 096/94, 099/48, 099/52 hrsz. 

Akkumulátorgyár I. ütem – Előzetes Vizsgálat 

Az újratölthető akkumulátorok gépjárműiparban történő, egyre növekvő elterjedésének hatására az SK Battery 

Hungary Kft. akkumulátorgyár megvalósítását határozta el. 

A beruházással érintett ingatlan Iváncsa település közigazgatási területén található. A beruházással érintett terület 

helyrajzi számai a következők: 096/94, 099/48, 099/52. 

Ezen ingatlanokból kerül megosztással kialakításra a végleges beruházási terület: 099/48 hrsz, mely nagysága 80 ha. 

A telephelyen tervezett gyár két ütemben kerül megvalósításra. Jelen előzetes vizsgálat az I. ütem megvalósításának 

környezeti hatásait vizsgálja. Az I. ütem gyártási kapacitása 30 GWh/év. 

A telephely környezetét a rendezési terv szerinti, még jelenleg hatályos besorolások alapján az 

alábbiakban adjuk meg: 

1. irány (Dél-nyugat): A telephelyet dél-nyugati irányban az M6 autópálya határolja, melynek túloldalán beépítetlen, 

Má – Általános mezőgazdasági területek találhatóak. 

2. irány (Észak-nyugat): A telephelytől ÉNy-ra jelenleg beépítetlen mezőgazdasági területek vannak. 

3. irány (Észak-kelet): A telephelytől ÉK-re jelenleg beépítetlen gazdasági területek, Mezőgazdasági üzem, hűtőház 

található. Iváncsa Lf – Falusias lakóterületének határa a telephely határától kb.230 m-re található. 
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4. irány (Dél-kelet): Ebben az irányban a Gip – Gazdasági, ipari terület folytatódik, melyen egy jelenleg még nem 

üzemelő üzemcsarnok illetve további beépítetlen területek vannak. Az Iváncsai bekötő út túloldalán mezőgazdasági 

területek, illetve temető található." 

 

 

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: 

 

A telek alakja téglalaphoz közelítő, kissé trapézos forma. A terület nagyjából sík. Két oldalról hasonló 

"beruházási célterület" megnevezésű ingatlanok határolják, délről a 096/103 hrszú ( 4 ha 3952 m2 nagyság 

) , északról a 096/105 hrszú ( 6018 m2 ) , "közforgalom elől elzárt magánút", s ugyanilyen minősítésű a 

nyugati oldali, közforgalom elől elzárt magánút, 096/106 hrszú ingatlan (2. 0263 m2 ) is, míg keletről a 

096/102 hrszú ( 12 ha 1801 m2 ), "beruházási célú célterület" a szomszédja.  

Mint előzőleg jeleztem, e fekvés miatt a területnek önálló közúti kapcsolata s így jogilag biztosított 

megközelítési lehetősége nincs.  

A terület jelenleg nem közművesített.  

   

 

A HASZNÁLT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ÁTTEKINTÉSE: 

 

Piaci összehasonlítás: 

 

Ez az a módszer, amelynek helyes alkalmazása során a lehető legközelebb juthatunk a valós piaci értékhez. 

A munka itt is az ingatlan állapotának, jellemzőinek felmérésével indul. Ebben a körben az értékbecslő 

műszaki, építészeti, használati szempontokat, a telek adottságait, infrastrukturális adottságokat, környezeti 

szempontokat, az alternatív hasznosítás szempontjait, jogi szempontokat, a hatósági szabályozás 

szempontjait, valamint gyűjtőcsoportnak tekinthető egyéb szempontokat is figyelembe vesz. 

A forgalmi értékelés fő lépései a következők: 

- alaphalmaz kiválasztása; 

- alaphalmaz elemzése, összehasonlító adatok gyűjtése, elemzése; 

- értékmódosító tényezők kiválasztása; 

- érték megállapítás. 

 

Az alaphalmaz az értékelttel összevethető, ahhoz a lehető legnagyobb mértékben hasonlító ingatlanok 

csoportját jelenti. 

A konkrét ingatlan felmérését, vizsgálatát, valamint az alaphalmaz kiválasztását, elemzését követi az 

értékmódosító tényezők kiválasztása és az érték megállapítás. 

Az értékmódosító tényezők lehetnek értéket növelő és csökkentő hatásúak, esetleg ugyanazon tény egy 

alkalommal pozitív, máskor negatív előjelű lehet. 

Az ingatlanforgalmi értékbecslés legnagyobb nehézségét ma Magyarországon a megbízható adatbázis 

hiánya jelenti, viszonylag kevés és hézagos adatból kell az ingatlan értékbecslőnek helyes következtetésre 

jutnia. Ez a módszer alkalmazható minden olyan esetben, ha megfelelő mennyiségű és megfelelő mértékű 

homogenitást mutató összehasonlító adat (lehetőség szerint kontrollált szerződéses ingatlan tulajdonjog 

átszállást eredményező tranzakció) áll rendelkezésre.  

 

 

AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA: 

 

Az értékelt ingatlan értékeléséhez az összehasonlító adatokon alapuló értékelés módszerét használom fel a 

továbbiakban. 

 

Az összehasonlító adatokon alapuló értékelés tekinthető a legelterjedtebb és valódi piaci (szerződéses) 

adatokon alapuló módszernek. Mint az előzőekben írtam, itt nem spekulációkon és feltételezéseken, hanem 

tényleges szerződéses adatokon nyugszik az érték meghatározása. A piac mutatja meg, hogy az értékelttel 

összevethető ingatlanokat milyen fajlagos nm áron lehet értékesíteni. E számítás alapját a piac, a tényleges 

ingatlan kereskedelem szolgáltatja s pontos számítás esetén a piac, a tényleges eladás is igazolja annak 

helytállóságát. Jelen esetben elegendő, összehasonlításra alkalmas adat áll rendelkezésre a módszer 

alkalmazására. 
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AZ ÉRTÉK LEVEZETÉSE:  
 

AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN ALKALMAZOTT FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, METODIKA 

MAGYARÁZATA 

 

AZ INGATLAN FOGALMA: 

 

Az ingatlan fogalomra is több meghatározás lehetséges.  

Magam az alábbi, általánosan elfogadott fogalom meghatározást használom: 

E meghatározás szerint "ingatlan alatt a földfelszín egy meghatározott, rendszerint az ingatlan-

nyilvántartásban önálló egységként kezelt részletét értjük, annak minden alkotórészével és 

tartozékával /gyümölcsével/ együtt, és minden olyan körülményt, amely ennek jelenlegi vagy 

jövőbeni sorsára kihatással lehet."  

 

Az ingatlan értékbecslés megalapozottsága szempontjából ez utóbbi fogalom meghatározás tekinthető a 

legbővebb és egyben korrekt meghatározásnak, így a továbbiakban ilyen értelemben kezelem az ingatlant, 

mint értékbecslési tárgyat. 

 

AZ INGATLANPIAC FOGALMA: 

 

Az ingatlanpiac az a piac, ahol az ingatlanokat, illetve az ahhoz kapcsolódó jogokat adják és veszik. 

 

Az ingatlanpiacnak van néhány jelentős sajátossága. 

Az egyik ilyen, hogy ezen a piacon a forgalmazott árucikk a legritkább esetben homogén. A legtöbb árunak 

tipizálható tulajdonságai vannak, gyakorlatilag mindegy, hogy hol található, a világ árutőzsdéi ezen a 

tulajdonságon alapulnak. Az ingatlan nagyon nehezen, illetve legtöbbször sehogy nem tipizálható, nem 

lehet olyan tőzsdei cikket csinálni belőle, mint a gabonából, kukoricából, kőolajból vagy éppen az 

aranyból.  

Ez a piac nagyon szegény megbízható információban és rendkívüli mértékben tekinthető szétszabdaltnak. 

Az ingatlanpiac többé-kevésbé önálló mozgást mutató kis helyi piacok szövevénye, leginkább egy olyan 

ország-abroszként képzelhetjük el, amely csupa-csupa eltérő nagyságú és színű foltból lett összevarrva. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, ha mondjuk Budapestet, vagy akár Pécset tekintjük egy egységnek, e 

városok ingatlanpiaci foltja is számos kis foltból kerül összevarrásra. Azaz a településeken belül 

városrészenként, kerületenként, de akár utcánként is jelentősen eltérhetnek az ingatlanpiaci adatok. 

