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Helyzetelemzés Helyzetelemzés 

„„Elhúzódó válság”Elhúzódó válság”
-- Reményeink ellenére, továbbra is igen nehéz az Reményeink ellenére, továbbra is igen nehéz az 
ingatlanszakma helyzete, szinte minden fronton!ingatlanszakma helyzete, szinte minden fronton!
(elég végiglapozni az Ingatlan és Befektetés januári számát)(elég végiglapozni az Ingatlan és Befektetés januári számát)

-- Az új fejlesztések, az értékesítések, a becslési Az új fejlesztések, az értékesítések, a becslési 
megbízások volumene megbízások volumene –– bár különbözı mértékben bár különbözı mértékben 
de minden szegmensben visszaestek ! de minden szegmensben visszaestek ! 

-- Az elmúlt év, néhány optimistának tőnı Az elmúlt év, néhány optimistának tőnı 
nyilatkozatát, a piac, sajnos, nem igazolta vissza!nyilatkozatát, a piac, sajnos, nem igazolta vissza!

-- a 2010a 2010--re vonatkozó elırejelzések, nyilatkozatok re vonatkozó elırejelzések, nyilatkozatok 
is, a válság elhúzódására utalnak!is, a válság elhúzódására utalnak!
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Néhány példa a problémákról, a Néhány példa a problémákról, a 
tennivalókról:tennivalókról:

•• Az értékbecsléseknél nincs aktuálisanAz értékbecsléseknél nincs aktuálisan
elfogadható, egységes elveket tartalmaelfogadható, egységes elveket tartalma--
zózó, koherens jogi szabályozás!, koherens jogi szabályozás!
(ez minden ingatlantípusra érvényes!)(ez minden ingatlantípusra érvényes!)

Az elıírások nagy része elavult, idejét múlt, ugyanakkor Az elıírások nagy része elavult, idejét múlt, ugyanakkor 
betartásuk természetesen kötelezı, ami irreális eredményekbetartásuk természetesen kötelezı, ami irreális eredmények--
hezhez vezethet ! Ebbıl következik a sok „egyedi” banki elıírás!vezethet ! Ebbıl következik a sok „egyedi” banki elıírás!

•• Nincs egységes adatbázis!Nincs egységes adatbázis!
amit már régen hiányol a szakma! (lakás és termıföld frontonamit már régen hiányol a szakma! (lakás és termıföld fronton is! is! 

Jelenleg külön pénzért juthatunk, használhatatlan adatokhoz, Jelenleg külön pénzért juthatunk, használhatatlan adatokhoz, 
aminek a költsége a becslésekben nem érvényesíthetı)aminek a költsége a becslésekben nem érvényesíthetı)

(ez a kérdés már más EU országokban régen megoldott! Fıleg az (ez a kérdés már más EU országokban régen megoldott! Fıleg az 
adatvédelmi elıírásokra hivatkozunk. Ezek nem egységesek?)adatvédelmi elıírásokra hivatkozunk. Ezek nem egységesek?)
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„„Vegyes” problémákVegyes” problémák

•• A közvetítıknél:A közvetítıknél: Jelenleg nagyban, és büntetlenül folyik, a  Jelenleg nagyban, és büntetlenül folyik, a  
internetes adatbázisaik „illetéktelen másolása és internetes adatbázisaik „illetéktelen másolása és 
használata”, az illegális közvetítıi tevékenység!használata”, az illegális közvetítıi tevékenység!

•• Az értékbecsléseknélAz értékbecsléseknél:: Nincs egységesen meghatározott Nincs egységesen meghatározott 
tıkésítési és diszkont kamatláb a becslésekhez!tıkésítési és diszkont kamatláb a becslésekhez!

•• Nincs szakmai irányelv, az energia tanúsítványok Nincs szakmai irányelv, az energia tanúsítványok 
értékbefolyásoló szerepére!értékbefolyásoló szerepére!

•• A termıföld értékbecslésnél nem létezik, az un. tızsdei A termıföld értékbecslésnél nem létezik, az un. tızsdei 
átlagár, az intervenciós ár is változik!  átlagár, az intervenciós ár is változik!  
(mit is kellene akkor alkalmazniuk a becslıknek?)(mit is kellene akkor alkalmazniuk a becslıknek?)

