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S:abó Bálint e.v. ÉRTÉKELÉS! SZAKVÉLEMÉNY

ingatlcmvagvon- 5525 Füzesgya rmat, kül terület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő adatai

Megrendelő neve: Macskási Tejtermelő Zrt.
Cím: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca I L

Ügyfél neve: Macskási Tejtermelő Zrt.
Kapcsolata az ingatlannal: vevő

Megrendelés azonosító: FG Y20220 131.

Értékelés típusa: Elsődleges értékelés

Értékelés tárgya

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti címe:

lrányítószárn: 5525
Település: Füzesgyarmat
Helyrajzi szám: 0932
Művelési ág: Kivert Út
Teherlap bejegyzés: Nincs
Széljegyek: Nincs
Ertékelt tulajdoni hányad: 1/1

Helyszíni szemle dátuma: 2022.02.03.

A szakvélemény érvényessége: 90 nap

Az értéketés célja: Forgalmi érték meghatározása,
adásvétel miatt

Az értékelés alapja: Piaci összehasonlító módszer
Hozamszámításos módszer

Értékesíthetőség: I 80-360 nap

Kiinduló adatok, in1rmációk: A kiinduló adatokat és információkat a
helyszíni hejárás során végzett
felmérés és adatgyűjtés képezte.
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s.at,ó Báliií ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ingattanvagvon- 5525 Füzesgya rmat, külterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

Területi adatok összesítése

Külterületi földrészlet(ek) összesen: 4.604 m2
Epület(ek) Összesen; O

Az Ingatlan megtekintett állapotának forgalmi értéke:
1.000.000 Ft

azaz Egymillió Forint

A megállapított forgalmi érték per-, teher- ás ígénymentes állapotra vonatkozik.
A forgalmi érték Afa-t nem tartalmaz.

Megbízott: Szabó Bálint ingatlanvagyon-értékelő e.v.

Kelt: 2022. Február 7.

INGATLANVAGYON-RTEKELÖ
5600 Békéscsaba, Csorba u. 1.

Eng.szám S-00712011
Adöszém 44718239-1-24

-- --.

aláírás

__-I-—

— ‘———-—-——-—.---- ‚‚
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Szabó Bálint e.v. ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

inat1anwigi;on- 5525 Füzesgyarmat, külterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

I/l példány

Alapadatok

Környezet

Település területi elhelyezkedése: Füzes2yarmat város Békés megye északi részén.
a Szeghalmi járásban. A város szénhidrogén
ku tatásáró I ás a termátvizéről nevezetes.
Füzesgyarmat a Sárrét központjában. Békés
megye legészakabbi városaként, Hajdú- Bihar
megye ás Jász-Nagyku n -Szolnok megye határán
helyezkedik el. a Berettyó folyó alsó folyása
nyugati partjától 4 km-re. A megye hozzá
legközelebb fekvő városa Szeghalom.
Vonattal a MAV I 28-as számú Békéscsaba—
Kötegyán—Vésztő—Püspökladány
vasútvonalán közelíthető meg.
A vasútállomás Füzesgyarmat flirdő
ás Biharnagybajom között található.
Közúton Szeghalom felől a 47-es főútból kiágazó
jó minőségű összekötő úton érhetjük cl, amely
folytatódik Püspökladán irányába. A megye
határáig elfogadható, onnantól már rossz
minőségű Út vezet át Hajdú-Bihar megyébe. A 4-
es főútról Karcagnál letérve is megközelíthető a
város. A Karcag - Bucsa közötti útszakasz
felújítása óta már elfogadható minőségű közúton.
A 47-es főútról Darvasnál letéiwe kb. 10 km
Füzesgyarmat.

Település jellemzése: Lakosságának száma 5774 fő (20(5. január I.).
Népsűrűsége 45,1 7 fő/km2. A város ingatlanpiaca
átlagos, főként lakáscélú ás mezőgazdasági
(termőtbld) ingatlanok adásvétele jellemzi. Kis
számban kereskedelmi ás egyéb ingatlanok
adásvétele is realizálódik.