Másként fogalmazva nem egy ingatlanpiac létezik, hanem több ezer helyi piac, más termék esetében 

elképzelhetetlenül széttartó árakkal. 

Tovább bonyolítja a képet, hogy az ingatlanpiac gyors árváltozásokra is képes. 

Kis helyi falusi piacot, teljesen felboríthat egy-két német, osztrák, holland vásárló, ha a településbe, annak 

fekvésébe, környezetébe, egy-egy érdekes falusi épületbe * beleszeretve * egy-két ingatlant a helyi 

árviszonyokhoz képest két, háromszoros áron megvásárol. Nagyobb településen nagyobb az ingatlanpiac 

tehetetlensége, de monstruózus mérete ellenére megfelelő körülmények esetén meglepő gyorsasággal képes 

mozdulni. A viszonylag egyszerű összefüggéseken túl bonyolultabb kölcsönhatások is alakítják az ingatlan 

árakat, amely hatások egy része nem is az érintett településen jelentkezik. 

 

 

AZ ÉRTÉK, PIACI ÉRTÉK, ÁR ÉS KÖLTSÉG: 

 

Az érték elvont fogalom több lehetséges meghatározással, az egyik megfogalmazás szerint egy termékkel, 

vagy szolgáltatással való rendelkezést képvisel, amely átváltható más termékre, illetve szolgáltatásra, vagy 

pénzre.  Adott ingatlan egy időben több különböző értékkel rendelkezhet, mint például piaci érték, 

gazdasági érték, biztosítási érték, könyv szerinti érték, fedezeti érték, felszámolási érték, előszereteti érték 

stb. Az ingatlan értékelő feladata a becslésekben döntően a piaci érték becslése. 

 

Piaci érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, 

magánjogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában várhatóan eladható feltételezve a 

következőket: 

- az eladó hajlandó az eladásra,  

- az adásvételi tárgyalások lebonyolításához, figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és piaci helyzetét, 

ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre, 
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- a tárgyalás időszakában az érték nem változik, 

- a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik, 

- átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembe vételére nem kerül sor. 

A piaci érték egy időponthoz kötődik és ezért nem beszélhetünk általános érvényű időtűzéstől független 

piaci értékről. 

 

A piaci érték fogalmát az alábbiak szerint adhatjuk meg: 

 "A piaci érték egy elképzelt, átlagos ár a lehetséges, adott időpontbeli árak várható értéke. Ez az idealizált 

ár a legjobb közelítés arra az összegre, amennyiért valóságos piaci környezetben a vagyontárgy elkelne."   

Az ár általánosságban valamely árunak pénzben kifejezett értéke. Az ingatlan valamely pénznemben 

kifejezett piaci ára ilyen módon kifejezi az ingatlan értékét. 

Az ingatlan költsége általában a telek költségét és az épület, vagy építmény nettó pótlási költségét foglalja 

magába. 

 

Piaci viszonyok között az ingatlan értéke és költsége között nincs közvetlen összefüggés. 

 

Egy földterület forgalmi értékét néhány körülmény döntően meghatározza. Ebből az egyik a fekvés. A 

fekvés alatt leginkább olyan körülményeket értünk, mint lakossági kedveltség ( presztízs), frekventáltság, 

amelyhez kapcsolódik a megközelíthetőség módja, a terület esetlege panorámája, közművesítettsége stb. A 

másik körülmény az, hogy a szóban forgó területtel mit lehet kezdeni, amelyre a választ leginkább azzal 

adhatjuk meg, hogy mit lehet rá építeni. Adott terület beépíthetősége, annak módja, mértéke legalább  

olyan jelentős értékmódosító körülmény, mint a fekvés.  
 

Az önkormányzat egy terület övezeti besorolásának, beépíthetőségének meghatározása során igen jelentős 

szabadságfokkal tevékenykedhet. Arra kényszeríteni, hogy egy adott terület övezeti besorolását, 

beépíthetőségét megváltoztassa az egyéni tulajdonosoknak nincs lehetőségük. Ezekben az ügyekben az 

önkormányzat gyakorlatilag szuverén úr, a törvények adta keretek között maga dönti el, hogy egy területet 

építési tilalom alá von, vagy építési tilalom alól kivon és a terület beépíthetőségét kedvezően módosítja.  

Míg abban az esetben ha egy terület beépíthetőségét egy önkormányzati döntés kedvezőtlenül befolyásolja, 

korlátozza, sor kerülhet a korlátozás miatt a tulajdonos számára kártalanítás fizetésére. Azért viszont, hogy 

az önkormányzat egy külterületi területet nem von belterületbe, már meglévő építési korlátozást nem töröl 

el, övezeti besorolását nem módosítja - nem vonható kártérítési felelősség alá, illetve ezek megtételére nem 

is kötelezhető.  
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Összehasonlító adatok: 

 

Iváncsa, 096/103 hrsz 

4 ha 3952 m2 nagyság, adásvételi szerződés 2021. évben, vételár bruttó 4482.-Ft/m2 fajlagos áron. 

 

 
 

Korrekció: 

 

A közúti kapcsolat hiányát az adásvétel óta eltelt időben bekövetkezett áremelkedés kompenzálja, így a 

korrekció mértéke 0 %.  

 

 

Iváncsa, 096/104 hrsz 

2 ha 5362 m2 nagyság, adásvételi szerződés 2021. évben, vételár bruttó 4482.-Ft/m2 fajlagos áron.  
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Korrekció: 

 

A közúti kapcsolat hiányát az adásvétel óta eltelt időben bekövetkezett áremelkedés kompenzálja, így a 

korrekció mértéke 0 %.  

 

 
 

Miután nem sikerült további szerződéses összehasonlító adatot találnom, a szükséges 3. iváncsai adatot 

hosszas internetes kutatást követően sikerült megtalálnom. Az értékelési szabályok nem tiltják a kínálati 

adatok használatát, megfelelő korrekciók mellett. Mindössze ezt az egy, jellemzőiben az értékelttel 

összevethető adatot sikerült fellelnem s így ezzel az összehasonlító adatok között számolok.     

 

Iváncsa, Iváncsai benzinkút közelében 

• 44 900 000 Ft   Ár 

• 4 888 m2   Alapterület

 

• Négyzetméter ár   9 186 Ft/m2 

• Értékesítés típusa Eladó / Kínál 

• Kategória  Telek 

• Típus   Építési telek 

• Állapot   Újszerű 

• Fűtés   Egyéb 
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• Hirdetéskód  7510440 

• Irodai kód  M190842 

Az ingatlan leírása: CÉGKÖZPONTNAK, TELEPHELYNEK ALKALMAS TELEK! 
 Fejér megye, Iváncsán eladó 4888 m2-es, belterületi telek. Közművek az utcában. Művelési ágból kivett ipari terület 

GKSZ 5.-ös besorolású, mely 30 %-os beépíthetőséggel rendelkezik, 5,5 m építménymagassággal. Vasútállomás, M6-

os autópálya és benzinkút a közelben. A vételárat + Áfa terheli! 11.666.-Ft/m2  

https://www.ingatlantajolo.hu/7510440 

 

Korrekció: 

Kínálat miatt    :- 20 % 

Nagyság ( telephelynek kis méret ) miatt :- 20 % 

Korrekció összesen   : -40 % 

Korrigált m2 ár    : 7000.-Ft/m2 

 

 

A három adat átlaga   : 5320.-Ft/m2   

 

 

A feladat a közérdekű használati jog forgalmi/piaci értékének a meghatározása. Megbízó tájékoztatása szerint 

ezt a jogot szerzi meg, e jog értékének a meghatározása a feladat. A közérdekű használati jog meghatározása a 

piaci forgalmi értéke meghatározásán keresztül vezet, az előbbiekben az ehhez szükséges számítások elvégzésre 

kerültek. 

 

A közérdekű használati jog igen közeli "rokona" a földhasználati jog - ezért a már ismertebb, szélesebb körben 

alkalmazott földhasználati jog jellemzőinek ismerete szükséges a továbbiakhoz. 

