
 
 
 
 
 

ÉRTÉKBECSLÉSI  IGAZOLÁS 
 
 

A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az 
értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. 
ingatlan 1/1 tulajdon hányadú illetősége, mely természetben Nagyvázsony, külterület erdő 
alatt található, az értékbecslésben szereplő megfontolásoknak megfelelően ( 60,- Ft/m2 
fajlagos  földingatlan értékkel )  

174.000,- Ft 
 
Azaz; Egyszázhetvennégyezer forint nyíltpiaci tehermentes forgalmi értéket képvisel. 
 
 
Kelt, Balatonfüred, 2016-02-15. 
 
Összeállította : 
                                                                 Soltész Tünde Egyéni Vállalkozó képviseletében 
                                                                                       Eng.szám: 03726691 
                                                                                              Soltész Attila 
                                                                           üzletszerű  ingatlanvagyon közvetítő 
                                                                                               Eng.szám: I/280 
                                                               



 
 

INGATLAN  ÉRTÉKBECSLÉSE 
 
 
 
 

Megrendelő: 
 
 

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8291 Nagyvázsony Kinizsi út 96. 

 
 
Ingatlan címe:                 Nagyvázsony,    -  erdő - tulajdon lap szerinti megjelölés. 
 
Helyrajzi száma:             044/3 Hrsz.      „kivett; erdő” művelési ág  
 
Tulajdoni hányad:          1/1 részben Henn Valentin Pál 
 
Egyéb jog 1:                   Szennyvízvezetési szolgalmi jog (vázrajz szerinti területre), jogosult: 
                                       Bakonykarszt  víz-és csatornamű Zrt.   
Egyéb jog 2:                   Bányaszolgalmi jog (vázrajz szerinti 438m2  területre),  jogosult: 
                                       EON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.                                             
Egyéb jog 3:                   Vízvezetéki  szolgalmi jog ,  jogosult: 
                                       Mencshely község Önkormányzata. 
Egyéb jog 4:                   Visszavásárlási jog ,  jogosult: 
                                       Vastagné Huszár Krisztina 
Egyéb jog 5:                   Elidegenítési és terhelési tilalom ,  jogosult: 
                                       Vastagné Huszár Krisztina 
Egyéb jog 6:                   Visszavásárlási jog ,  jogosult: 
                                       Vastag Győző 
Egyéb jog 7:                   Elidegenítési és terhelési tilalom ,  jogosult: 
                                       Vastag Győző 
  
 
   
 
Tulajdoni helyzet:          magántulajdon 
 
Összefoglaló tábla 

Az ingatlan megnevezése: Külterület – Erdő-  

Az ingatlan címe:       8291 Nagyvázsony  Külterület 044/3 Hrsz                                                                                                   

Telek területe: 2904 m² 

Összes hasznos felépítmény terület:                                                           Nem releváns            



Felépítmények darabszáma: nincs 

Földingatlan értéke: :                                                             174.000 Ft 

Épület ingatlan értéke: Nem releváns  

Forgalmi érték összesen értéke                                                               174.000 Ft                 

Piaci összehasonlító megközelítés szerint 1/1 
tulajdonrészre vetítetten (tehermentesen) : 

174.000 Ft  
 

 

Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége 

          Könnyen                Átlagos    x    Problematikus     x   Nehéz 
erős kereslet kiegyensúlyozott piac  Elidegenítési ,és 

terhelési tilalom 
      részben   
forgalomképes 

    Jelenlegi művelési 
      ág tekintetében 
terület nagyság okán   
        érdektelenség 

 
 
Előzményi adatok 
 
Nagyvázsony Önkormányzatának képviseletében ; Dr.Weller-Jakus Tamás jegyző Úr azzal 
bízta meg vállalkozásomat, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3. hrsz. földhivatali 
bejegyzését tekintve „kivett erdő”  - természetben Nagyvázsony külterület alatt fellelhető - 
magán tulajdonban álló  ingatlan piaci forgalmi értékét határozzam meg, mivel az 
Önkormányzat    …./…….(……….) számú határozatában foglaltak alapján esetleges 
vétel/csere formájában  kíván ajánlatot tenni az ingatlan tulajdonosának.. 
 