•• A termıföld értékelés hozamszámításához, nem áll A termıföld értékelés hozamszámításához, nem áll 
rendelkezésre Jövedelmezıségi „standard”, aminek rendelkezésre Jövedelmezıségi „standard”, aminek 
segítségével ellenırizni lehetne a kapott adatokat!segítségével ellenırizni lehetne a kapott adatokat!

•• Az Igazságügyi szakértıkre vonatkozó jogszabály Az Igazságügyi szakértıkre vonatkozó jogszabály –– jelenleg jelenleg 
–– szakmai, hozzáértési kérdéseket is felvet.szakmai, hozzáértési kérdéseket is felvet.

Dr. Kardos Kázmér, az IME elnökeDr. Kardos Kázmér, az IME elnöke



Következmények:Következmények:

•• Nagymértékben visszaesı megbízási volumen (becslések)Nagymértékben visszaesı megbízási volumen (becslések)
•• Visszaesı kereslet, jelentısen csökkenı árak, korlátozott Visszaesı kereslet, jelentısen csökkenı árak, korlátozott 

hitelfelvételi lehetıségek, kínálati piac      (a közvetítıknél)hitelfelvételi lehetıségek, kínálati piac      (a közvetítıknél)
•• Finanszírozási és értékesítési problémák   (a fejlesztıknél)Finanszírozási és értékesítési problémák   (a fejlesztıknél)
•• Jelentıs eltérés az értékbecslésekben,Jelentıs eltérés az értékbecslésekben,
•• Számtalan, „egyedi” banki elıírás, a banki hitelfedezeti Számtalan, „egyedi” banki elıírás, a banki hitelfedezeti 

becsléseknél,becsléseknél,
•• A speciális ingatlanok becslése, „nem fér bele” az értékelési A speciális ingatlanok becslése, „nem fér bele” az értékelési 

elıírásokba! (elıírásokba! (plpl: az un. : az un. ökoházakökoházak))
•• Egzisztenciális bizonytalanság  a teljes „fronton”Egzisztenciális bizonytalanság  a teljes „fronton”
•• StbStb…..…..

Manapság minden értékbecslés, valamilyen indok alapján Manapság minden értékbecslés, valamilyen indok alapján 
támadható!támadható!
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A nyilvántartás, a kompetencia A nyilvántartás, a kompetencia 
kérdései:kérdései:

•• A sokak által megkérdıjelezett PSZÁF lista A sokak által megkérdıjelezett PSZÁF lista 
megszőnt. megszőnt. (fıleg, a külföldi cégek nyomására; a befizetett (fıleg, a külföldi cégek nyomására; a befizetett 
pénzünk, pedig elveszett!)pénzünk, pedig elveszett!)

Következménye:Következménye: a banki értékbecslıi listák a banki értékbecslıi listák 
gyökeres megváltozása! gyökeres megváltozása! (a „kis” értékelı cégek, (a „kis” értékelı cégek, 
gyakorlatilag eltőntek a listákról. Van olyan banki lista, ahol gyakorlatilag eltőntek a listákról. Van olyan banki lista, ahol szinte szinte 
csak „nagy” nemzetközi cég szerepel a listán, (néhány becslıvel)csak „nagy” nemzetközi cég szerepel a listán, (néhány becslıvel), , 
de ténylegesen, alvállalkozóként de ténylegesen, alvállalkozóként –– kiszolgáltatott helyzetben kiszolgáltatott helyzetben –– a a 
régi, „kis” becslık dolgoznak, minimum alatti munkadíjért, a régi, „kis” becslık dolgoznak, minimum alatti munkadíjért, a 
megélhetés reményében.)megélhetés reményében.)

•• A becslık munkára jogosító nyilvántartása, az A becslık munkára jogosító nyilvántartása, az 
Önkormányzatoknál történik. Ez ugyan nyilvános, Önkormányzatoknál történik. Ez ugyan nyilvános, 
de csak nehezen hozzáférhetı, és ellenırizhetı.  de csak nehezen hozzáférhetı, és ellenırizhetı.  
(több értékbecslı, és közvetítı, szakmai végzettséggel, (vagy a (több értékbecslı, és közvetítı, szakmai végzettséggel, (vagy a 
nélkül), de regisztráció nélkül dolgozik, ami jogszabálynélkül), de regisztráció nélkül dolgozik, ami jogszabály--ellenes!)ellenes!)
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•• Most új regisztrációs elıírás van, újabb Most új regisztrációs elıírás van, újabb 
költségekkel, és utánjárással! költségekkel, és utánjárással! (31/2009. (XI. 18.) ÖM (31/2009. (XI. 18.) ÖM 
rendelet)rendelet)