 

" PTK Ötödik könyv: Dologi jog / VIII. Cím: A használati jogok 

 

VIII. Cím: A használati jogok 

A magyar polgári jogban a korlátolt dologi jogok a tulajdonjoghoz, mint abszolút joghoz képest tartalmilag 

korlátozottak: bár alapjuk a tulajdonjog, tartalmukat azonban annak részjogosultságai alkotják. 

A római jogban az idegen dologbeli jogok körében szabályozott telki szolgalmat (servitus praedorium) és a személyes 

szolgalmakat (servitus personarum) – haszonélvezet (usus fructus), használat (usus) – a régi Ptk. azonos fejezetben 

tartalmazta, mint használati vagy állagjogokat (földhasználati jog, haszonélvezet, használat, telki szolgalom, 

használati jog alapítása). 

Az új Ptk. rendszerében – a szolgalomtól és a közérdekű használattól elválóan – a használati jogok cím alatt szerepel 

külön-külön fejezetben a földhasználat, a haszonélvezet, illetve annak speciális fajtája, azaz a jogok és követelések 

haszonélvezete. A használat a haszonélvezettől elkülönülő, szintén önálló fejezet alatt található. 

1. A földhasználat 

5:145. § [Földhasználati jog a föld és az épület szétváló tulajdonjoga esetén] 

(1) Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az épület 

fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a földre földhasználati jog illeti meg. 

(2) Földhasználati jogánál fogva az épület tulajdonosa az épület használathoz szükséges mértékben jogosult a föld 

használatára és hasznai szedésére, valamint a használat arányában köteles viselni a föld fenntartásával járó terheket. 

Az aedificium solo cedit elvét, mely szerint a földrészleten épült ingatlan tulajdona minden esetben a földtulajdonost 

illeti, már a II. világháború előtti magánjogi gyakorlat is a telken biztosított ún. építményi joggal oldotta. A föld és az 

épület tulajdonjogának elválásának lehetőségét a régi Ptk. teremtette meg. Ezt az új Ptk. már nem az építkezéshez 

köti, hanem a felek megállapodása alapján korlátlanul lehetővé teszi, azaz a földhasználati jog nem csak az építkezőt 

illeti meg. A felek közti megállapodás – jogszabályi tiltás hiányában – az építkezés megkezdése és befejezése után is 

megköthető. Mindezekből fakadóan minden esetben, amikor a föld és az épület tulajdonjoga elkülönül, az épület 

tulajdonosát ipso iure illeti meg a használati jog arra a földterületre, melyen az épület áll. 

A földhasználat tárgyában kötött szerződés harmadik személlyel szemben csak akkor hatályos, ha az ingatlan-

nyilvántartásba feljegyezték (Ptk.5:19.§ (1) bekezdés). Ezért az Inytv. 17.§-át módosító 2013. évi CCIV. törvény 

feljegyezhető tényként említi a földhasználati jog gyakorlása szabályozásának tényét is. 

Megjegyzés 

A Ptk.5:168.§ (2) bekezdése szerint a szerződésen alapuló fölhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

keletkezteti (konstitutív hatály), amely a jogváltozás nyomon követését célozza. Az 5:19.§ (1) bekezdésében írt 

feljegyzés célja olyan tényeknek az ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetése, amelyek jogi érdekeltséggel bíró 

harmadik személyek számára lehetnek lényegesek (a bejegyzés és feljegyzés később tárgyalandó szabályait a 

Ptk.5:178.§, és 5:179.§ tartalmazza). 

A megállapodásban kiköthető, hogy az épület csak a földtulajdonos hozzájárulásával idegeníthető el vagy terhelhető 

meg, viszont a hozzájárulás megadása követelhető, ha az elidegenítés vagy megterhelés a földtulajdonos érdekeit nem 

sérti (Ptk.5:19.§ (2) bekezdés). 

A földtulajdonost és az épület tulajdonosát a kölcsönös elővásárlási jog változatlanul megilleti (Ptk. 5:20.§). 
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Megjegyzés 

Kritikaként merült fel a kodifikációs technikát illetően, mennyiben célszerű a földhasználati jog szabályozása az új 

Ptk.-ban több különböző helyen is. 

A földhasználati jog mindazonáltal nem szükségszerűen terjed ki a földrészlet egészére, hanem annak mértékét a felek 

szabadon állapíthatják meg, vita esetén pedig a bíróság az érdekek mérlegelésével határozza meg, melynek során fő 

szempont az épület rendeltetésszerű használatának biztosítása. 

„Az új szabályozás lehetővé teszi az ingatlanpiaci szereplők, kiváltképp a fejlesztők részére egy nagyobb telken 

történő beruházás megvalósítását, majd értékesítését oly módon, hogy ehhez a földterület tulajdonjogát nem kell 

szükségszerűen megszerezniük, illetve átruházniuk annak érdekében, hogy az ingatlanon felépítményeket 

fejleszthessenek.” 

Megjegyzés 

Az ingatlan-ügyleteknél fokozottabban kell ellenőrizni, hogy a földdel az azon emelt épület ingatlan-nyilvántartási 

egységet képez-e." 

 

 

"A földhasználat gazdasági értékének meghatározásához Magyarországon nem áll rendelkezésre 

egységes módszertani eljárás. Mind a polgári -, mind a büntetőügyi eljárások keretében 

a leggyakrabban használt kalkulációs módot az 1990. évi illetéktörvény 72 § -a szolgáltatja, a 

szakértői gyakorlatban ez a legelterjed tebb és egyben a legegyszerűbb megközelítési mód. A módszer 

előnye, hogy a forgalmi értékből kiindulva egyszerűen számítható, különösebb szakértelmet, speciális 

tudást nem igényel, gyors eredményt szolgáltat. Egyes esetekben viszont ez a módszer nem alkalm as 

arra, hogy tényleges, objektív értékmeghatározást tegyen lehetővé, ilyen eset adódhat: a használati 

módok eltérésében, intenzitásában, eltérő földminőség vagy elkülönült tulajdoni formák esetében, 

mikor a kiindulópontot jelentő forgalmi értékmeghatározá s során összetett szempontrendszert kell 

követni a  szakértőnek... Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15 -i hatálybalépését  követően a 

földhasználati jog szabályozásának vonatkozásában az építkezéshez való időbeli kötöttség  feltétele 

törlésre került. Ennek lényege abban áll, hogy az érintett ingatlanpiaci szereplők számára  lehetővé 

teszi egy adott beruházás (épület, építmény) átadását, értékesítését oly módon, hogy ehhez 

a földterület tulajdonjogát nem szükséges megszerezniük és az elkészült felépítmény eket 

már tulajdonosként, szakaszosan fejleszthetik és értékesíthetik. Az épület, építmény jogi értelemben 

tehát önállóan is forgalomképes lehet. A földhasználat gazdasági értékelése keretében felmerülhet 

olyan speciális eset, ahol a megbízóknak vagy ügyfel eknek (beleértve a bírósági hivatalokat) olyan 

körülményeket kell mérlegelniük, amelyről  a kiindulópontot jelentő hagyományos szakértői forgalmi 

értékbecslés nem nyújt elegendő  információt.  

... 1. Számítási eljárás a 1990. évi illetéktörvény szerint:  

A törvény 72. §  (1) szerint: „a vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - 

terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni, továbbá:  

(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke - a (4) bekezdésben foglaltak 

kivételével - az egy évi érték ötszöröse”  

 https://www.vagyonertekeles.hu/en/publikaciok/26 -modszertani-adalekok-a-foldhasznalat-gazdasagi-

ertekelesehez 

 

" Az épület és föld elváló tulajdonjoga esetén az épület tulajdonosát a törvény erejénél fogva illeti meg az épület 

használatához szükséges mértékben a földön használati jog. A szabályozás célja az, hogy a lehető legrövidebb ideig 

álljon fenn olyan helyzet, amikor az épület és a föld tulajdonjoga egymástól elválik...   