Ingatlan településen belüli Az értékelt Ingatlan a település központjától ENy-i
elhelyezkedése: irányban, a város központjától 10 km mért

távolságra található. a Bucsa-Füzesgyarmat
közúttól 600 m-es távolságban. Kömyezetében
mezőgazdasági ingatlanok találhatók, parkolás az
ingatlan előtt, illetve az ingatlan telkén,
korlátozott szám baii lehetséges. Közintézmények.
nagyobb hevásárló helyek 10 km-en belül
elérhetők.

Árterület: nem

Környező ingatlanok jellemző hasznosítása: Mezőgazdasági területek

Jelenlegi hasznosítás: kivett Út
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Szabó Bá/int e.v. ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

incitJanvavon- 5525 Füzesgyarmat, külterület
Helyrajzi szám; 0932.

l/l példány

Legcélszerűbb hasznosítás: kivett Út
Epítési övezet: Má
Epítésí övezet típusa: Általános mezőgazdasági
Ertéket jelentősen befolyásoló körülmény: Forgalomképes ingatlan. A megállapított

forgalmi érték per-, teher-. igénymentes
és kiürített állapotra vonatkozik. A
településen újabb építésű takóingatlanok
n 1 ticsenek, vagy alacsony számban
vannak a kínálati piacon, jellemzően az
I 965-2010 időszakban épült lakóházakat
kínálnak. Kereskedelmi ingatlanok
nincsenek a kínálati piacon. Az üt
megközelítése kedvezőtlenebb.

Megközetíthetőség

Az iriatlan megközelíthetősége: szilárd burkolatú úton, majd dűlőúton
Közlekedési eszközök: Személygépkocsival. egyéb járművekkel
Vasútállomás távolsága: 8500 m
Távolsági busz megállójának távolsága: a bekötőút előtt

Tulajdoni lap adatai

frányítószám, település: 5525 Füzesgyarmat
Helyrajzi szám: 0932
Tulajdoni lap kiállitásának dátuma: 2022.f) I .31
Ertékelt tulajdoni hányad: l/l
Ingatlan fekvése:

______

Külterület
Szél jegyek: Nincs
‘feherlap bejegyzés: Nincs
Művelési ág: kivett út
Földrészlet terütete: 4.604 m2

Természetben.iadatok

frányítószám, település: 5525 Füzesgyarrnat
Utca:
Házszám. emelet, ajtó:
Művelési ág: Kivett út
Ertékelt tulajdoni hányad szöveges Füzesgyarmat Város Önkormányzata l/l
jellemzés: tulajdoni hányada, összesen 1/i tulajdoni

hányad.

Területi adatok összesítése

Kü lterületi föld rszlet(ek) összesen: 4.604 m2

Épület(ek) összesen: O
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Szabó Bólint e.v. ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

i17atla17vag-von- 5525 Fiizesgyarmat, kü Iterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

Leírás: Gazdasági-ipari terület (állattartó telep,)
melletti burkotai nélküli Út. Kedvezőtlen
megközelítés.

Külterületi föld részlet

Azonosítás

Jellemzés
Alak, forma. területi méret: Szabálytalan
Fekvés: Külterület
Elhetyezkedés: kedvezőtlenebb
Megközel íthetőség: kedvezőtlenebb
Domborzati és lejtésviszonyok: Síkterület
Vízjárás rend ezettsége: M egoldott
Művelést gátló tereptárgyak. Nincsenek, külterületi ingatlannak