 
Piaci összehasonlító értékelés 

Az értékelés célja  és módszere    
         
Az értékelés célja: 
Nagyvázsony külterület 044/3. hrsz. - földhivatali bejegyzését tekintve „kivett erdő”  - 
természetben Nagyvázsony, „külterület „ alatti ingatlan forgalmi értékének meghatározása az 
irányadó jogszabályok  { 26/2005(VIII.11) PM és a 32/2000.(VIII.29)PM. rendelettel 
módosított 25/1997.(VIII.1)PM rendelet}  valamint az EVS 2003 sz. { Európai Értékelési 
Szabványok} szabványgyűjtemény alapján történt. 
 
Piaci érték rövid definíciója: (EVS 2003 sz.) 
„ A piaci ár azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban (ingatlanban) való 
érdekeltség (tulajdonjog) méltányosan. magánjogi szerződés (pl:adásvételi szerződés) 
keretében az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve, hogy: 

- az eladó hajlandó az eladásra 
- adásvételi szerződést megelőzően a tárgyalásokra elégségesen hosszú idő állt 

rendelkezésre 
- tárgyalás időtartama alatt az érték nem változott  



- vagyontárgy (pl.: ingatlan) meghirdetése és értékesítése nyilvános 
- az átlagostól eltérő ajánlatot a felek nem vesznek figyelembe.”   

 
Az értékelés módszere: 
Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló forgalmi értékelés 
                    
A vagyonérték megállapításának célja, hogy alapadatokat adjon az ingatlan vagyontárgyak 
aktuális piaci forgalmi értékének meghatározásához, és gazdasági döntés kiinduló adata  
legyen. A feladat az, hogy ezen elemzés, vizsgálat megállapításaival olyan reális forgalmi 
értéket adjon a megbízó részére a használatában álló ingatlan vagyontárgyról, amely érték a 
megrendelő döntését segíti elő. 
 
A megállapított értéken az ingatlannak értékesíthetőnek kell lennie a szakvélemény korlátozó 
feltételeivel összhangban. 
Az értékbecslés elkészítéséhez felhasználtam az ingatlannal kapcsolatos dokumentumokat. 
Áttanulmányoztam a tulajdoni lapot, térképmásolatot. Információt gyűjtöttem az utóbbi idők  
hasonló ingatlanainak adás-vételi és kínálati árairól. A helyszíni szemle során megvizsgáltam 
az ingatlan településen belül való elhelyezkedését, infrastruktúráját, és az ingatlan műszaki 
paramétereit. A látottakról írásos jegyzetet valamint fényképfelvételeket készítettem.  
A piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés a már megtörtént és ismert adásvételi 
ügyletek árának, valamint a különböző adatbázisokban megtalálható kínálati árak 
összehasonlításával történik. 
    
A piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés során az alábbi feladatokat végeztem el: 
1) Alaphalmaz kiválasztása: A különböző adatbázisokból az értékelendő ingatlanhoz hasonló 
földrajzi elhelyezkedésű és típusú ingatlanokat vettem figyelembe. 
2) Az összehasonlítás során csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat hasonlítottam 
össze. 
3) Meghatároztam a fajlagos alapértéket, négyzetméterre vetítve. 
4) Értékmódosító tényezőket vettem figyelembe. 
5) A korrigált fajlagos érték és az ingatlan mértet szorzataként megállapítottam a végső 
forgalmi értéket. 
 
Az értékelés során figyelembe vettem az ingatlan forgalom képességét, az ingatlan 
településen belüli helyzetét, helyi-, területi- és országos fejlesztési koncepciókat. A 
szomszédok és a közvetlen környezet értékmódosító adottságait és a település infrastrukturális 
viszonyait.  
 