Az új Polgári Törvénykönyv a földhasználati jog szabályozásának tekintetében az építkezéshez való időbeli kötöttség 

feltételét törölte el. Ezen rendelkezés kapcsán az önállóan is forgalomképes épület megjelenése lehetővé teszi az 

ingatlanpiaci szereplők, így különösen a fejlesztők számára egy nagyobb telken zajló beruházás átadását vagy 

értékesítését oly módon, hogy ehhez a földterület tulajdonjogát nem szükségszerűen szerzik meg, vagy az elkészült 

felépítményeket már tulajdonosként, de szakaszosan fejlesztik és értékesítik. Mindezzel csökkenhetnek egy 

ingatlanfejlesztés vagy adásvétel forrásigényei is, hiszen nincs szükség a telek vagy egy teljes komplexum 

finanszírozására, elegendő lesz az adott felépítményre szükséges pénzt előteremteni. " 

https://jogaszvilag.hu/szakma/foldhasznalati-jog-az-uj-ptk-ban/ 

 
Az előzőekben írtak alapján néhány következtetés levonható. 

A főszabály az, hogy a föld és felépítmény tulajdonjoga egy kézben van, mindkettőnek azonos a tulajdonosa. 

Kivétel, amikor a föld és a felépítmény tulajdonjoga elválik. 

Az ingatlanpiaci gyakorlat "díjazza" a hagyományost, megszokottat, az ismert jogi megoldást. 

A földhasználati jog ilyen szempontból kevésbé ismert, kevésbé kedvelt megoldás - amit pedig a vevők nem ismernek 

megfelelően, attól tartanak is. 

Ennek következménye az, hogy a földhasználati joggal biztosított felépítményes ingatlant alacsonyabb áron lehet 

eladni, mint azt, amely a "hagyományos" tulajdonjogon alapuló jogi tárgyként jelenik meg.  
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A Ptk magyarázata, a földhasználattal biztosított építkezés lehetőségénél kiemeli, hogy az költségtakarékosabb, mint a 

földterület tulajdonjogának a megszerzése. Idézem újra: "  Mindezzel csökkenhetnek egy ingatlanfejlesztés vagy 

adásvétel forrásigényei is, hiszen nincs szükség a telek vagy egy teljes komplexum finanszírozására, elegendő lesz az 

adott felépítményre szükséges pénzt előteremteni." 

A Jogalkotó úgy vélte, hogy a földhasználattal a beruházók olcsóbban jutnak a föld használati jogához, a beépítési 

lehetőséghez.  

Ám a földhasználati jog adott esetben lehet határozatlan idejű, gyakorlatilag az épület/építmény fennállta idejére 

biztosított. Ha a felépítményt rendszeresen karbantartják, akár újjáépítik, ez az időtartam akár tekinthető korlátlan 

idejűnek. A földhasználati jog esetében a tulajdonjogi: birtoklás, használat, rendelkezés hármasából a földhasználót a 

rendelkezési jog nem illeti meg. Az ugyanis a földterület tulajdonosánál marad, aki tulajdonosként átengedi ugyan a 

birtoklás, használat, hasznok szedésének jogát, ám a rendelkezési jog ( elidegenítés joga ) a földtulajdonosnál marad. 

Nyilván, egy esetleges értékesítésnél a földhasználati jog hasonló módon fennmarad, mint a holtig tartó 

haszonélvezeti jog az e joggal terhelt ingatlan értékesítésekor.   

  

 

KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLATI JOGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 

 

" A földhasználat pontos fogalmi meghatározását a Ptk. indokolásában találjuk. Minden olyan esetben, amikor az 

épület tulajdonjoga más személyt illet meg, mint annak a földnek a tulajdonjoga, amelyen az épület áll, az épület 

tulajdonosát ipso iure illeti meg a használati jog arra a földre, amelyen az épület áll. Innen az osztott tulajdon 

elnevezés is, ami azt a régi jogelvet töri át, miszerint főszabályként az épület (felépítmény) tulajdonjoga a 

földtulajdonost illeti meg [aedificium solo cedit elv, Ptk. 5:18. § (1) bek.]. A földhasználati jog (amikor tehát az épület 

és a föld tulajdonjoga elválik egymástól) nem más, mint a Ptk.-ban foglalt főszabály alóli nevesített kivételek 

halmaza. 

Ez a kivételes állapot jön létre a) ha az ingatlan tulajdonosa úgy rendelkezik – mert megteheti –, hogy a földet és a 

rajta álló épületet önálló ingatlanokként jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba [Ptk. 5:18. § (2) bek.], vagy b) ha 

valaki saját anyagával idegen földre épít és a földtulajdonossal abban állapodik meg, hogy az épület az ő tulajdona 

lesz [Ptk. 5:19. §], c) ha a földtulajdonos kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a ráépítő megszerezte az épület 

tulajdonjogát [Ptk. 5:70. § (2) bek.] A földhasználati jog a fentiek alapján tehát keletkezhet a törvénynél fogva, a felek 

megállapodása, illetve a bíróság határozata alapján. 

Földhasználati jogánál fogva az épület tulajdonosa az épülethasználathoz szükséges mértékben jogosult a föld 

használatára és hasznai szedésére, valamint a használat arányában köteles viselni a föld fenntartásával járó terheket. 

[Ptk. 5:145. § (2)] 

A föld használati jogáról szóló megállapodás esetén a felek a Ptk. 5:145. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 

illetve részletesebben is rendezhetik a földhasználat tartalmát: például a használat terjedelmét bővíthetik, vagy annak 

konkrét módját is meghatározhatják, rendezhetik az épület későbbi átalakítását, bővítését, de a földtulajdonos és az 

épület tulajdonosa megállapodhatnak abban is, hogy az épület tulajdonosa az épületet csak a földtulajdonos 

hozzájárulásával idegenítheti el vagy terhelheti meg. [Ptk. 5:19. § (2) bek. – vö. Ptk. 5:32. §!] 

Fontos érvényesülési szabály, hogy amennyiben a földtulajdonos és az épület tulajdonosa az épület létesítésével és a 

föld használatával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket szerződésben szabályozták, e szerződés harmadik 

személlyel szemben akkor hatályos, ha azt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték. [Ptk. 5:19. § (1) bek.] " 

https://ingatlanhirek.hu/ado-es-jog/van-e-hatrany-abbol-ha-mase-fold-es-mase-rajta-levo-haz/ 

A korábban hatályos jogszabályok nem tették lehetővé, hogy magánszemélyek, illetőleg jogi személyek állami és 

szövetkezeti tulajdonban lévő földek tulajdonjogát megszerezzék. De a földek tartós használatba adására (kizárólag a 

jogszabályában meghatározott cél érdekében) volt lehetőség. Így például építési célra – beépítési kötelezettséggel –, a 

mezőgazdasági földek esetében pedig általános művelési kötelezettséggel. A tartós földhasználati jog megszerzésével 

– az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően – a tulajdonosi jogok jelentős részét (például: használat, hasznok 

szedésének joga) gyakorolhatták. Technikailag a tartós földhasználati jog jogosultját az ingatlan-nyilvántartásban a 

tulajdoni lap II. részén tüntetik fel. 

  

„Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosításáról” rendelkező 2005. évi CXXII. törvény vonatkozó 

paragrafusai szerint 2006. május 2-án ezen ingatlanok a tartós földhasználók tulajdonába kerültek, de az ingatlanok 

tulajdonjogát kizárólag a tartós földhasználó kérelmére lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A jogalkotó 

szándéka ezzel az volt, hogy a tartós földhasználat alakuljon át tulajdonjoggá, és egy egyszerű kérelem alapján 

bejegyezhető legyen. Amennyiben a tartós földhasználó nem él ezzel a lehetőséggel, akkor az ingatlannal nem 

rendelkezhet, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg; az örökösök részére pedig nem adható át.  

https://www.bekesijarasok.hu/oroshazi-jaras/hirek/a-tartos-foldhasznalat-nem-tulajdonjog 
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" Használati jogot közérdekű tevékenységet folytató – jogszabály alapján feljogosított – szervek javára lehet alapítani, 

és a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatják. Külön jogszabályok határozzák meg 

azokat a szerveket, amelyek javára létrehozható, továbbá az egyes jogok alapításának a szabályait, valamint azt, hogy 

mely államigazgatási szervek rendelkeznek hatáskörrel a használati jog hatósági határozattal történő alapítására. A 

használati jog alapításáért kártalanítás jár. A felek megállapodásával, illetve megegyezés hiányában a hatóság 

határozatával jön létre. Szükséges meghatározni a jog terjedelmét, mértékét és a gyakorlásának módját. Létrehozható 

állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati 

jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog. Ide sorolhatjuk továbbá a törvényen alapuló közérdekű 

szolgalmakat és használati jogokat. Egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben 

meghatározott részére lehet bejegyezni a jog gyakorlására jogosult szerv javára. A bejegyzésben meg kell jelölni, 

hogy mely szerv jogosult a használati jog gyakorlására.  Bejegyzéséhez az ingatlanügyi hatóság által érvényes 

záradékkal ellátott változási vázrajz szükséges. " https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/64/FOLDH00014 

 
Ptk. 2. A közérdekű használat 

5:164. § [A közérdekű használati jog] 

(1) Ingatlanra közérdekből, a jogszabályban feljogosított személyek javára – hatóság határozatával – szolgalmat vagy 

más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár. 