inFrastruktúra: megfelelő
Esztétikai benyomás: Atlag alatt
Szokásost meghaladó fagy, jég, vadkár
valószínűsége: — Nem jellemző. nem várható
Meglévő és megvalósítható közművek: Nincsenek. villamos energia
Kerítettség: kerítetlen területek
Üzemszerű művel ést szolgáló építmények: Nincsenek
Gazdasági környezet: Fejlesztés alatt
Megélhetési, kereseti viszonyok: Atlagosnál alacsonyabb
A f’ólcl müvelése utáni hajlidóság: Atlagosnál magasabb
Demográfiai viszonyok: Csökkenő
Tápanyag gazdálkodás: Megfelelő
Agrokémiai beavatkozások: Altalános
Kultúraállapot: nincs
Gyom flóra. nem kívánt idegen kultúra: Nem releváns
Környezeti szennyezettség, tartós Nem tapasztalható
környezetkárosodás:
Á földterület errnészeti védettsége: Nem védett
Ertéknövelő. tartós. beruházás jellegű
agrotechnika i beavatkozások: Nincsenek

Közm űvesítettsége

Összközmű: Nem
Elektromos energia: nincs
Vízellátás: nincs
Gázellátás: nincs
Szennvvizelvezetés: nincs
Csapadékvíz elvezetés: megoldott
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Scihó Bálint e.v. ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ingcttlaiivagion- 5525 Füzesgyarrnat, külterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

1/l példány

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE

Az értékelés a TEGOVA által javasolt módszernek megfelelően készült, a termőföld

forgalmi értékének meghatározására vonatkozó, alábbi rendeletekben előirtak

figyelem bevételével:
- 54!] 997.f VII 1.1.) FM rendelet a termőföld értékelésének módszertani elveiről

- 1976. évi 24. törvényerejű rendelet a kisajátításról
- 254!2t)02.(XIl. 13.) Korrn. rendelet a NFA egyes szabályairól
- 32/2000.(V1ll.29.) PM rendelettel módosított. 25/ 1997.VIII.1. PM rendelet

- 147/1992. (XI.6.) Korai. rendelet módosításáról szóló 48/2001. (111.27.) Korm.

rendeletben előírt értékelési irányelveit tartalmazó 1/2002. (BK.8.) BM rendelet

A közművezetékek szotgatmi jogáról szóló, ill. vezetékek biztonsági övezetekre

vonatkozó korlátozásokat tartalmazó rendeletek:
2001. évi CX törvény a villamos energiáról. ill. a 11/1984. (Vlll.22.) lpM rendelet a

viI Iarnosm ű biztonsági övezetérőt
- 6/1982. (V.6.) lpM rendelet a gáz- ás kőolaj üzem létesítmények biztonsági övezetéről

- 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról. a 72/i 996.( V.22.) Korm. rendelet a vízgazdál

kodási hatósági jogkör gyakorlásáról, ill. a 123/1997.(Vll.l8.) Korm rendelet a
vizházisok ás ivóvízellátást szolgáló vízlétesitrnények védelméről
- 35/1996. (XlI.29.) BM rendelet az Országos tűzvédelmi szabályokról

A „TÉR” (Termőföldingatlanok Értékbecslési Rendszere) nevet viselő software,

2003 novemberében készült, az NFA (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet)

űigbízásá hőt.

A rendszernek az óta 5 verziója készült cl, folyamatosan adaptálva a

tapasztalatokat, ás a felhasználói észrevételeket.

Az eltelt időben több, mint 40 ezer értékbecslés készült a programmal. A rendszer

használatával készültek az elmúlt évek életjáradéki programjai keretében

értékbecsiések, és több Bank is elfogadja (sőt, többen meg ís követelték) a

használatát.

Az elmúlt években nem készült hasonló, széleskörű lehetőségeket biztosító, de

ugyanakkor könnyen kezelhető termő íöld-értékelői szoftver.

