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INGATLANFORGALMI 
ÉRTÉKBECSLÉS 

 
 
 

 

 ÉRTÉKELT INGATLAN: 
 

7136 Fácánkert, belterület 
a 10. hrsz–ből kialakított - árok 

 
Hrsz: 10/1 

 
  

 
 

 

 

MEGBÍZÓ: 
 

Tolna Közös Önkormányzati Hivatal 
7130 Tolna, 

Hősök tere 1. 
 

Jelen értékbecslés piaci értékmeghatározás, esetleges értékesítés céljából, a 25/1997. (VIII.1) PM 
rendelet követelményeinek megfelelően a megbízó számára készült. 

KÉSZÍTETTE: 
Lippai Zsolt EV. 
7342 Mágocs, Ady E. utca 79/E. 
+36-30/250-6996 
névjegyzék: 950/2017/1 

 
https://grandeingatan.hu 
lippai.zsolt@grandeingatlan.hu 
ingatlan értékbecslés, műszaki 
felmérés, energetikai tanúsítás 
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ÉRTÉKTANÚSÍTVÁNY 
ÉRTÉKELÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

   

MEGBÍZÁS TÁRGYA: 
Értékelt ingatlan megnevezése 

  
kivett - árok 

   

INGATLAN AZONOSÍTÁS: 
Cím: 
Helyrajzi szám: 

  
7136 Fácánkert - belterület 
10/1. 

   

TULAJDONVISZONYOK: 
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányada: 
Széljegy(ek): 
Tény bejegyzések: 
Terhelés: 
Forgalomképesség: 
Értékelt jog: 
Értékelési cél: 

  
Horváth Gyula          -        1/1.  
- 
- 
- 
Az ingatlan forgalom képes 
Tulajdonjog 1/1. 
Piaci forgalmi értékmeghatározás 

   

INGATLAN JELLEMZŐK: 
Telek területe: 
Felépítmények redukált területe: 

  
858 m2 
0 m2  

   

ÉRTÉKELÉS 
Értékmeghatározás módszerei: 
Helyszíni szemle/értékelés fordulónapja: 

  
piaci összehasonlító 
2022. március 2. 

   

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK 
Piaci forgalmi érték: 
 

  
490.000 Ft, azaz 
Négyszázkilencvenezer Forint 

 
Mágocs, 2022. március 4. 
 

Az értékelést készítette:      ________________________ 
          Lippai Zsolt EV. 
                     Lippai Zsolt  
                  ingatlanvagyon értékelő 
              névjegyzék: 950/2017/1 
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INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 

 

1. ELŐZMÉNY 
 
Tolna Közös Önkormányzati Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.), megbízta Lippai Zsolt e.v.–t a 7136 

Fácánkert  – belterület, 10/1. hrsz.-ú, kivett - árok ingatlan értékelésével.  

A vonatkozó Általános Feltételrendszernek megfelelően, az abban meghatározott eljárásokat 

követve, a jelen értékelés az 54/1997(VIII.1.) FM. számú rendelet, valamint a 26/2005. (VIII.11.) 

PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet -ben szabályozott érték 

meghatározására vonatkozó módszertani elveiben szabályozott, tartalmi és formai 

követelményeinek figyelembevételével, az értékformákat az EVS 2011 - EU, valamint az 

értékbecslők nemzetközi szervezetének, a TEGOVA (The European Goup of Valuers’ Associations) 

Útmutatójának értékelési normák figyelembevételével, továbbá az Értékelők és Pénzügyi Elemzők 

Magyarországi Szövetsége (jogutód: Magyar Ingatlan Szövetség, értékelő tagozat) ajánlásaiban 

foglaltaknak megfelelően készült. Az alkalmazott módszerek, és a levont következtetések 

értelmezése az ott meghatározottak szerint értendők. 

 
 

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 
 
A Megbízó tájékoztatása szerint, a valós piaci érték ismerete miatt vált szükségessé az ingatlan 

forgalmi értékének megállapítása.  

A szakértő a megbízást elvállata és egyben kijelenti, hogy a megbízóhoz semmilyen üzleti érdek nem 

köti, az értékelést független szakértőként végezte el 

Ennek megfelelően Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci forgalmi értékéről kell állást 

foglalnia. 

Az értékelést Lippai Zsolt egyéni vállalkozó, ingatlan vagyonértékelő, értékbecslő végezte. 