(2) A használati jog alapításából eredő károkat a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint kell 

megtéríteni. 

A szabályok tartalmilag nem változtak. A fogalmi meghatározás – „A közérdekű használati jog” a korábbi „Használati 

jog alapítása” helyett – egyértelműen kifejezi, hogy alapítására közérdekű tevékenységet folytató szerv (pl. 

önkormányzati társulás) vagy e tevékenység végzésére külön jogszabály által feljogosított magántársaság jogosult.   

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk7/lecke7_lap1.html 

 

 

Közérdekű használati jog 

Bohus6 2015.08.28. 

 

1. 

Fogalma 

 

Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított személyek – a 

feladataik ellátásához szükséges mértékben – az ingatlant időlegesen használják, arra használati 

jogot szerezzenek, vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák [2013. évi V. tv. 

5:27. § (1) bek.]. 

 

Az ingatlanra közérdekből, a jogszabályban feljogosított személyek javára szolgalmat vagy más 

használati jogot lehet alapítani [2013. évi V. tv. 5:164. § (1) bek.]. 

 

2. 

Alapítás feltétele: megállapodás vagy közigazgatási határozat 

 

A közérdekű használat alapítása nem bírósági döntéssel, hanem közigazgatási hatósági 

határozattal történik. Azt külön jogszabály határozza meg, hogy melyik hatóság és milyen 

feltételek mellett alapíthat közérdekű használati jogot. 

 

A használatot általában elsődlegesen az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodással kell 

létrehozni, és csak a megkeresés eredménytelensége esetében születik hatósági határozat (a 

vonatkozó jogszabálytól függ, hogy egyáltalán meg kell-e keresni az ingatlan tulajdonosát). 

 

3. 

A tulajdonos kártalanítást kap 

 

 A közérdekű használat alapításakor az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő 

kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összegét – ha nem jön létre megállapodás – kisajátítási 
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eljárás keretében határozzák meg. Ha a korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát 

lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben akadályozza, a tulajdonos az ingatlan kisajátítását 

kérheti (1959. évi IV. tv. 171. §) [2013. évi V. tv. 5:27. §; 2013. évi V. tv. 5:164. §]. 

 

2. 

A szolgalmi jog és a közérdekű használati jog nem ugyanaz 

 

A szolgalmi jogtól a közérdekű használati jog abban is különbözik, hogy itt nincs külön uralkodó 

és szolgáló telek, a jogosultság nem egy (uralkodó) telek mindenkori tulajdonosához, hanem a 

jogszabályban kijelölt szervezethez, céghez kötődik. Az érintett ingatlan tulajdonosának 

személyében bekövetkezett változás nem érinti a használati jogot, az változatlanul fennmarad. 

 

3. 

Példák a közérdekű használati jogra 

 

- Jogszabály alapította: az ideiglenes biztonsági határzár területére vonatkozó közérdekű 

használati jog (a vonatkozó tájékoztató ide kattintva elérhető) 

- Bányafelügyelet határozatán alapul: Az elosztóvezetékhez tartozó gázfogadó állomás, 

mérőállomás, körzeti vagy egyedi nyomásszabályozó állomás, vezetékes propán-, butángáz-

szolgáltatás esetén a propán-, butángázok és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartály, konténer 

idegen ingatlanon történő elhelyezésére, valamint üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az 

engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet 

mértékének megfelelően használati jogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen 

nem akadályozza [1993. évi XLVIII. tv. 38/D. §]; 

- A vízügyi hatósági határozatán alapul: Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ivóvízbázisok, 

vízkivételi művek védelme érdekében kijelölt védőterületen, védősávon a külön jogszabályban, 

illetőleg a védőterületet megállapító hatósági határozatban meghatározott, vízbázist veszélyeztető 

tevékenységet nem végezhet, továbbá a kártalanításra vonatkozó rendelkezések mellett köteles 

tűrni az ezzel összefüggő közérdekű használati jogok gyakorlását, illetőleg az ingatlanhasználat 

meghatározott körű korlátozását [1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bek.]. 

  
 

 

 

Komoly problémát jelent a használati jog forgalmi értékének a meghatározása, amely másként fogalmazva a 

"tiszta", korlátozás-mentes tulajdonjoghoz viszonyítva a földhasználati jog miatti értékcsökkenés 

meghatározását jelenti.  

 

Az ehhez szükséges munka első részét a szóban forgó földterület forgalmi értékének a meghatározásával elvégeztem. 

A fajlagos m2 árat bruttó 5320.-Ft/m2 összegben állapítottam meg.  

 

A földhasználati jog értékének meghatározására az egyik lehetőség az előzőekben említett Illetéktörvény szerinti 

számítási lehetőség. 

 

Illetéktörvény: 

 

72. § (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog — terhekkel nem csökkentett — forgalmi 

értékének egyhuszad részét kell tekinteni. 

(2)520 A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így 

számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött 

haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti 

többszörösét. 

(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke — a (4) bekezdésben foglaltak kivételével 

— az egy évi érték ötszöröse. 

 

 

 

 

 

https://epitesijog.hu/1800-kerites-a-hataron-az-ideiglenes-biztonsagi-hatarzar-letesitesenek-elirasai
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.386378#foot520
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A teljes területre bruttó 134.420.000.-Ft értéket állapítottam meg, ennek 1/20-ad része 6.721.000.-Ft. Miután 

tudomásom szerint az értékelésben szereplő ingatlan esetében határozatlan idejű ( "bizonytalan időre terjedő" ) 

használati jog alapítására kerül sor, az Illetéktörvény szerint az egy évi értéket ötszörös szorzóval kell számítani.  

Ez 33.605.000.-Ft lenne.  

 

Azonban a "valódi" ingatlanpiaci szereplők, akikre nem vonatkoznak speciális szabályok, ezt az értéket a határozatlan 

idejű földhasználat esetében nem tekintik elfogadhatónak. Látva az előzőek szerint azt, hogy a földhasználót illetik 

meg a tényleges hasznot hozó tulajdonosi jogok a földhasználat biztosításával és a földtulajdonos tulajdonosi 

jogosultságai "kiüresednek", a továbbiakban az ingatlan a földhasználati jog fennálltáig már nem hoz hasznot a 

számára - érthető, hogy a piaci szereplő földtulajdonosok nem tartják elfogadhatónak a piaci érték 25%-án történő 

"értékesítést" - a földhasználati jog ellenérték fejében történő alapítását/átengedését. 

 

Sajnos a földhasználat értékének meghatározására nincsenek értékelési standardok és az erre vonatkozó szerződéses 

adatok is gyakorlatilag elérhetetlenek. Találtam illetéktörvény szerinti értékelést az interneten, ám olyan 

vagyonértékelést is, ahol a földhasználati jogot az értékelő kolléga a tulajdonjog 80 %-ában állapította meg.  

Az általam felkutatott földhasználati jogos szerződésekben hatalmas a "szórás," és ezek zömét is jellemzően 

önkormányzatok kötik. Az önkormányzatok számos alkalommal kötnek olyan megállapodásokat, amikor a 

földhasználó nem konkrét forinttal, hanem például munkahelyteremtéssel, infrastruktúra fejlesztéssel "fizet" a 

jogosultságért. Ilyen módon az így elérhető adatok felhasználása is nehéz, esetenként lehetetlen.    

