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1. Melyik a helyes állítás? Az ingatlan, mint befektetés az alábbi szempontok szerint nem jó befektetés: 

 likviditás 

 értékállóság 

 stabilitás 

2. Melyik állítás nem igaz? 

 Pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén csak a 3,6 millió forintot elérő vagy 
meghaladó összegű ügyleti megbízás elfogadása előtt kell azonosítani az ügyfelet 

 A 10 fő alkalmazotti létszámot meghaladó szolgáltatónak a pénzmosás megelőzése érdekében 
az ügyfelek azonosítását elősegítő belső ellenőrző és információs rendszert kell működtetnie. 

 A pénzmosás megelőzése érdekében az azonosításhoz szükséges a törvényben megjelölt 
okiratok hiteles másolatának ügyféltől való bekérése és megőrzése. 

3. Melyik két épületszerkezet kötelező alkalmassági ideje 5 év? 

 Függőleges teherhordó szerkezetek, épületgépészeti csővezetékek 

 Válaszfalak, teherhordó vázak 

 Válaszfalak, csapadékvíz elvezetés szerkezetei 

4. Az üdülőterületek a beépítésre szánt területek közé tartoznak (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

5. A verbális kommunikáció csoportjába tartozik a testbeszéd (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

6. A nettó összes területet a külső körítő falak külső síkján mérjük (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

7. Az építési bírság alapja az engedély nélkül épült építmény forgalmi értéke (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

8. Vizsgálja meg az állítás és az indoklás igazságtartamát! Piaci összehasonlító értékelésnél az összehasonlító 

ingatlanok kiválasztása hasonlóságának alapvető szempontja a hely, ahol az ingatlan található, mivel ennek 

hiányában az összehasonlító ingatlanok értékének az eltérése az értékelendő ingatlanétól nem 

számszerűsíthető. 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz, és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn 

 Mind az állítás, mind az indoklás hamis 

 Az állítás igaz, az indoklás hamis 

 Az állítás hamis, az indoklás igaz 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat 
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9. Milyen jel utal az alapozás részleges megsüllyedésére? 

 Vakolat leválása 

 45 fokos repedés a falon 

 A fal vízszintes repedése 

 A fal penészesedése, dohos szagok 

10. Mennyi pénzünk lesz a bankban, ha évi 6%-os kamat mellett éves lekötéssel 3 évre 5 millió Ft-ot helyezünk 

el? 

 6.005.080,- Ft 

 5.990.080,- Ft 

 5.955.080,- Ft 

11. Mennyi pénzt kell bankbetétbe helyeznünk éves lekötéssel évi 5 %-os kamat mellett ahhoz, hogy 2 év múlva 

19 millió Ft-unk legyen? (Ne kalkuláljunk kamatadóval és ehóval) 

 17.560.233,- Ft-ot 

 17.233.560,- Ft-ot 

 18.095.238,- Ft-ot 

12. A 10 fő alkalmazotti létszámot meghaladó szolgáltatónak a pénzmosás megelőzése érdekében az ügyfelek 

azonosítását elősegítő belső ellenőrző és információs rendszert kell működtetnie (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

13. Az értékbecslés módszerének megválasztásakor az értékelés célját és az ingatlan típusát nem kell figyelembe 

venni (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

14. A foglaló és az előleg egyaránt visszajár, ha a szerződés a feleken kívül álló ok/ok/ miatt hiúsul meg (igaz vagy 

hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

15. A megbízási és a vállalkozói szerződés jogi szempontból azonos szerződéstípus, mindkettő 

eredménykötelezettséget ír elő (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

16. Jelölje meg a helyes állítást! Melyik nem része a tulajdonjognak? 

 A birtoklás joga 

 A rendelkezési jog 

 A szomszédjogok 
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17. Jelölje meg a helyes választ! Mikor válik a vevő az ingatlan tulajdonosává? 

 A szerződés megkötésekor 

 Amikor a vevő az eladó ajánlatát elfogadta 

 Az első vételár-részlet kifizetésekor 

 Tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésekor 

 Amikor a vevő az ingatlant birtokba vette 

 A tulajdonjog iránti kérelemnek a földhivatalba történő beérkezésekor 

18. Vizsgálja meg az állítás és indoklás igazságtartalmát! A maradványértéken történő értékelés a telek értékének 

meghatározására szolgál, ezért azt elsősorban az ingatlanfejlesztők használják. 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn 

 Mind az állítás, mind az indoklás hamis 

 Az állítás igaz, de az indoklás hamis 

 Az állítás hamis, de az indoklás igaz 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat 

19. Jelölje meg a helyes választ! A Társasház szervezeti és működési szabályzatát… 

 Az ingatlanban ki kell függeszteni 

 Ügyvéddel kell ellenjegyeztetni 

 Módosítani egyszerű szótöbbségi határozattal lehet 

20. A lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

21. Kétkarú lépcsőszerkezet hagyományos építési mód esetén nem alkalmazható (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

22. A franchise nem csak termékekre, hanem szolgáltatásokra is irányulhat (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

23. A földhivatalnál vezetett tulajdoni lapba és az okirattárba bárki, bármikor betekinthet, azokról másolatot kérhet. 

(igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

24. Jelölje be a helyes választ! Az ingatlan-nyilvántartás részei: 

 Tulajdoni lap, okirattár, ingatlan-nyilvántartási térkép, közjegyzők jegyzéke 

 Tulajdoni lap, okirattár, ingatlan-nyilvántartási térkép, törölt bejegyzések jegyzéke 

 Tulajdoni lap, okirattár, helyi építésigazgatási szabályok, törölt bejegyzések jegyzéke 
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25. Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül? 

 A jogképesség alapján a természetes és a jogi személy minden esetben saját akarat-

elhatározásával szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. 