 

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
 

    Az értékelés folyamán megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatos – a Megbízó által rendelkezésünkre 

bocsátott - következő dokumentumokat: 

• tulajdoni lap 

• megosztási vázrajz 
 

Az ingatlanon 2022. március 2-án szakértői szemlét tartottunk. A helyszínen szemrevételezéssel 

vizsgáltuk az ingatlan adottságait, környezetét, jellemzőit és más értékbefolyásoló tényezőket. 

 A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott jellegű ingatlanok általános piaci 

helyzetéről, valamint a régióban kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról. 

 Az ingatlanról fénykép-felvételeket készítettünk, amelyeket szakvéleményünkhöz mellékelünk. 

 Az értékeléshez a tulajdonos képviselője által szóban közölt információit is hasznosítottuk. 
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4.  AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE 

 4.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok   

HRSZ: 10.   A tulajdoni lap kelte: 2022. 03.02. 
 

Besorolás  : belterület 
         Cím   : 7136 Fácánkert 
      Műv. Ág       min.o.  m2      AK,fill 
      beépítetlen           0              5.244       0,00 
                                                        terület 
 

         Ebből megosztás után értékelt – 10/1. hrsz. 

Összesen  : kivett – árok  0   858 m2              0,00 
Tulajdonos   : Horváth Gyula    -        1 / 1  -ed tulajdoni hányad 

      (7136 Fácánkert, Árpád utca 44.)  
      Széljegy  : Nincs  
            Terhek   : Tehermentes 
             Szolgalom, egyéb : Nincs 
 
 

Helyiség Hrsz Művelési ág Min. 

osztály 

Értékelt tul. hányad AK. Értékelt terület 

      m2 

Fácánkert 10/1 árok 0 1 / 1 0,00 858 m2 

 

   Értékelt terület összesen:                                          858 m2 

 

4.2. Általános leírás 

Fácánkert Szekszárdtól 16, Tolnától 5 kilométerre északra található, a 6-os főút közelében. 
Három, korábban különálló településrész, Fácánkert-puszta, Simon major és Öregfalu 
egyesítésével jött létre. Öregfalu ma is elkülönül a központtól, a belterület legnyugatibb 
fekvésű, részben már külterületi utcái tartoznak hozzá. 

Zsáktelepülésnek tekinthető, mivel közúton csak egy útvonalon érhető el, a 6-os főútból 
Tolna északi peremvidékén északnyugatnak kiágazó 51 164-es számú mellékúton. 
Határszélét érinti ugyan északon az M6-os autópálya is, de azzal nincs közvetlen kapcsolata, 
még a Fácánkert nevét viselő sztráda pihenőhely is Szedres közigazgatási területén 
található. 

A hazai vasútvonalak közül a települést a MÁV 46-os számú Sárbogárd–Bátaszék-
vasútvonala érinti, melynek egy megállási pontja van itt; Fácánkert megállóhely a vonal 
állomásainak viszonylatában Szedres megálló hely (illetve utóbbi bezárása óta Tengelic 
megállóhely) és Tolna-Mözs vasútállomás között helyezkedik el; fizikailag a faluközpont 
északi részén található, az 51 164-es út vasúti keresztezése mellett. 
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Az értékelt - árok terület (hrsz: 10/1) természetben a település ÉK -i részén, a belterület 
határán helyezkedik el, illetve település felől földes útról közelíthető meg.  
 
Az értékelt ingatlan rész, beépítetlen területen található, amelynek a megosztása 
folyamatban van, részben leválasztásra kerülő vízelvezető árok. 
 
Az ingatlan területrész lehatárolható a többi területektől, 1/1-ed tulajdonú ingatlan, térkép, 
illetve a megosztási vázrajz alapján behatárolható. 
 
A területet bejártam, fotókat készítettem. 
 
 

Fácánkert közigazgatási területén található belterületi ingatlan önállóan piacképes 
területként, az értékelt területrésznél behatárolt piacképességének megfelelően 
korrekciós szorzót alkalmaztam az érték kialakításánál. 

 

5. ÉRTÉKELÉS 

 5.1. Alapelvek, korlátozó feltételek 

 A 4. pontban ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni. 