Konzultáltam friss nyugdíjas polgári ügyszakos bíróval, aki tájékoztatott, a földhasználati jogok értéke 

vonatkozásában a bírói gyakorlat nem fogadja el az Illetéktörvény szerinti számítást, miután nyilván a bírók ugyanúgy 

érzékelik a földhasználati jog miatt jelentős értékcsökkenést, mint a piac.  

 

Mindezzel együtt a földhasználati jog/közérdekű használati jog nem tulajdonjog. A földhasználót a tulajdonjog teljes 

spektruma nem illeti meg, jogosultsága így kisebb, mint a tulajdonjog esetén lenne. Azonban a jogosultság zöme és 

annak az értékesebb, "hasznot hozó" része megilleti a földhasználót.  

 

Megfelelő összehasonlító adatok elérhetetlensége okán nem marad más eszköz az ingatlanértékelő számára, mint az 

úgy nevezett "szakértői/értékelői mérlegelés" módszere. ( A hozam alapú értékelésnek alighanem gátja lenne a helyi, 

hasonló jellegű ingatlanok bérleti piacának s így a számításhoz felhasználható bérleti díjak hiánya.)  Ekkor az értékelő 

a maga szakmai tapasztalatai, ismert kontraktusok adatai alapján mérlegeléssel, becsléssel határozza meg az értékét. 

Magam immár 33 éve értékelek s jogászként a szóban forgó földhasználati jogosultságot is talán kissé jobban értem, 

mint a nem jogász kollégák. 

Mindezek alapján a számított piaci/forgalmi érték 70 %-ában állapítom meg a földhasználati/közérdekű használati jog 

értékét.     

 

Valamennyi körülmény figyelembe vételével az Iváncsa, 069/104 hrszú, 2 ha 5362 m2 nagyságú, kivett 

beruházási célterület megnevezésű ingatlan  

 

fajlagos m2 árát bruttó 5320.-Ft/m2  értékben, 

 

a teljes területre vetítve így kis kerekítéssel  

 

bruttó 134.900.000.-Ft összegben határozom meg. 

 

Ugyanezen ingatlan földhasználati/közérdekű használati jogát kis kerekítéssel 

 

bruttó 94.400.000.- Ft összegben határozom meg. 

 

 

Jelen értékbecslés hatályát ( amennyiben nem következik be robbanásszerűnek tekinthető változás az 

ingatlanpiacon ) az értékelő 12 hónapig tartja fenn.  

 

 

Pécs, 2022.06.20. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Horváth Csaba 

képesített ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő 

ingatlanforgalmi szakjogász 

szakközgazdász 
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MEGÁLLAPODÁS  

közérdekű használati jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Név:  Fejér Megyei Önkormányzat  
Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Törzskönyvi azonosítószáma: 726984  
Adószáma: 15726982-1-07 
Statisztikai számjele: 15726982-8411-321-07 
Képviseli: Dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
mint Használatba adó - a továbbiakban: Használatba adó -, 
 
másrészről 
 
Cégnév: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. 
Adószáma: 10732614-2-02 
Cégjegyzékszáma: 02-10-060025 Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
Statisztikai számjele: 10732614-3513-114-02 
Képviseli: Németh Imre vezérigazgató önálló aláírási joggal 
mint Hálózati engedélyes - a továbbiakban: Engedélyes – 
 
együttesen és a továbbiakban: a Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A megállapodás előzménye 
 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 
29.§.(1) bekezdésének d., pontja szerinti törvényi kötelezettségének teljesítése céljából „ 
Iváncsa 132 kV-os kapcsoló állomás vezénylő épület és szabadtér (kommunális bővítési 
lehetőséggel) című, E-910/21 munkaszámú engedélyezési terv alapján a Fejér Megyei 
Közgyűlés Elnöke által FMÖ/72-6/2022. ügyszámon, Székesfehérváron 2022. február 23-án 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás alapján építési engedélyezési eljárást kezdeményezett 
( továbbiakban Beruházás) az Iváncsa 096/104 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. 
 
A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park 
fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánította.  
 Az ingatlant a Duna-mente-Fejér Megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 
362/2021. (VI.28.) Korm. rendelet 2. melléklete jelölte ki a különleges gazdasági övezetbe 
tartozóként, a 3. melléklettel került Használatba adó tulajdonába. 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 6. § (3b), (3d) és (3e) 
bekezdései szerint a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, 
valamint nyomvonal jellegű építmények, egyéb al- és felépítmények létesítése, bővítése vagy 
áthelyezése miatt az Önkormányzatot kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összegében 
szakértő által készített szakvélemény alapján az Önkormányzat és az adott közmű tulajdonosa 
állapodik meg. A korlátozási kártalanítás fizetési kötelezettje az adott közmű tulajdonosa.  
Engedélyes kezdeményezte az ingatlan megvásárlását, hogy azon, mint saját tulajdonán 
valósítsa meg a Beruházást, azonban a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
támogatásáról szóló 1285/2021. (V.20.) Korm. határozat alapján Használatba adó jogelődje, az 
Iváncsai Községi Önkormányzat az ingatlant a NIPÜF Kappa Ipari Park Kft-től állami 
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támogatással vásárolta meg és mint ilyet, az ingatlant 10 évig elidegenítési és terhelési tilalom 
terheli.  Használatba adó tájékoztatja Engedélyest, hogy a támogatót a létrejövő jogügyletről 
tájékoztatta. 
 
Felek a Beruházás kiemelt jelentőségére tekintettel, annak megvalósítása érdekében a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6.§ (5) bekezdésének megfelelve, az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet 13. § (1) bekezdésében nevesített közérdekű használati jog, villamos 
berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról döntöttek. 
 
Engedélyes ajánlati megkeresését  a Használatba adó a Fejér Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének .......határozatával elfogadta és a villamos berendezések elhelyezését biztosító 
használati jog alapításának, megszűnéséig történő gyakorlásának és ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésének egyszeri, végleges ellenértékét, (közérdekű használati díj ) a Dr. Horváth Csaba 
képesített ingatlanvagyon-értékelő, ingatlanforgalmi szakjogász ( 7630 Pécs, kakukk utca 
21/1.) által  2022.06.20.-án készített  ingatlanforgalmi értékbecslésben kalkulált összegben 
határozta meg.  Engedélyes I/2022.(VIII.16.) vezérigazgató-helyettesi határozata a 
megállapodás megkötését és közérdekű használati díj összegét elfogadta. Mind ezek alapján 
Felek jelen megállapodást az alábbi feltételekkel kötik meg: 

 
2. Közérdekű használati jog alapítása 
 
2.1. Használatba adó kijelenti, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi az Iváncsa külterület 096/104 

helyrajzi számú, kivett beruházási célterület megnevezésű, 25362 m2 területű ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan). 

 
2.2. Használatba adó kijelenti, hogy - az 1. pont 3. franciabekezdésében foglaltakon túl - az Ingatlan 

per,- teher és igénymentes, ide nem értve más állami beruházás során már egyeztetett 
közműfejlesztéseket, azon semmiféle olyan jogosultság nincs, amely az Engedélyes jelen 
megállapodásban foglalt villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogának 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését vagy annak gyakorlását akadályozná. 

 
2.3. Engedélyes kijelenti, használatba adó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ingatlanon 

megépítendő „Iváncsa 132 kV-os kapcsoló állomás vezénylő épület és szabadtér (kommunális 
bővítési lehetőséggel) című, E-910/21 munkaszámú engedélyezési terv alapján elkészülő 
létesítmény (Villamos berendezések) 1/1 tulajdoni hányadban Engedélyes tulajdonát képezi. 

 
2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az Engedélyes tulajdonát képező Villamos berendezések 

létesítése, üzemeltetése és karbantartása céljából, jelen megállapodás aláírásával - a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 121. § és 127-129. §-a alapján - villamos 
berendezések elhelyezését biztosító, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13.§-a szerinti 
közérdekű használati jogot alapítanak („közérdekű használati jog”) az Engedélyes javára az 
Ingatlanon.  