 
Az értékelés módszertana: 
 
Az értékelés célja:                       Piaci érték meghatározás 
Értékelés alkalmazott módszere: Piaci alapú módszerek 
Az értékelés fordulónapja:          2016-02-15 
 
Az értékelési szabályzat,jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült: 
A szakvélemény elkészítése, elemzései, véleményei és következtetéseinek kidolgozása és a 
TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets ) ajánlása és a 
Pénzügyminisztérium 25/1997. (VIII.1.) rendelete szerint készült.. 
 



 
Megbízó ezen feladat elvégzéséhez biztosította és  átadta: 

- a tulajdonviszonyokat bemutató TAKARNET rendszerből letöltve „Nem hiteles 
tulajdoni lap”  044/3 hrsz. részleges kivonatot (2016 január 20 időpont 
felülbélyegzéssel, fénymásolati formában ) (1.sz.melléklet ) 

- Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2003.(XII.19.) 
önkormányzati rendelete Nagyvázsony község helyi Építési szabályzatáról. – 
módosításokkal egységes szerkezetben- (2.sz.melléklet kivonatosan ) 

 

Az ingatlan forgalmi értékének tényszerű meghatározása érdekében 2016-02-05-én délelőtt 
09,45-kor helyszíni szemlét tartottam az érintett ingatlanon  és tájékozódtam az 
ingatlanforgalom környékbeli alakulásáról. 

A helyszíni szemle során az ingatlan természetbeni állapotáról, térbeli kiterjedéséről, 
elhelyezkedéséről alkottam állásfoglalást. 

Az Ingatlan ismertetése 

01) 

A Nagyvázsony 044/3. hrsz. külterületi ingatlan - földhivatali bejegyzését tekintve „kivett  
erdő - természetben Nagyvázsony, (erdő) mely a Kertalja utca- Kinizsi Pál út míg közvetve 
Iskola utca-   által határolt  területen helyezkedik el. 

Fekvése : Nagyvázsony község település  – Erdőterület- Ev-2 - övezetben helyezkedik el. 

 

 02) 

Az ingatlan jelenleg kizárólagos magán tulajdonban áll, mely szerint; 1/1 részben vétel 
jogcímén Henn Valentin Pál a tulajdonos. 
Továbbá: Szennyvízvezetési szolgalmi jog (vázrajz szerinti területre), jogosult:Bakonykarszt  
víz-és csatornamű Zrt. ; Bányaszolgalmi jog (vázrajz szerinti 438m2 területre), jogosult: 
Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. ; Vízvezetéki szolgalmi jog ,  jogosult:Mencshely község 
Önkormányzata.; Visszavásárlási jog ,  jogosult:Vastagné Huszár Krisztina; Elidegenítési és 
terhelési tilalom ,  jogosult:Vastagné Huszár Krisztina; Visszavásárlási jog ,  jogosult: Vastag 
Győző;  Elidegenítési és terhelési tilalom ,  jogosult:Vastag Győző. 
 
 
Megbízó tájékoztatása alapján az Önkormányzat  tárgyi  ingatlannal határos és 
Önkormányzati tulajdonban  álló 972/4 Hrsz  ingatlan rendezését szeretné megvalósítani, 
mivel a 044/3 Hrsz ingatlan természetbeni állapota rendezésre szorul mind a kiépült 
közművek elhelyezkedése mind a 1350 Hrsz-ú önkormányzati út természetbeni valós átfedése 
okán. 

 

 

  

03) 



Az ingatlant határoló belterületi Kertalja utcában a közművek a vezetékes víz/közcsatorna, 
áram,gáz valamint a közvilágítás, kiépítésre került. Ezen közművek csatlakozásának 
lehetőségével a 044/3 hrsz. jelenleg külterületi ingatlan rendelkezik 

 

04) 

Az ingatlan „Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003.(XII.19.) 
„Önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról ” alapján az - 
Erdőterület , azon belül a „védő rendeltetésű erdőterület” övezetébe tartozik (  Ev-2). Bár 
illeszkedés szempontjából a belterületi Lf-2 övezettel közvetlenül határos , jelen állapotában 
kizárólag védőerdő funkciót tölt be ,igaz természetbeni állapota jelenleg ezt nem biztosítja.  