 A cselekvőképességgel nem rendelkező természetes személy helyett és javára a törvényes 

képviselő /kijelölt gyám, gondnok/ szerzi meg a jogokat és vállal kötelezettségeket. 

 Az ember a fogamzásának időpontjától jogképes, ezért a magzat öröklési szerződés alanya is 

lehet. 

26. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 

 A társasházi alapító okiratnak tartalmaznia kell a számvizsgáló bizottság nevét, lakcímét, anyja 

nevét, személyi azonosító számát. 

 A tulajdoni lapot csak a tulajdonos kérheti ki 

 A szerződés semmis, ha az jogszabály megkerülésére irányul. 

27. Számítási feladat: Egy már megkötött ingatlan-adásvételi szerződés, amely 10 % foglalót kötött ki, az eladó 

hibájából meghiúsul, ezért az eladónak 3,6 millió forintot kell a vevő számára kifizetni. Mennyi volt az adásvételi 

szerződésben a teljes vételár? 

 36 millió forint 

 27 millió forint 

 18 millió forint 

28. Vizsgálja meg az állítás és az indoklás igazságtartalmát! Ingatlan adásvétel esetén az eladó kikötheti a 

tulajdonjog fenntartását a birtokbaadás időpontjáig, e nélkül a szerződés nem érvényes. 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn 

 Mind az állítás, mind az indoklás hamis 

 Az állítás igaz, de az indoklás hamis 

 Az állítás hamis, de az indoklás igaz 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat 

29. Számítási feladat: Piaci összehasonlító értékbecslés során az egyik ingatlan eladási árából és hasznos 

alapterületéből számított fajlagos érték 185.550 Ft/nm. Ezen összehasonlító ingatlan csak két korrekciós 

szempontból különbözik az értékelendő ingatlantól. A környezeti zajhatás szempontjából az értékelendő 

ingatlan 6 %-al rosszabb, a műszaki állapot szempontjából az értékelendő ingatlan 10 %-al jobb, mint az 

összehasonlító ingatlan. Mennyi lesz ezen összehasonlító ingatlan korrigált fajlagos értéke? 

 178.126 Ft/nm 

 215.238 Ft/nm 

 192.972 Ft/nm 

30. A földhivatalnál vezetett tulajdoni lapba és az okirattárba bárki, bármikor betekinthet, és azokról másolatot 

kérhet. (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 
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31. Haszonélvező haszonélvezeti jogát másra átruházhatja (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

32. A piaci összehasonlító értékbecslés során a haszonélvezeti jog értéke nem számszerűsíthető (igaz vagy 

hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

33. Az ingatlan nyilvántartás részei: a tulajdoni lap, az ingatlan nyilvántartási térkép, a helyi építésigazgatási 

szabályok (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

34. Az ügyvéd felelőssége az ingatlan adásvétel ellenjegyzésekor a szerződésben meghatározott vételár 

helyességére nem terjed ki szabályok (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

35. Megszakad az elbirtoklás, ha a tulajdonos az ingatlant bérbe adja (igaz vagy hamis). 

 Igaz 

 Hamis 

36. Jelölje be a nem igaz állításokat! [több helyes válasz lehetséges] 

 A haszonélvezeti jog értékbecslés szempontjából nem vagyoni értékű jog. 

 A foglaló értékbecslés szempontjából vagyoni értékű jog. 

 A nettó összes területet a külső körítő falak külső síkján mérjük. 

 A TH alapító-okirata tartalmazza a külön tulajdoni egységeket. 

 Ingatlanközvetítő az önkormányzat hozzájárulása nélkül értékesítheti. 

 Társasházkezelő és közös képviselő azonos fogalom. 

 A tulajdoni lap II. része tartalmazza az ingatlan adatait. 

 A haszonélvező az ingatlant eladhatja. 

 Ingatlan értékbecslés adatbázisának elég 1-2 összehasonlító ingatlant tartalmaznia, mivel a 

vételár mindig az eladó-vevő közti alku során jön létre. 
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37. Jelölje be az igaz állításokat! [több helyes válasz lehetséges] 

 A társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. 

 A verbális kommunikáció csoportjába tartozik a testbeszéd. 

 Az ingatlanközvetítő tevékenységhez szükség van felelősségbiztosításra. 

 A bruttó alapterület az épület által a telekből lefedett terület. 

 A piaci összehasonlító értékelésnél a páros összehasonlítás módszerében a korrekció 

eredményeképpen a fajlagos értékek szórása csökken. 

 Az erkölcsi avulás az ingatlan jelenlegi használatára való megfelelőségét fejezi ki. 

 Az értékbecslés módjának megválasztásakor nem kell az értékbecslés célját figyelembe venni. 

 Az ingatlanközvetítő köteles a vevőt az ingatlan általa ismert rejtett hibáiról tájékoztatni. 

 Az ingatlan likviditás szempontjából jó befektetés. 

38. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 

 A társasházi alapító okiratnak tartalmaznia kell a számvizsgáló bizottság tagjainak nevét, 

lakcímét, anyja nevét, személyi azonosító számát. 

 A tulajdoni lapot csak a tulajdonos kérheti ki 

 A szerződés semmis, ha az jogszabály megkerülésére irányul. 

39. Vizsgálja meg a következő állítás és az indoklás igazság tartalmát! „Az ingatlanpiac keresleti-kínálati viszonyait 

nagy időbeni stabilitás jellemzi, ezért az összehasonlító ingatlanok értékesítésének időpontját a piaci 

összehasonlító értékelésnél nem kell figyelembe venni.”. 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn 

 Mind az állítás, mind az indoklás hamis 

 Az állítás igaz, de az indoklás hamis 

 Az állítás hamis, de az indoklás igaz 

 Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat 
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