A hitelbiztosítéki érték fogalma, megállapítása

A hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott

értéke. Ennek megállapítása során a jelzálog-hitelintézet az általa folyósított kölcsönök

bosszú lejáratából származó sajátos kockázatait, valamint az ingatlan azon

tulajdonságait ás hozamait veszi figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben bármelyik

tulajdonost megilletnek. A hitelbiztosítéki érték képezi alapját a kölcsönnyújtás.

illetőleg kötelezettségvállalás mértékének, és fedezetet biztosít valamely követelésre ás
annak járulékaira.
A hitelbiztositéki érték megállapításának alapja a forgalmi érték, amelynek

meghatározására két módszer alkalmazható:
u,) a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés,

b) a hozamszámításon alapuló értékelés.
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S.ahó Bálint e. ÉRTÉKELÉ SI SZAKVÉLEMÉNY

ingcirlaiwagvon- 5525 Füzesgyarmat, külterület

értéke/ó’ Helyrajzi szám: 0932.

1/I példány

(3) Az értékelési módszerek ismertetését az L és 2.szúmú mellékletek, a hitelbiztosítéki
érték meghatározásának képletét a 3 számú mellék/el tartalmazza.
(4) Az értékelést Iehetőséa szerint mindkét módszerrel el kel! készíteni. Ezt követően az
értékek ás eltérések értelmezése és elemzése alapján az óvatosság elvét követve kell az
elfogadható h itelb izrnsiték i értéket meghatározni.
A hitelbiztosítéki érték — lakóingatlanokat kivéve — általános forgalmi adót nem
tartalmaz.

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés:
Bármilyen típusú ingatlan értékmeghatározásánál használható, ha van megfelelő számú
összehasonlító adat.
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét ás ismert adásvételi
ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer t lépései a következők:

1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Ertékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az alaphalniaz kiválasztása
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell
elvégezni, amely f5ldrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban
szereplő ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal,

Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, ciciatainak elemzése
Az elemzés során az értékelőnek az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket
alaposan meg kell ismernie. ás ezeket egyenként kell a tárgyi ingattanhoz hozzámérni.
Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat szabad összehasonlítani.

Fa/lagos alapérték meghatározása
Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték
fajlagos érték. általában területre (négyzeméterre) vetítve.

Értékmódosító té;wezők elemzése
A vizsgált ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító tényezők
figyelembevételével történik. Ertékmódositó tényezőként csak olyan jelentős, értéket
hefohásoló tényező vehető fel. amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem
jellemző. Az értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell:

Műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, a]apterületck: bruttó ás nettó
területek megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő teherhordó szerkezetek
megoldásai, közbenső ás zát’ófdémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló
szerkezetek ‘ nyílászárók, burkolatok minősége, értéke, szakipari munkák,
ápületgépészet, felszereltség, minőség, szolgáltatások. épülettartozékok.
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Szabó Bálint e.v. ÉRTÉKELÉS! SZAKVÉLEMÉNY

ingat/anvagvon-
5525 Füzesgya rmat, külterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

l/I példány
Építészeti szempontok: felépítmény célja. helyiségek száma. belső elrendezés,
komfortfokozat, műemléki védettség, egyéb építészeti előírások.

Használati szempontok: építés, fek’ij ítás éve, komolyabb káresemények, karbantartás
helyzete, üzemeltetés, rendeltetésszerű használat.
Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület.
megengedett építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet. telek tartozékaí.
Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás. csatorna. szernétszáltítás, közlekedés
(tömegközlekedés. megállók. utcaburkolat), megközelíthetőség. ellátás, távolság alap- és
középszintű ellátási központoktól. oktatási intézmények, szabadidős létesítmények,
telekommunikáció.
Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények. övezet, kilátás,
panoráma. szennyező források, környezeti ártalmak.
Alternatív hasznosítás szempontjai: funkcióváltásra való alkalmasság. átépíthetőség.
megoszthatóság, hővíthetőség.
Jogi szempontok, hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezetisége. az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett és he nem jegyzett egyéb jogok és tények, OESZ és a helyi
építési szabályozás.

A fajlagos alapéilék módosítása, fajlagos ériék számítása
A szakvéleményhen az értékmódositó tényezők közül az értéket jelentősen
befolyásolókat Fel kell tüntetni. és ha arra lehetőség van. akkor értékmódosító hatásukat
számszerűen is meg kell határozni.
Az értékmódosító tényezők alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket.