Kivonatosan: (HÉSZ) 

„Erd őterület (E) 

22. §. 

(1)A közigazgatási területen található erdőterületek az elhelyezhető építmények szerint: 

a)  Eg: gazdasági, 

b)  Ev-1: védett, 

c)  Ev-2: védő 

rendeltetésűek. 

(2)Gazdasági rendeltetésű erdőterületen (Eg) kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő 
épületek, építmények (pl: erdészház, közösségi vadászház, legfeljebb 1,8 m magas, áttört 
kialakítású vadvédelmi célú kerítés) építhető, ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés 
indokolja és az elhelyezéshez az ÁESZ hozzájárul. 

(3)Védett rendeltetésű erdőterületeken (Ev-1) a táji, természeti értékek megőrzése, a 
természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó.  Erdőtelepítés, 
erdőfelújítás során kizárólag őshonos fafajok alkalmazhatók. 

(4) Védő rendeltetésű erdőterületen (Ev-2) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, 
létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) 
helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. 

5. Védett és védő rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el. 

6. Az egyes övezetek részletes előírásai az alábbiak: 

 

 



Övezeti 
jel 

Kialakítható/beépíthető 

telek min. 
teleknagysága  

(m2) 

Kialakítható/  

beépíthető  

telek legkisebb 
telek szélessége 

(m) 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
mértéke  (%) 

Építmény-
magasság 

(m) 

Eg 100.000 m2 (10ha) 50 SZ 0,3 4,5 
Ev-1 K K - - - 
Ev-2 K K - - - 

K:kialakult állapot, tovább nem osztható 

SZ: szabadonálló 

7. Az övezetekben az építési hely határvonalai: 

• építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 5 m-re, 
• építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől  5m-re, 
• építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re húzódik. 

8. Az épületek, építmények kizárólag tájbaillő, hagyományos szerkezetűek, magastetős, 
35°-45° tető hajlásszögűek lehetnek. Az épületek maximális szélessége 12m lehet. 

9. A “Külterületi szabályozási terv”-en jelölt vízfolyások mentén 50-50m-es sávban 
épületek, építmények nem helyezhetők el. 

10. A “ Szabályozási terv- külterület” tervlapon “természeti terület”-ként jelölt erdő 
művelési ágú területeken a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, ill. 
természet közeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. 

11. Erdőterületen erdőgazdálkodás kizárólag az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző 
tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdőbirtokossági társulás) 
belső előírásai szerint történhet. 

12. Az erdőterületek létesítéséhez (fásításhoz és erdőtelepítéshez), fakitermelési munkák 
végzéséhez, az erdőterületek igénybevételének minősülő tevékenységekhez (kivonás, 
időleges kivonás, rendeltetésszerű használatot akadályozó létesítmény elhelyezése), 
erdőterületek megosztásához az erdészeti hatóság engedélye, illetve szakhatósági 
hozzájárulása szükséges.” 

05) 

Az ingatlan jelenlegi állapota részben, füves esetenként bokros növényzettel illetve cserjékkel 
borított. A növényállomány szabadon burjánzó. A telek határai nem lekerítettek. 

 

06)   

A telek altalaja: humuszos.  

A telek fekvése: egyenletes, közel vízszintes, enyhén lejtős az utcafronttól keleti irányban  



A terület alakja: keleti irányba elnyújtott téglalap. 

 

07) 

A település gazdasági súlya: 
Kistelepülési, védett természeti környezetben való elhelyezkedése, kissé elöregedő népessége 
miatt közepes gazdasági súlyt visel a térségben. A turizmust segíti viszont a vár környéki 
építészeti előírások egységesítése. Nagyvázsony első sorban a szelíd- és kulturális turizmusra 
épül.  
 