•• Az egyes szakmai szervezetek, különféle nyilvánAz egyes szakmai szervezetek, különféle nyilván--
tartásokat vezetnek, és igazolványokat adnak ki tartásokat vezetnek, és igazolványokat adnak ki 
tagjaiknak. tagjaiknak. 
Nem lenne itt az idı, egy országosan egységes, Nem lenne itt az idı, egy országosan egységes, 
kompetencia elven mőködı, nyilvános, szakértıi kompetencia elven mőködı, nyilvános, szakértıi 
nyilvántartás létrehozására? nyilvántartás létrehozására? (az ingatlanszakma minden (az ingatlanszakma minden 
területére vonatkozóan)területére vonatkozóan)

A saját védelmünk érdekében?A saját védelmünk érdekében?
Azt gondolom, hogy az államigazgatással Azt gondolom, hogy az államigazgatással együttegyütt--
mőködvemőködve, ebben a válságos idıben, igenis , ebben a válságos idıben, igenis 
szükség van rá!  Ez közös érdeket szolgál, és szükség van rá!  Ez közös érdeket szolgál, és 
megteremtené a folyamatos képzés, és nyilvános megteremtené a folyamatos képzés, és nyilvános 
ellenırizhetıség lehetıségét!ellenırizhetıség lehetıségét!
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Közbeszerzési pályázatokKözbeszerzési pályázatok

•• A pályázatok kiírása tendenciózus, és olyan A pályázatok kiírása tendenciózus, és olyan 
feltételeket szab, ami kizárja, az értékbecslık feltételeket szab, ami kizárja, az értékbecslık 
nagy részét. nagy részét. (arról már ne is beszéljünk, hogy sok esetben (arról már ne is beszéljünk, hogy sok esetben 
jogszabályellenes! Lásd: MNV pályázat, C jogszabályellenes! Lásd: MNV pályázat, C tipusútipusú nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági 
ellenırzés, mint pályázati feltétel elıírással!)ellenırzés, mint pályázati feltétel elıírással!)

•• A „nagy megrendelık” gyakorlatilag importálják A „nagy megrendelık” gyakorlatilag importálják 
az építıiparból, az alvállalkozói rendszert! az építıiparból, az alvállalkozói rendszert! (ahol az (ahol az 
alvállalkozó alvállalkozója, már alvállalkozó alvállalkozója, már minimáldíjminimáldíj alatt kénytelen alatt kénytelen 
dolgozni, kiszolgáltatott helyzetben)dolgozni, kiszolgáltatott helyzetben)

•• Az elvégzett munka díját pedig félAz elvégzett munka díját pedig fél-- egy évig, nem egy évig, nem 
kapják meg, mert a kiíró, ill. a „fıvállalkozó” kapják meg, mert a kiíró, ill. a „fıvállalkozó” 
különbözı indokok alapján, nem fizet! különbözı indokok alapján, nem fizet! (a becslınek (a becslınek 
persze be kell fizetnie a z persze be kell fizetnie a z ÁFÁÁFÁ--tt, de a számláját csak sok hónap , de a számláját csak sok hónap 
után egyenlítik ki, ha egyáltalán kifizetik! )után egyenlítik ki, ha egyáltalán kifizetik! )
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•• A közbeszerzési pályázatok kiírói is generálják a A közbeszerzési pályázatok kiírói is generálják a 
kis és középvállalkozások problémáit, kis és középvállalkozások problémáit, 
hozzájárulnak a tönkremenetelükhöz!hozzájárulnak a tönkremenetelükhöz! (több cég felé is, (több cég felé is, 
sok milliós nagyságrendő lejárt tartozása van pl. az sok milliós nagyságrendő lejárt tartozása van pl. az MNVMNV--neknek, ill. a  nem , ill. a  nem 
elégséges apparátussal rendelkezı, pályázatnyertes cégeknek; a elégséges apparátussal rendelkezı, pályázatnyertes cégeknek; a 
költségvetés aktuális adósságállománya 21,5 költségvetés aktuális adósságállománya 21,5 mdmd Ft, Napi Ft, Napi GazdGazd. . FebrFebr 17.)17.)