Végső erteks:á,nitása atajlagos érték és ci: ingatlan mérete szorzataként
Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos
érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani.

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést lehetőség szerint a már
megtörtént és ismert, konkrét (illetékhivatali adatok) adásvételek során kialakult (piaci)
áraknak a vizsgált ingatlanra való kiterjesztésével és összehasonlításával végezzük.
- A módszer alapja, hogy megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek áraiból
indulunk ki.
- A módszer lényege. hogy az értékelendő ingattanhoz hasonló ingatlanok és az
értékelendő ingatlan jogi, fizikai, fekvésbeli. gazdasági stb. jellemzőihen mutatkozó
hasonlóságok és különbözőségek elemzése után becsüli meg az adott ingatlan forgalmi
értékét.

A módszer alkalmazhatósága minden esetben szóba jöhet. amennyiben megfelelő
mennyiségű és „minőségű” összehasonlító adat áll rendelkezésünkre ahhoz. hogy az így
becsült forgalmi érték megbízható és reális tegyen.
EVS — 2012 3. -as bekezdése
3.1. Ha ajogszahályok másképp nem rendelkeznek, a „piaci érték” a következőt jelenti:
„Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az eszköz gazdát cserélhet egy
hajlandóságot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő
marketingtevékenvséget követő föggetlen tranzakció keretében, ahol a felek
tájékozottan. körültekintően. és kénv szer nélkül jártak cl.”
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JZ.
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l/l példány
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való ettérésekre
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.‚ Becsutt
korrekcio
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‚
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2e1heIye,kedes — -

megkozellthLtoseg,
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30 O
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..20 20
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6. öntözés feltételei O 30

művelést gátló
-

L tereptárgyak

8. demográflai viszonyok -15 15
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-20 20 O 10

rautaltsaga a mg.-1
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10. szokásos mértéket
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vadkár valószínűsége

11. kerítettsé O 15
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-10
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14. gazdasági környezet -20 20 O -5

infrastruktúra.
O 20
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20 10
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I 8 egyb (Pl atlagostol
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‚ . . -2 25 -10 5
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stb.
19 Jogikoinyezet

( I udokl i’, iho, I auinton a —100 5
‘_,,—— -—i;zagiarcí:at gn;izh,’c.)

Ovzeen (%) -20 O
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Sahó Bá//ni e.v. ÉRTÉKELÉS1 SZAKVÉLEMÉNY
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l/I példány
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Sabó Bálint e.v. ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

inzatlanvagvon- 5525 Füzesgya rmat, külterület

értékelő Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés

Piaci helyzetelemzés

Település ingatlanforaalma: átlagos
Forgalomképesség; Forgalomképes (feltételezés szerint)
Hosszú távú értékállósá: Ertéktartás pronosztízálható
Az ingatlan ldezetiiek: NEM ALKALMAS
Megjegyzés: Kedvezőtlenebb elhelyezkedés.

Forgalmi érték Összesen: 1.000.000 Ft
Egymillió Forint

A megállapított forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
A forgalmi érték Afa-t nem tartalmaz.
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Szabó Bál/m e
ÉRTÉKELÉ Si SZAKVÉLEMÉNY

inatla1?vavon-
5525 Füzesgyarrnat, kü Iterület

éiiékető Helyrajzi szám: 0932.

1/i példány

AL A PFELTÉT ELEZÉSEK. KORLÁTOZÁSOK, SZABÁLYOZÁSOK

Feliéíc/e:ések:
Az értékelt vagvontárgyra vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tulajdoni lap adataira. ős a
meghízótól kapott információkra támaszkodtam. Feltételezem. hogy a tulajdonosi igény érvényes, a
tulajdonviszonyok rendezettek, ill. nincsenek olyan rendezetlen ügyek. melyek egyszerű eljárással ne
lennének tisztázhatók.
A szakvélemény tárgyi ingatlan. mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli, és a helyszíni szemle
során tapasztalt állapotra. késziiltségére vonatkozik.