 
Ingatlanpiaci viszonyok: 
Jelenleg a település kedvező földrajzi helyzete (több városhoz való közelsége) Balaton-
felvidéki településekhez való közelsége, több történelmi és kulturális hagyománya,  jó tájképi 
panorámával elfogadható ingatlanpiaci helyzetet eredményez. 
Közlekedés:  
A település országos kétszámjegyű közútról (77-es sz. fő út) megközelíthető, melyen több 
autóbuszpár közlekedik naponta Veszprém, Ajka, Tapolca és a Balaton irányába is. 
 

08) 

Az ingatan ár kialakításánál a hasonló fekvésű és telekadottságokkal jellemző ingatlan árakat 
vettem figyelembe, kiindulva a terület Ev-2 besorolásából , viszont értékcsökkentő tételként 
szerepeltettem a „ védő rendeltetésű erdőterület „ besorolás alapján a szabadpiaci 
forgalomban való korlátozott eladhatóságot és használhatóságot. Az ingatlan mérete és 
besorolása alapján nem alkalmas erdőgazdálkodási feladatok elvégzésére, jelenlegi állapota 
pótlólagos anyagi ráfordítást igényelne a HÉSZ-nek való megfeleltetésnek. Közfunkciót, és 
település arculati védelmi feladatot lát el a besorolás alapján.  Az Önkormányzat döntési és 
jogalkotási kompetenciáján múlik az ingatlan esetleges átsorolása mely jelentős 
értéknövekedést és felhasználhatóságbeli módosulást eredményezhet az ingatlan értéke 
szempontjából. Továbbá az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatokkal dolgoztam. 
Az ingatlanról korábbi értékbecslés kapcsán nem állt rendelkezésre információ. 

 

 

 

          cím          utca              Hrsz.          Fajlagos ár 

Pécsely    Külterület  0,7 hektár  erdő  

    Természetben bokros 

 hrsz.                                                          740.000,-Ft/ha 

Kövágóörs . Külterület  16 hektár  erdő  

  vágásérett 

 hrsz.      1.250.000,-Ft/ha 

Ajka-Tósokberénd    Külterület  4,2 hektár  erdő  

   vágásérett  

                           
hrsz. 

     1.190.000,-Ft/ha 

Zalaszántó    Külterület  1,6 hektár  erdő    hrsz.      800.000 ,-Ft/ha 

Átlag érték  számítás                                                        995.000,-Ft/ha  (ezer Ft– ra kerekítve)  



                 Átlag érték  számítás                                                                         99,5Ft /m2 

              

 

Értékcsökkenő tényezőként vettem figyelembe : 

- Az ingatlan jelen állapotban „részbeni korlátozott művelési ágbeli használhatósága”  

            : -30 % 

- jelentős számú szolgalmi jog – és védőtávolság- korlátozás ,és ennek okán véd erdő  

      szempontból is korlátozott betelepíthetősége: -10 % 

 

Értéknövelő tényezőként vettem figyelembe: Nem került figyelembe vételre. 

 

Összességében: Értékcsökkentő tényezőként -40 % került megállapításra, míg 
értéknövelőként : 0%.  Így jelen ingatlanrész fajlagos értéke 60 % arányú az összehasonlító 
adatokban szereplő ingatlanok súlyozott átlagértékével. 

 

99,5-Ft/m2 x 60 % = 59,7-Ft/m2 

 

Kerekített fajlagos földingatlan értéke: 60 Ft/m2 

Az ingatlan 1/1 tulajdoni részének értéke tehermentes állapotban: 174.240 Ft 

Ezer forintra kerekítve: 174.000 Ft 

 

Az összehasonlító ingatlanforgalmi adatok alapját átlagárak (középérték) tekintetében szóbeli 
Önkormányzat általi adatokra támaszkodva, illetve ingatlanforgalmazók internet eladási áraira 
hivatkozva szereztem be.  