•• A banki értékbecslési megbízások számának A banki értékbecslési megbízások számának 
csökkenése, csökkenése, (60 %),(60 %), a pályázatok lehetıségeinek a pályázatok lehetıségeinek 
korlátozottsága, igen sok értékbecslıt korlátozottsága, igen sok értékbecslıt 
egzisztenciális problémák elé állított.egzisztenciális problémák elé állított.

•• El kell ismernünk: az igényekhez képest, sokkal El kell ismernünk: az igényekhez képest, sokkal 
több értékbecslı van Magyarországon, mint azt a több értékbecslı van Magyarországon, mint azt a 
piac indokolná!  piac indokolná!  

•• Méltatlanul alacsony a díjazása a becslıi munkának! Ugyanakkor, Méltatlanul alacsony a díjazása a becslıi munkának! Ugyanakkor, 
ez a munka, végzettséget, szakmai tudást, idı, munka és ez a munka, végzettséget, szakmai tudást, idı, munka és 
költségráfordítást jelent, ami a vállalási árakban nem jelentkezköltségráfordítást jelent, ami a vállalási árakban nem jelentkezik.ik.
(Kiszolgáltatott helyzetben, a ráfordítások alatt kénytelen munk(Kiszolgáltatott helyzetben, a ráfordítások alatt kénytelen munkát vállalni át vállalni 
a becslı, ha egyáltalán van rá lehetısége.)a becslı, ha egyáltalán van rá lehetısége.)
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A szakmai felelısségbiztosítás kérdéseA szakmai felelısségbiztosítás kérdése

A Szakmai Szövetségek tagjainak (bár nem mindegyiknél) A Szakmai Szövetségek tagjainak (bár nem mindegyiknél) 
van egységes elvek alapján , tagsághoz kötött, van egységes elvek alapján , tagsághoz kötött, 
felelısségbiztosítása. felelısségbiztosítása. (ami sok esetben a munkavégzés feltétele)(ami sok esetben a munkavégzés feltétele)

De mire is elég ez?De mire is elég ez?

•• Egyszeri káreseményre nyújt, részbeni fedezetetEgyszeri káreseményre nyújt, részbeni fedezetet
•• Limitált kárösszegLimitált kárösszeg
•• Káresemény esetén szankció, azaz megszőnik a biztosítás!Káresemény esetén szankció, azaz megszőnik a biztosítás!
•• Mindenki tévedhet, de egy ilyen „ügy”  bekövetkezése Mindenki tévedhet, de egy ilyen „ügy”  bekövetkezése 

gyakorlatilag egzisztenciavesztést jelent! Azaz a csalókkal egy gyakorlatilag egzisztenciavesztést jelent! Azaz a csalókkal egy 
kalap alá veszik az értékbecslıt!kalap alá veszik az értékbecslıt!

•• Mielıtt „elítélnének” , nem kéne e szankció érvényesítéséhez, egMielıtt „elítélnének” , nem kéne e szankció érvényesítéséhez, egyy
Szövetségi + Biztosító által végzett szakmaiSzövetségi + Biztosító által végzett szakmai--etikai vizsgálat? etikai vizsgálat? 

•• A biztosítás, jelenleg nem tölti be funkcióját, csak egy plusz aA biztosítás, jelenleg nem tölti be funkcióját, csak egy plusz adó!dó!

Egyedi biztosítás, gyakorlatilag nem létezik, ill. csak irreálisEgyedi biztosítás, gyakorlatilag nem létezik, ill. csak irreálisan an 
magas költségek mellett, ami a vállalási díjakban nem magas költségek mellett, ami a vállalási díjakban nem 

érvényesíthetı!érvényesíthetı!
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A Szakmai szervezetek A Szakmai szervezetek 

A hatóságokkal, pénzintézetekkel, biztosítókkal, A hatóságokkal, pénzintézetekkel, biztosítókkal, 
stb. (azaz a közös szakmai ügyekkel stb. (azaz a közös szakmai ügyekkel 

kapcsolatosan), nincs egységes, hatékony kapcsolatosan), nincs egységes, hatékony 
fellépés, érdekképviselet !fellépés, érdekképviselet !

A szakma, több mint 10 éve, képtelen létrehozni az A szakma, több mint 10 éve, képtelen létrehozni az 
egységes, ingatlanszakmai kamarát, a megfelelı egységes, ingatlanszakmai kamarát, a megfelelı 

tagozatokkal !tagozatokkal !
Ami az egységes szakmai fellépés keretében, végre rendet Ami az egységes szakmai fellépés keretében, végre rendet 

teremthetne több területen!teremthetne több területen!