 
2.5. A közérdekű használati jog tartalma a 2013. évi. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 5:169. §. 

szerinti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 127-129. §. alapján. Engedélyes 
kizárólagosan használhatja az Ingatlant a saját tulajdonát képező alállomási berendezések és 
kapcsoló technológiák létesítése, üzemeltetése és karbantartása céljából. 
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2.6. Használatba adó tudomásul veszi, hogy a Használati jog a Jogosultat, illetve jogutódját (a 
közcélú villamos berendezések mindenkori engedélyesét) illeti meg, és az Ingatlan mindenkori 
tulajdonosát (tulajdonosait) terheli(k).  

 
2.7. A Használati jog a Jogosult, illetve a jogutódja tulajdonát képező villamos berendezések 

Ingatlanon történő fennállásáig szól, az Ingatlan mindenkori tulajdonosa(i) azt csak akkor 
jogosult(ak) megszüntetni, ha a Jogosult, illetve jogutódja a közcélú villamos berendezéseket - 
beleértve az esetlegesen újjáépített, átépített vagy kicserélt villamos berendezéseket is - az 
Ingatlanról véglegesen eltávolítja, illetve nem kívánja tovább üzemeltetni. 

 
2.8. Felek rögzítik, hogy az Ingatlanon az Engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI 

törvény 29.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti törvényi kötelezettségének teljesítése végett, 
a jelentkező felhasználói villamos energia igények kielégítése céljából közcélú elosztó hálózat 
részét képező Villamos létesítményt épít, azt annak fennállásáig üzemelteti és karbantartja, 
felújítja. 

 
3. Kártalanítás - közérdekű használati díj megállapítása és megfizetése 
 
3.1. A Felek az 2.1 pontban leírt Ingatlan igénybevételéért a villamos berendezések elhelyezését 

biztosító használati jog alapításának, megszűnéséig történő gyakorlásának és ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésének egyszeri, végleges ellenértékét (közérdekű használati díj) a Ptk. 
5:27.§ és 5:164.§. alapján kártalanításként a Dr. Horváth Csaba képesített ingatlanvagyon-
értékelő, ingatlanforgalmi szakjogász ( 7630 Pécs, Kakukk utca 21/1.) által  2022.06.20-án 
készített  ingatlanforgalmi értékbecslést alapul véve      74.368.993 Ft + ÁFA  összegben 
határozzák meg, kifejezetten azzal a megkötéssel, hogy azon túlmenően az Ingatlan 
mindenkori Tulajdonosa az ingatlan igénybe vételével a  használati jog alapításával, 
gyakorlásával és a bejegyzésével kapcsolatosan, a közérdekű használati jog fennállásáig sem 
az Engedélyessel, sem a jogutódjával szemben sem kártalanítást, sem térítést, sem egyéb 
követelést nem jogosult érvényesíteni, az erre vonatkozó jogáról a Használatba adó 
jogutódaira is kiterjedő hatállyal jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul lemond.  

 
3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű használati díj (kártalanítás) megfizetése – a 

Használatba adó által - kiállított és az Engedélyesnek megküldött számla alapján, annak 
kézhezvételét követő 30 banki napon belül, átutalással történik. A bankszámlák közötti 
elszámolás alapján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzt a 
Tulajdonos által megjelölt bankszámlán a számlavezető bank jóváírta vagy azt jóvá kellett volna 
írnia. 

 
3.3. Használatba adó Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlaszáma: 10029008-

00319731. 
Használatba adó kijelenti, hogy a jelen pontban leírt bankszámla felett kizárólagos 
rendelkezésre jogosult. 

 
4. Birtokbaadás 
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó a közérdekű használati díj teljes 

összegének megfizetését követő 3 napon belül köteles az Ingatlant az Engedélyes birtokába 
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adni. Engedélyes a birtok átadásról készített jegyzőkönyv alapján annak aláírásával lép az 
ingatlan birtokába. 

  
4.2. Felek rögzítik, hogy Engedélyes birtokba lépésének időpontjától kezdődően viseli az ingatlan 

terheit, jogosult a hasznait szedni és ezen időponttól a kárveszély is átszáll rá. 
 
5. Felek nyilatkozatai 
 
5.1. Használatba adó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és egyben szavatosságot vállal arra 

nézve, hogy a tulajdonát képező 2.1. pontban meghatározott Ingatlan az 1. pont 3. 
franciabekezdésében foglaltakon túl, per, valamint teher- és igénymentes, ide nem értve más 
állami beruházás során már egyeztetett közműfejlesztéseket. Az Ingatlant jelen megállapodás 
aláírásáig semmilyen módon és formában nem terhelte meg, illetve arra harmadik személynek 
igényt -jogosultságot nem biztosított.  

 
5.2. Használatba adó kijelenti, hogy az Ingatlan a legjobb tudomása szerint nem minősül 

környezetvédelmi szempontból szennyezettnek és talajmechanikailag is alkalmas a 
Villamosmű elhelyezésére és üzemeltetésére, mely tényről előzetesen Engedélyes is 
meggyőződött. 

 
5.3. Az Engedélyes tájékoztatja a Használatba adót – és ekként az Ingatlan mindenkori tulajdonosát 

-, hogy új villamosenergia igény jelentkezése, vagy rendszer igény esetén, az elosztáshoz 
szükséges vezetékeket az Engedélyes az Ingatlanon külön vezetékjogi hatósági engedélyezési 
eljárás keretében megállapított nyomvonalon kívánja elhelyezni és üzemeltetni. Használatba 
adó tudomásul veszi, hogy a Villamosmű üzemvitele körében hatósági határozattal keletkező 
vezetékjogok külön térítés, kártalanítás fizetése nélkül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerülnek.  
 

5.4. Használatba adó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ingatlannak a nap 24 órájában 
történő zavartalan és akadálytalan megközelítését a jogszabályoknak megfelelően minden 
napszakban és térítésmentesen biztosítja. Tudomásul veszi, hogy az Ingatlanon létesülő 
Villamos berendezés építéséhez és zavartalan üzemeltetéséhez a közúti kapcsolat előírás. 
Használatba adó tájékoztatja Engedélyest, hogy az ingatlan megközelítése tekintetében az 
Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti 
infrastruktúra-fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről 
szóló 1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozat rendelkezik, mely szerint a tárgyi ingatlant 
körülvevő út országos közúttá (5 számjelű úttá) fog válni 2024 évre, jelenleg közforgalom elől 
elzárt magánúton közelíthető meg. A Felek rögzítik, hogy a különleges gazdasági övezet 
területén folyó állami beruházásokról információval rendelkeznek, azok megvalósításában 
egymással és más közműszolgáltatóval, útkezelővel, beruházóval együttműködnek.   

 
5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Villamosmű létesítésével, üzemeltetésével és 

karbantartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, valamint a megállapodásban 
szereplő közérdekű használati joggal kapcsolatos eljárási illeték, nyilvántartási díj és a 
megállapodás elkészítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Engedélyest 
terheli. 

 
5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a tervezett és megépült Villamosmű, mint eszköz teljes 

egészében Engedélyes tulajdonát képezi, azzal ő jogosult belátása szerint rendelkezni és azt 
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köteles a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelően 
üzemeltetni.  

 
5.7. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben lehetőség adódik arra, hogy Engedélyes az 

ingatlan tulajdonjogát megszerezze, a PTK 5:20.§. alapján járnak el, tudomásul veszik, hogy 
jelen megállapodással alapított használati jog az ingatlan használatát nagy mértékben 
korlátozza, ami a majdani értékbecslés alapját képezi. 

 
5.8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban - 

különösen a Ptk.-ban, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben, a 
végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) és a 382/2007 (XII.23.) Korm. rendeletekben, ill. a 
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
szóló 2/2013. (I. 22.) NGM sz. rendeletben - foglaltak az irányadóak.  

 
5.9. Használatba adó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy 

amikor a teljes közérdekű használati díj a bankszámláján jóváírásra kerül, jelen okiratot 
szerkesztő kamarai jogtanácsost három munkanapon belül e-mailben értesíti ennek 
megtörténtéről az agnes.telekesi@eon-hungaria.com   e-mail címén. 