 

A  FORGALMI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 

 

a) A forgalmi érték megállapítását a megrendelő azért kérte, mert annak reális piaci 
értékét nem ismeri. Az értékbecsléshez szükséges adatokat a megbízó szolgáltatta. 

b) Az ingatlanforgalmi ismeretekről szóló szakirodalom, valamint az értékelemzések 
módszereire vonatkozó tanulmányok egyetértenek abban, hogy minden ingatlan 
forgalmi értékének megállapításához elengedhetetlenül szükséges az alábbiak 
megismerése: 

- a vizsgált ingatlan rendeltetése, a hely a település jellege. 

- az ingatlan földrajzi ,és településen belüli elhelyezkedése, 

- infrastrukturális ellátottság, közművesítettség színvonala, 

- az ingatlanpiaci viszonyok (kereslet , kínálat ) helyzete az adott községben 
,környezetben. 



c) A környezeti ismeretek alapján a kerekített fajlagos árral ajánlatos számolni. 

 

 

Mindezekre, és az inflációs hatásokra is figyelemmel az itt jelzett 044/3 helyrajzi számon 
szereplő ingatlan fajlagos forgalmi értéke összességében, ezer forintra kerekítve  

174.000,-Ft azaz 

- Egyszázhetvennégyezer- forintban  nevesíthető. 

 

Megfelelő tervszinti állapotban ezen az értéken tudná a tulajdonos a földterületet eladni, és ez 
a mai piaci viszonyok mellett a vevő és az eladó számára is kedvező jogügylet lehet. 

 

Értékesítés esetén a jelenlegi piaci viszonyok szerint a becsült ártól +/- 15%-al el lehet térni. 

Záradék 
1. A szakvélemény tárgyi ingatlan, mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli, és a 

helyszíni szemle során tapasztalt állapotra, készültségre vonatkozik. Az értékelést 

követően bekövetkezett bármilyen nemű változásokért – bontás, gazdasági-erkölcsi 

avulás, gazdasági-környezeti körülmények megváltozása, gondatlanság, funkciótól eltérő 

használat, állagromlás, műszaki-fizikai elváltozás, engedély nélküli építés –, melyek az 

ingatlan értékét befolyásolják, felelősséget nem vállalunk. 

2. Az értékelők nem végeztek földmérést, területmérést, a szakvéleményben található 

alapadatok a Megbízó adatszolgáltatásán és az ingatlan nyilvántartás adatain alapulnak. 

3. A helyszíni szemle során feltárás vagy épületfizikai, statikai és egyéb vizsgálat nem 

történt, a szemrevételezéssel nem látható vagy nem közölt rejtett hibák (esetleges 

veszélyes anyagok jelenléte) az értékelést  nem érintik. 

4. A rendelkezésre bocsátott, valamint a szakértés alatt beszerzett adatok és információk, 

mint tudomásunk szerint helytállóak kerültek felhasználásra, teljes körű ellenőrzés nélkül. 

5. Az értékbecslés – az eredeti felhasználást kivéve – csak az értékelő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával adható ki harmadik félnek. Az értékelés csak egységes egészként 

kezelhető, abból részleteket kivenni, és azokat magukban értelmezni nem lehet. 

6. Az értékelés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik. 



7. Jogi vizsgálatot az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően az értékelő nem végzett. Az 

ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozottságáról a tulajdoni lapon 

bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, ezekért felelősséget nem vállal. 

8. Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni 

hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől  

9. valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, ill. ezek 

beszerezhetők. 

10. Javadalmazásunk nem függ az értékelt vagyontárgy értékétől, sem pedig olyan 

eseménytől, amely e szakvéleményben foglalt következtetések felhasználásának 

eredményeképpen jöhet létre. 

. 
A szakértői értékbecslés érvényességi ideje: 2016-04-30. 
 
A szakértői vélemény 2 pld-ban készült 
Kapják : 1 pld megrendelő 
               1 pld értékbecslő 
 
 
Balatonfüred, 2016-02-15 
                                                                 Soltész Tünde Egyéni Vállalkozó képviseletében 
                                                                                              Soltész Attila 
                                                                            üzletszerű  ingatlanvagyon közvetítő 
                                                                                               Eng.szám: I/280 


