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A KURZUSRÓL
Az ingatlanértékelés szaktudománya elsősorban a piaci szereplők különböző vagyontárgyainak értékmegállapításával foglalkozik. A különféle szabványok, előírások és módszerek jellemzően az úgynevezett
Piaci Érték megállapítására koncentrálnak. A TEGoVA definíciója szerint a „Piaci Érték az a becsült
összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő és egy
hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol
a felek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül járnak el.” Ez a definíció működő, aktív piacot, és
ezen a piacon eladót és vevőt feltételez a vizsgált ingatlan szegmensében. Erre a definícióra alapozva jól
működő módszereket dolgoztak ki, amelyeket a szakmagyakorlók gond nélkül használnak a „piacos”
vagyontárgyak esetében.
A mesterkurzuson feltárandó értékelési probléma azokban az esetekben merül föl, amelyekben
egyáltalán nincsen, vagy egészen speciális a piaci közeg. A közösségi tulajdonban lévő ingatlanok hosszú
sora esetében ez a helyzet: nincsen aktív piac például a közművek, utak, hidak, templomok esetében; míg
nagyon korlátozott a piac például a börtönök, múzeumok vagy oktatási épületek esetében. Vannak
természetesen olyan közösségi ingatlanok is, amelyek adott piaci szegmensben forgalomképesek: ilyenek
az igazgatási épületek, amelyek az irodapiacon vagy az orvosi rendelők, amelyek a kiskereskedelmi
piacokon mérethetik meg magukat. A kurzuson az ingatlanértékelési szempontból legnehezebben
kezelhető, „kvázi-piaci” ingatlanok értékelésének kérdésével is foglalkozunk. Ezen projekteknek vannak
piaci bevételei, azonban ezek a bevételek nem elegendőek arra, hogy a befektetett tőke megtérülését
biztosítsák.
A közösségi beruházásokra nézve fejlett döntés-előkészítési, elemzési módszerek léteznek, illetve a
mai szakirodalom intenzíven foglalkozik a fogyasztók fizetési hajlandóságának (Willingness-to-Pay, TP)
mérésével. Ezen alapokra építve a mesterkurzuson áttekintjük az érték megállapítására számba jöhető
megközelítéseket, módszereket és azok alkalmazásának feltételeit.

MESTERMUNKA
A résztvevők a műhely összefoglalásaként mestermunkát prezentálnak a Tanácsadó Testületnek. A
mestermunka célja módszertani ajánlások megfogalmazása lesz a közösen elemzett nemzetközi példákra
és a résztvevők tapasztalataira alapozva.

A MESTERKURZUS INSTRUKTORA:
dr. Hajnal István, FRICS, a Grant Thornton Tudásmenedzsment program vezetője

JELENTKEZÉS:
A mellékelt űrlap kitöltésével. A jelentkezést legkésőbb 2017. április 27.-ig kell leadni.
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PROGRAM
1. nap, 2017. május 15., hétfő
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:00

A mesterkurzus sorozat bemutatása, a mostani
műhely célja és programja
Bevezető előadás: A közösségi ingatlanértékelés problematikája, tapasztalatai
kávészünet
A közösségi ingatlanok értékelésének
lehetséges módszerei
ebédszünet
Előadás: Közösségi ingatlanok fejlesztésének
sajátosságai
kávészünet
Workshop: Munkamódszer egyeztetése,
munkacsoportok felállítása. Egyéni előadások
tematikája. Mestermunka vázlata.

Mályusz Levente (BME)
Jakab Ágoston (GT)
dr. Barts J. Balázs, FRICS,
BFVK vezérigazgató
Hajnal István
Rostás Zoltán (BME)
Hajnal István

2. nap, 2017. május 16., kedd
9:00 – 10:00

Közösségi ingatlanok üzemeltetésének
tapasztalatai, moderált beszélgetés

10:00 – 11:00

Résztvevői kiselőadások a feldolgozott
szakirodalomról – 1.
Kávészünet
Résztvevői kiselőadások a feldolgozott
szakirodalomról – 2.
ebédszünet
Workshop: Mestermunka kidolgozása
kávészünet
Workshop: Mestermunka kidolgozása

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 - 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:00

Bérczi László MRICS, MÁV
Ingatlanrendezés és
területszerzés vezető

csoportmunka
csoportmunka

3. nap, 2017. május 17. szerda
9:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

a Mestermunka szövegének véglegesítése,
prezentáció készítése
kávészünet
prezentáció a Tanácsadó Testület tagjai
számára, kérdések és válaszok
ebédszünet
Összegzés,
A részvételi tanúsítások átadása

csoportmunka
csoportmunka a Tanácsadó
Testület részvételével
Tanácsadó Testület

A Grant Thornton Vagyonértékelési Mesterkurzusokról
vagyonertekeles.eu

KÜLDETÉS
A Vagyonértékelési Mesterkurzus küldetése, hogy az értékeléssel összefüggésben meglévő hazai és
nemzetközi tudás, gyakorlat, információ összegzésre kerüljön; hogy a mesterkurzuson részt vevő
hallgatók ennek a tudásnak birtokosai legyenek; hogy a szaktudás a széles szakmai közönség számára
elérhető legyen és hogy végeredményben az értékelői szakma társadalmi elismertsége is növekedjen.
SZERVEZŐK
Az Értékelési Mesterkurzus szervezői és támogatói:
-

BME Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék
Grant Thornton Valuation Kft.

MÉDIAPARTNER

TANÁCSADÓ TESTÜLET
A Tanácsadó Testület az értékelői szakma iránt elkötelezett, magasan kvalifikált szakemberek 5 fős
csoportja. A Tanácsadó Testület feladata az egyes események és záró dokumentációjának
minőségbiztosítása, a mesterkurzus tematikájára javaslattétel a program küldetésének
figyelembevételével. A Tanácsadó Testület részt vesz az egyes mesterkurzusokon, tagjai segítik az
ott elért eredmények széles körben való terjesztését.
A Tanácsadó Testület tagjai:
Jakab Ágoston, MRICS, elnök;
Bérczi László, MRICS,
Blahó Edit, MIGSZ,
Dr. Hajdú Miklós, BME,
Sarlós Nóra, MRICS.
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Beosztás:

Kérjük, írjon pár
mondatot a közösségi
ingatlanértékelésben
szerzett szakmai
tapasztalatairól!

Kérjük, írjon pár
mondatot arról, hogy
miért venne részt a
Mesterkurzuson!

Alulírott részt kívánok venni a Grant Thornton Vagyonértékelési Mesterkurzusok első
eseményén, a 2017. május 15-17. –én tartandó „Közösségi Ingatlanok Értékelése” című
mesterkurzuson. A részvétel térítésmentes.

Elfogadom, hogy a Mesterkurzus során alkotott záródokumentum a tanúsított résztvevők és
a szervezők közös szellemi terméke, amelyet az eseményre való hivatkozással alkotóként
felhasználhatok;
Elfogadom, hogy a tervezett létszámot meghaladó jelentkezések esetén a Tanácsadó
Testület dönt a résztvevők személyéről;
Elfogadom, hogy a Mesterkurzuson való részvétel és a Részvételi Tanúsítás kiadásának
feltétele a programban való aktív közreműködés.

Kelt …..
aláírás
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