 
5.10. Használatba adó már most, jelen okirat aláírásakor külön nyilatkozatban, okirati formában 

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban 
Engedélyes javára a közérdekű használati jog, mint villamos berendezések elhelyezését 
biztosító használati jog az ingatlan 1/1 hányadára villamos berendezések elhelyezését biztosító 
használati jog megállapodással történt alapítása jogcímen bejegyzésre kerüljön. Az 
okiratszerkesztő jogtanácsost bízza meg azzal, hogy a bejegyzési engedélyt megőrizze és 
meghatalmazza arra, hogy amikor a teljes közérdekű használati díj bankszámláján történő 
jóváírásról értesíti, az okiratszerkesztő jogtanácsos a bejegyzési engedélyt benyújtsa az 
ingatlan-nyilvántartást vezető hivatalba Engedélyes használati jogának bejegyzése érdekében. 

 
5.11. Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. kijelenti, hogy a Magyarország területén bejegyzett 

létező gazdasági társaság, A Fejér Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy jogi személyiséggel 
rendelkező magyar megyei önkormányzat. 

 
5.12. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás általuk történő aláírásának időpontjában az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak 
minősülnek. Felek köztartozásmentes minősége hitelt érdemlően igazolt, és nincs egymással 
szemben lejárt tartozásuk.  

 
5.13. A Felek képviselői kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges teljes 

jog-és cselekvőképességgel. Felek kijelentik továbbá, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy 
körülményről, mely a jelen adásvételi szerződés megkötését, teljesítését akadályozná, gátolná, 
az Ingatlan vonatkozásában elidegenítési és szerzési képességükben korlátozva nincsenek az 
1. pont 3. franciabekezdésén kívül. 

 
5.14. Az 1990.évi XCIII. tv. az illetékekről 102.§ (1) d., pontja sorolja fel a vagyoni értékű jogokat, a 

villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog nincs ezek között. Engedélyes 
tudomásul veszi, hogy a használati joga ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatban 
felmerülő költség Őt terheli. Egyebekben a felek maguk viselik a szerződéskötéssel 
összefüggésben saját érdekkörükben felmerülő további költségeket.  
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5.15. A megbízott kamarai jogtanácsosok kioktatását a szerződő felek megértették, és tudomásul 
vették, amelyet a jelen okirat aláírásával elismernek, továbbá kijelentik, hogy a jelen 
szerződésben foglalt jogügyletet a jelen szerződésben rögzített formában kívánják egymással 
megkötni, amelyre tekintettel a jelen szerződést egyben tényvázlatnak is tekintik. 

 
5.16. Az ellenjegyző kamarai jogtanácsosok tájékoztatják a szerződést kötő feleket, hogy a 

Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény alapján ügyfél-átvilágítási, és indokolt esetben bejelentési kötelezettség terheli 
őket a szerződést kötő felek, illetve a képviseletükben eljáró személyek vonatkozásában. Az 
ügyfél-átvilágítás keretében eljáró jogtanácsosok ügyfél-azonosítási kötelezettsége 
teljesítéseként a szerződést előttük aláíró felek jogszabály által előírt adatait - a felek által 
bemutatott, a jogszabály szerint alkalmas okiratok alapján - a jelen szerződésben rögzítik. Felek 
tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott 
adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kötelesek 
az eljáró jogtanácsost írásban értesíteni. 

 
5.17. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró kamarai 

jogtanácsosok az általuk képviselt fél által bemutatott okiratokról fénymásolatot készítsen, és 
adatait a jelen szerződéssel összefüggésben, jogszabályban foglalt kötelezettségeik teljesítése 
során kezelje. 

 
5.18. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy a későbbiek során azzá 

válik, illetve végrehajthatatlan lesz, az nem jelenti a teljes szerződés, illetve annak további 
rendelkezései érvénytelenségét, kivéve, ha a szerződés olyan lényeges rendelkezése válik 
érvénytelenné, végrehajthatatlanná, amely nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna 
meg. Részleges érvénytelenség esetén a Felek kötelesek olyan új szerződés kiegészítést kötni, 
mely a korábbi szerződési feltételekhez gazdasági céljában és jogi tartalmában a legközelebb 
áll, de a jogszabályoknak megfelel. Vita esetén a bíróság ezen új szerződési feltételt 
megállapíthatja, a másik Fél jognyilatkozatát ítéletével pótolhatja. 

 
6. Használatba adó a részéről történő ellenjegyzéssel meghatalmazza  Hajnalné dr. Szecsődi 

Zsuzsanna kamarai jogtanácsost (KASZ: 36078152), Szerződő felek jelen szerződés 
szerkesztésével és Engedélyes a részéről történő ellenjegyzéssel meghatalmazzák Dr. Telekesi 
Ágnes Ibolya kamarai jogtanácsost (KASZ:36075077), továbbá azzal is, hogy Szerződő feleket 
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Üttv.) foglaltak 
szerint teljes körűen képviselje a használati jog bejegyzés átvezetésével kapcsolatos 
eljárásban, beleértve az esetleges jogorvoslati eljárásban történő képviseletet is. 

 
7.   Szerződő Felek feljogosítják jelen okiratot szerkesztő kamarai jogtanácsost, hogy az okiratban 

esetlegesen előforduló bármilyen névcsere, hibás névírás, hiányos vagy hibás adat, szám- vagy 
számítási hiba, vagy más hasonló elírás, kihagyás, hiányosság esetén az értelemszerűen 
szükséges változtatást, kijavítást a szerződésen – a javítás/kiegészítés tényére történő 
utalással, valamint az annak helyén történő kamarai jogtanácsosi aláírással – annak lényegi 
tartalma érintése nélkül elvégezze. Szerződő Felek saját adataik tekintetében felelősséget 
vállalnak azért, hogy azok a valóságnak megfelelnek, és azok a szerződés szövegében elírás 
nélkül, helyesen vannak feltüntetve. 

 
8. Jelen okirat nyolc oldal terjedelemben, számozott lapokkal, a 2017. évi LXXVIII.tv. 43.§. (4) 

bekezdésnek megfelelően összefűzve nyolc eredeti példányban készült, amelyből három az 
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ingatlanügyi hatóságot, két-két példány Használatba adót és Engedélyest és egy minden 
oldalon aláírt példány az okiratkészítő és ellenjegyző jogtanácsost illeti. 

 
9. Felek, mint megbízók kijelentik, hogy a jelen okiratban foglaltak szerződéses akaratukkal 

mindenben megegyeznek. Felek kijelentik, hogy az ügymenetről részletes jogi tájékoztatást 
kaptak, amelyet megértettek, és kérdésük, észrevételük nem volt. Felek kijelentik, hogy jelen 
szerződést jól megfontolt érdekeik és jogaik teljes körű ismeretében kötötték, továbbá jelen 
szerződés megkötésekor nem álltak semmilyen kényszer, vagy kényszerítő körülmény hatása 
alatt. 

 
 
Felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Kelt: Székesfehérvár, 2022.  

 
 
 

______________________________________________________________ 
                Fejér Megyei Önkormányzat  
Képviseli: Dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
                           Használatba adó 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Galler Nándorné Pénzügyi ellenjegyző 
 
Ellenjegyzem Székesfehérvárott 2022.        -n azzal, hogy a 9.6. pontban kapott 
meghatalmazást elfogadom, ellenjegyzésem Használatba adó vonatkozásában az 
ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. tv. 44.§. (1)  szerintiek tanúsítása 
terjed ki. 
 
 
 
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna 
 kamarai jogtanácsos 
 KASZ: 36078152 
 
Kelt: Budapest, 2022           . 
 
 
__________________________________________________________ 
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
                        Képviseli: Németh Imre vezérigazgató 
                                                  Engedélyes 
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Ellenjegyzem Budapesten 2022.            -n azzal, hogy a 9.6. pontban kapott 
meghatalmazást elfogadom, ellenjegyzésem Engedélyes vonatkozásában az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. tv. 44.§. (1)  szerintiek tanúsítása terjed ki. 
 
 
 
 
Dr. Telekesi Ágnes Ibolya 
  kamarai jogtanácsos  
     BÜK: 36075077 