Vajon ennek a helyzetnek Vajon ennek a helyzetnek 
ki, vagy mi az oka? ki, vagy mi az oka? 

Miért nem képes összefogni a szakma, a közös Miért nem képes összefogni a szakma, a közös 
érdekek képviseletében? érdekek képviseletében? 
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Mit lehetne tenni az ingatlanMit lehetne tenni az ingatlan--szakmánakszakmának
ebben a helyzetben?ebben a helyzetben?

Itt az ideje, hogy a szakma félretegye a vélt vagy valósItt az ideje, hogy a szakma félretegye a vélt vagy valós
nézeteltéréseit, ésnézeteltéréseit, és Összefogjon!Összefogjon!

Mit érhetünk el ezzel?Mit érhetünk el ezzel?

-- a kilábalás, a fejlıdés elısegítése, a kilábalás, a fejlıdés elısegítése, 
-- a közös társadalmi és gazdasági célok megvalósítása érdekében, a közös társadalmi és gazdasági célok megvalósítása érdekében, 

A politika és a gazdasági élet vezetıivel való A politika és a gazdasági élet vezetıivel való 
együttmőködés, együttmőködés, 

a szakmai szempontok képviselete érdekében, a szakmai szempontok képviselete érdekében, 
végre kialakíthatnánk, egy egységes elveket végre kialakíthatnánk, egy egységes elveket 

képviselı szakmai hátteret!képviselı szakmai hátteret!
és megalakíthatnánk, az évek óta húzódó és megalakíthatnánk, az évek óta húzódó 

Ingatlankamarát!Ingatlankamarát!
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A közös érdekA közös érdek

•• Meggyızıdéssel vallom, hogy Meggyızıdéssel vallom, hogy a politikának is a politikának is 
alapvetı érdeke kell, hogy legyenalapvetı érdeke kell, hogy legyen –– ha csak ott is ha csak ott is 
nincsenek un. „külön érdekek”nincsenek un. „külön érdekek” –– hogy az egyes hogy az egyes 
szakterületeken, kompetens, szakmailag szakterületeken, kompetens, szakmailag 
felkészült, felkészült, egységes társadalmi partnere legyenegységes társadalmi partnere legyen, , 
mind amind a
-- jogszabályalkotás,jogszabályalkotás,
-- a pénzügyi szabályozás,a pénzügyi szabályozás,
-- az oktatás, továbbképzés, jogosultságok, ésaz oktatás, továbbképzés, jogosultságok, és
-- egyéb szakmai kérdések egyéb szakmai kérdések (pl. adatbázis, díjazás, stb.)(pl. adatbázis, díjazás, stb.)

megoldása területén!megoldása területén!

Dr. Kardos Kázmér, az IME elnökeDr. Kardos Kázmér, az IME elnöke



Konklúzió, javaslatokKonklúzió, javaslatok
Egységes elveket kellene kialakítaniEgységes elveket kellene kialakítani

•• az értékbecsléseknél,az értékbecsléseknél,
•• az oktatás és kompetenciák területén,az oktatás és kompetenciák területén,
•• a közvetítık ellenırzése területén.a közvetítık ellenırzése területén.

Meg kellene teremteni a jelenlegi jogszabályi Meg kellene teremteni a jelenlegi jogszabályi 
háttér háttér –– mai elvárásoknak megfelelı mai elvárásoknak megfelelı ––

koherens újraszabályozását, ami koherens újraszabályozását, ami 
összhangban van az európai elvárásokkal!összhangban van az európai elvárásokkal!

(Jelenleg „a jogalkotó, csak politikai, költségvetési és lobby é(Jelenleg „a jogalkotó, csak politikai, költségvetési és lobby érdekek mentén rdekek mentén 
kezdeményez jogszabályváltozást” (kezdeményez jogszabályváltozást” (MehrliMehrli P. MAISZ)P. MAISZ)

Jogilag „tiszta” módon, létre kellene hozni az Jogilag „tiszta” módon, létre kellene hozni az 
egységes ingatlankatasztert és adatbázist!egységes ingatlankatasztert és adatbázist!