Mint megbízott értékbecslő nem vállalok felelősséget olyan később (az értékhecslést követően) jelentkező
bármilyen nemű változásért — bontás. gazdasági vagy erkölcsi avulás, gazdasági környezeti körülmények
változása. gondatlanság. funkciótól eltérő használat, állagromlás. műszaki-fizikai elváltozás, engedély
nélküli építkezés—. melyek befolyásolhatják az itt megadott értéket.

Nem végeztem geodéziai. statikai. talajmechanikai. épületfizikai. környezetvédelmi és egyéb hasonló
vizsgálatokat, feltárásokat.
Az értékbecslő szakembernek nincs meg az a képesítése arra. hogy felismerje a veszélyes ős egészségre
ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte az épületben ás környezetében befolyásolhatja az ingatlan
értékét.
Az értételés per-. teher-, és igénymentességre vonatkozik.

Jogi vizsgálatot az átadott iratok tanulmánvozásán túlmenöen nem végeztem. Az ingatlan
forgalomképességének jogi eredetű korlátozottságáról a tulajdoni-lapon bejegyzetteken kívül nincs
tudomásom. ezekért felelősséget nem vállalok.

Iw’Iátocísok:

Ezen szakvélemény előzetes írásbeli engedélvem nélkül sem egyben. sem részeiben nem publikálható, a
megadottól eltérö célra nem használható, nem adható ki harmadik személynek. Az értékelési
szakvélemény csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy részleteket
kivagdalni ás önmagukban felhasználni nem szabad. Az értékelés alulírott készítőjének díjazása nincsen
semminemű kapcsolatban sem a megállapított értékkel,
Az értékbecslés más jellegű felhasználásáról csak a szakvéleményt készítő rendelkezhet!

A szakvélemény éi’vényességi ideje: 90 nap.

Az értékelést végzőnek személyes érdeke nem fűzödik az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz,
pártatlanságát semmi sem befolyásolja.

A megállapított forgalmi érték Áfa-t nem tartalmaz.
Az értékbecslés minden figyelembe vett tényező ellenére is csak becsült értéket ad. mivel a tényleges
forgalmi érték csak a valós vevő. ás eladó közötti alku során alakulhat ki.

Az ér/ékelés/ s:tz/cvé/emét,v készítője az tzen etiéketési sz kvéleménvbe;z megjetenő
AJegbízó szeinelves adatait a 2t)!1. éri C ‘XI.J. tön’énv az injormációs önretidetkezési
jogiv/ és az intoriizaeiós:ctbuclsa ró!, továbbá a 20ió’6 WE(i’ Rendelet (2016. április

27.) a tennés:ek s:eliiL’/veklwk ci s:eiizétves adatok kezelése tekintetében történő
védeliné,’őt és ci: Uven adatok szabad áramtasá;’ót, i’alamint ci 95,’1611EK Rendelet
ticitci/von kiviil lw/e:éscről s:oló jog’cabá/i’oknak im’gté/eiő módon kezeli.,,
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Szabó Bólint e. v.
ingatkiiivag’on
értékelő

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY
5525 Füzesgyarmat, külterület

Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

MELLÉKLET

Megnevezés: Tulajdoni lap
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Szabó Bólint ev.
nigaílaiivagvon—

értékelő

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY
5525 Füzesgyannat külterütet

Helyrajzi szám: 0932.

I/l példány

Megnevezés; Megye/Település térkép

C Zenfi László 2000
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Szabó Bál/iii e. v.
ingatlcmvagvon—
értékelő

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY
5525 Füzesgyarmat, külterület

Helyrajzi szám: 0932.

I/l példány
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Szabó Bólint e. v.
ingatlaiivagi’On—

éiiékelő

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY
5525 Füzesgyarrnat, külterület

Helyrajzi szám: 0932.

l/l példány

Megnevezés: Fényképek

Hrsz: t)93_’
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