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Kékkút: 038/3. hrsz.-ú
külterületi ingatlanról.

/ Kékkút, kiilterület/

Szakértői vélemény 3 pld._ban készült.
Kapjrák: 2 p1d.: megrendelő

1 pld.: szakértő.

Tapolca, 2013. november 12.
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jioallankÖzv€lÍló és é.tókb€csló
8áoo Tapolca' B€lzsény !' 36.

Adószán, | 54]882]7_1'39
Vá]l.ig. s/': Es 2] 9508

Koyá c s Sándor
ingatlan értékbecsló
eILg. száúna'15/1993.



Kékkút Község Önkormányzata /szs+ reu<,it, Fő u 6./ megbízást adott
tészemle, hogy állapítsam meg a Kékkút: 038/3. hrsz.- ú kültedleti
ingatlan jelen állapotban és értékviszonyok között meglévó forgalmi
é ékét.

Eliáró szakértő nvilatkozata:

Eljáró szakértő nyilatkozza, hogy a szakétői vélemény
elbírálását és a szakér1ői eljárást illetően a PP. és az Áe
tötvényben rr-reghatározott jogállást köti ki.

Szakértői vélemény szerzői-jogi védelmét a szakértő kiköti.

Nyilatkozza, hogy az ingatlant'érintő körüIményeket a megbízó
elmondása szerint rögzítette. Értéknegállapítás szemrevétáe-
zés és kikérdezés alapjan töfiént.

Szakéftő kijelenti, hogy a szakénői vélemény tekintetében
titoktanási kötelezettsegét elisrneri.

Nyilatkozza, hogy a megbízási díj a megállapított értékkel
nincs összeliiggésben. Az ingatlant illetóen nem érdekelt fél.

Kijelenti, hogy a megbízó irányában nem elfogult, kizáró ok aJá
nem esik, ezért a megbíZáSt elfogadta, és az alábbiakban adja meg
pátatlan szakértői véleményét.

Megbízó jelenlétében 2013. november 08-án helyszíni szakértői szemlét
tafiottam, ahol megtöftént az ingatlan beazonosítása' értékalakító Íényezői-
nek feltárása. MegbÍzó az ingatlanrral kapcsolatos fontosabb adatolot aZ
onkormányzat nyilvríntartásában lévő földkönyvből biztosította.
Ingatlan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik.
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Piaci érték fogalma; . -

Piaci énék a7LaZalaÍ|elentl' amcly ös'zegér1 egy vag1ontargyban ralö ér-

l"i:ilJ #ffi;rui. 'uga"jogi''"rzőáes 
keretében és az énékelé' idő-

"""iia"u"-" "a,r,r",á* 
eladha]ó' lelrételezve a köverkezőket:

- az eladó hailandó az eladásra'

- az adásvereti trírg1alá'ok lebonvolítisához_ lig)elemt]e \e\e a

""g'".,*v i;tl_eget es piaci nelyzetét' ésszerű hosszúságú időtaltam

áll rendelkezésre'
; ;;;;;;i;ö.zabadon kerül piacra' rneghirdelé'e kel.lö n1ilváno'-

sággal lörténik. Speclalts eÍdek;lr5égű 'evii 
ktiton ajánlata nem kerül

figyelembevételre'

Az ingatlanvagyonokkal kapcsolatos piaci tranzakció alkrivílx,:l"_'_'l '"*'
""" "i"uai 

enJiben jelenik 
'rn'g 

unnai< 
' 
ege"d'en; e az elözökben lelso_

;:il:^.i:;;;;;,;,"''o,j"i"'oi lüggvenyében' A forgatmi :ne\ 
teh t

"*.r.."g}"i"io"" 
alakul, hogy a gi7dasági kornyezet' aZ adott ingatlan

i-'l*yi."'".it u"r" az ingatlanpiaci kereslet irrlrryába'

Ingatlan értékbecslési gyakorlatban az ingatlanok ér1ékét három különbijző

módszerrel közelítik meg:

o Hozamszámítással.
. Újraelóállítási, újrabeszerzési ér1ék alapjrín'

. Összehasonlító értékeléssel'

Jelen vizsgálat során a fóldterület ér1ékének megállapítasához'az őssze-

hasonlító módszert váIasztottam' mivel elegendó összehasonlító adattal

rendelkeztem.

Ingatlan adatai:

tt-t**,itonts.l'rsz'iküllerüleliingatlan'
Művelési ág: ,' szántó '' .
I nsallan terütete: 20J m"'

^."^"'r"'"." 
eaele: 0,28 AK' (1 hektána átszámíÍva: 1'31)'

/keretítve/.
Ineatlan tulaidonosa:
KeszthelYi Enid /sz :

1/1 tulajdoni alányban'
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Ingatlan rövid leírása: Kékkút kii zség zátketi részéhez lartoző ingat\an.
Tapolcriról Salft'ld íelé haladó út mellett található.
Mezei Íöldútról közelíthető meg. Talaja középkötött, köves, területe enyhén
lejtős. Szantóftjldként nyilvántafiott terület' jelenleg elhanyagolt, bozótos.
Szántóftjldi növénytermesztésre kevésbé alkalmas' legelónkénti haszno-
sítása célszerűbbnek látszik. Tedlet köVes, vékonytermőréteggel rendel-
kezik, ezt mutatja alacsony AK ér1éke is.
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tafiozó terület, amely törvényben
meghatiírozott kötöttséget jelent az ingatlan hasznosításában.

Értékelés cé|ja: forgalmi ér1ék neghatározása értékesítés céljából. Az
érték megállapítása tehermentes állapotra vonatkozik, nettó éfték, Álá t
nem tafialmaz. A szakértői vélemény kizáró|ag a megbízás tárgyában és
céljából használható fel a keltezéstől számított 90 napon belül. Kékkút
község kialakult külteÍületi ingatlan árak, énékcsökkentő és növelő ténye-
zők alap1én az ingatlan éftékét nettó 100 000-Ft.-ban állapítottam meg.

Kékkút: 038/3. hrsz.-ú küIterületű inqallan értéke:

a./ földingatlan 100 000-

b./ épület ingatlan:

Összesen:..............................'.......l_qp'-0'00:....................'..''....'....,Ft.

Azaz: EgyszázezerFt.

Tap o I c a, 2013. november 12.

Fr.

Fr.

KOVACS S/rNB9R
indátlankizvdító és ó*ákb€csjr
8"3oo Íaoolca. B.l7s6ny U' ]6

Adószám:'4]8t2]7_1 39
Vál]'i9' sz ' E5 2j95íj6
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