Dr. Kardos Kázmér, az IME elnökeDr. Kardos Kázmér, az IME elnöke



A fenti problémák megoldására teendı A fenti problémák megoldására teendı 
újabb nekifutás, elsı lépéseként az újabb nekifutás, elsı lépéseként az 

IME nevében IME nevében 
javaslom, egy ingatlan javaslom, egy ingatlan kerekasztalkerekasztal mielıbbi mielıbbi 

összehívását, minden összehívását, minden 
-- abban abban résztvennirésztvenni kívánó kívánó ––

szakmai, pénzügyi, szakmai, pénzügyi, államigazgatási ésállamigazgatási és
politikai szervezet részvételével,politikai szervezet részvételével,

amelynek célja az ingatlankamara amelynek célja az ingatlankamara 
megalakítása!megalakítása!

Ne csak kritizáljunk, hanem próbáljunk meg Ne csak kritizáljunk, hanem próbáljunk meg 
végre rendet tenni a saját házunk táján!végre rendet tenni a saját házunk táján!

Dr. Kardos Kázmér, az IME elnökeDr. Kardos Kázmér, az IME elnöke



Tudom, hogy nem vagyok egyedül, azzal a Tudom, hogy nem vagyok egyedül, azzal a 
véleményemmel, hogy a termıföld (és a víz)véleményemmel, hogy a termıföld (és a víz)

az egyetlen, korlátozottan rendelkezésre álló, nem az egyetlen, korlátozottan rendelkezésre álló, nem 
bıvíthetı, nemzeti tulajdonunk !bıvíthetı, nemzeti tulajdonunk !

Érdemes eladni? Érdemes eladni? 
(már ami megmaradt, mivel becslések szerint, már min. 15 % ami (már ami megmaradt, mivel becslések szerint, már min. 15 % ami 

így, vagy úgy, külföldi kézben van)így, vagy úgy, külföldi kézben van)

Nem azonos anyagi feltételekkel indulunk a Nem azonos anyagi feltételekkel indulunk a 
felszabaduló piacon!felszabaduló piacon!

Dr. Dr. BagiBagi IstvánIstván (Professzor úr, volt alkotmánybíró): (Professzor úr, volt alkotmánybíró): 

„A föld (és a víz) az adott ország szuverenitásának a „A föld (és a víz) az adott ország szuverenitásának a 
biztosítéka, és kérdése is!”biztosítéka, és kérdése is!”

Javasoljuk, a külföldiek földvásárlási Javasoljuk, a külföldiek földvásárlási moratóriummoratórium--
ánakának meghoszabbításátmeghoszabbítását, amíg a magyar termelık , amíg a magyar termelık 

is versenyképes helyzetbe kerülhetnek!is versenyképes helyzetbe kerülhetnek!
Örömmel hallottuk tegnap reggel Font Sándort, a Kossuth rádióbanÖrömmel hallottuk tegnap reggel Font Sándort, a Kossuth rádióban, , 

hogy elkezdték az ezzel kapcsolatos elıkészítı munkát!hogy elkezdték az ezzel kapcsolatos elıkészítı munkát!
Dr. Kardos Kázmér az IME elnökeDr. Kardos Kázmér az IME elnöke



Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm a figyelmüket! 
İszintén remélem, hogy ez a konferencia is hozzá İszintén remélem, hogy ez a konferencia is hozzá 

tud járulni, tud járulni, 
•• a szakmai összefogás megteremtéséhez,a szakmai összefogás megteremtéséhez,

•• az államigazgatás és a szakma együttmőködéséhez,az államigazgatás és a szakma együttmőködéséhez,
•• A bankokkal és biztosítókkal való jobb kapcsolathoz,A bankokkal és biztosítókkal való jobb kapcsolathoz,

•• a fennálló, további problémák megoldásához,a fennálló, további problémák megoldásához,
•• a válságból való, mielıbbi a válságból való, mielıbbi talpraállásunkhoztalpraállásunkhoz!!

Ehhez kívánok, az IME és a magam nevében is, Ehhez kívánok, az IME és a magam nevében is, 
mindnyájunknak sok sikert, mindnyájunknak sok sikert, 

kompromisszumkészséget, és jó munkát, a kompromisszumkészséget, és jó munkát, a 
konferencián, és a következı években is!konferencián, és a következı években is!

Dr. Kardos Kázmér  Dr. Kardos Kázmér  értékbecslı, az IME elnökeértékbecslı, az IME elnöke