• a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes ingatlant értékeli, a 
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban; 
 

• az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, 
vagyonjogok érvényessége, stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan 
forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken 
túlmenően nincs tudomása, de ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt 
ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, 
hogy a tulajdonjog átruházásának időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül 
összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem áll fenn; 

 

• az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni 
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb 
szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és 
felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók; 
 

• a rendelkezésünkre bocsátott, valamint a szakértés alatt beszerzett – megbízhatónak 
tekintett forrásokból származó - adatok és információk, melyek az értékelés során 
felhasználásra kerültek, szakértő tudomása szerint helytállóak és pontosak, azonban 
teljes körű ellenőrzésüket nem volt mód elvégezni, ezért szakértő felelőssége e 
vonatkozásban korlátozottnak tekintendő; 
 

• az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló 
tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, talajfelszín alatti problémák, környezetre 
ártalmas anyagok jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget; 
 

• az érték magában foglalja az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges 
gépészeti berendezések és felszerelések értékét az ingóságok, technológiák, vagy 
mobil eszközök értékét, valamint az általános forgalmi adót; 
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• a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását 
szolgálják; 
 

• az értékelés effektív időpontja 2022. március hó, a közgazdasági, jogi feltételek és 
piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 
módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre 
vonatkozó megállapításait, ezért rendszeres időközönként, illetve a körülményekben 
beálló lényeges változás esetén szükségessé válhat a megadott érték felülvizsgálata; 
 

• az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és 
csakis jelen szakvélemény 2. pontjában megjelölt célra, Megrendelő által történő 
felhasználás esetén érvényesek. 

 

5.2. Az értékelés módszere 

Az értékelési eljárás során az ingatlan forgalmi értékének megállapításához, illetve a 

megállapított értékek ellenőrzéséhez a differenciált metodikai megközelítéssel éltünk. A 

földrészlet értékét a piaci adatok összehasonlító elemzésére épülő, összehasonlító 

értékmeghatározást alkalmaztuk. A piaci értéket a kapott eredmények összegzése után 

állapítottuk meg. 

 

5.2.1. Piaci adatok összehasonlító elemzésére épülő módszer 

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan 
elemeit összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy 
értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján 
szükséges kiigazításokat. 
 
Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. 

 
Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak: 
 

• realizált ügylet szerinti ár/kínálati ár, 

• értékesítési időpont, 

• elhelyezkedés, 

• megközelíthetőség, 

• infrastrukturális ellátottság, 

• méret, 

• műszaki állag, 

• alternatív hasznosíthatóság, 

• stb. 
 

A módszer fő lépései: 
 

• alaphalmaz kiválasztása 

• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése 

• fajlagos alapérték meghatározása 

• értékmódosító tényezők elemzése 
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• fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása 

• végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként 
 

5.3. Értékelés 

 

 5.3.1. Terület értékelése összehasonlító módszerrel: 

A terület forgalmi értékét határoztuk meg összehasonlító adatok alapján. Jelenleg az 

értékelt ingatlan környezetében hasonló nagyságrendű kínálati adat, illetve a 

közelmúltban értékesített hasonló méretű termőföldek adásvételi árai állnak 

rendelkezésünkre. 

A földhivatali bejegyzés alapján jelenleg külterületi szántó megnevezéssel szerepel.  

A vizsgált ingatlan értékét befolyásoló értéknövelő és értékcsökkentő tényezőket a 

következő jellemzőkkel vettük még figyelembe.  

Az összehasonlító adatokat tartalmazó korrekciós táblázatunkat az alábbiakban  

ismertetjük. 
 

 Összehasonlító szempont Értékelendő Összehas. 1.  Összehas.2.  Összehas.3.  

 Fácánkert Tengelic, Fadd, Tengelic, 
Cím   belterület külterület külterület külterület 

         FAJLAGOS ALAPÉRTÉK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

Kiinduló alapadatok     
  Info forrás  Internet Internet Internet 
  Info dátuma  2022. 

március 
2022. 
március 

2022. 
március 

  Ingatlan jellege belterület - 
árok 

termőföld termőföld termőföld 

   Terület ár (eFt)  550.000 2.650.000 570.000 
   Terület nagysága (Ha/ m2) 5.244 m2 2.804 11.229 2.892 
  Egységár (Ft/m2)  196 236 197 
   Értékelendő terület mérete 
(m2) 

858 m2 kisebb kisebb kisebb 

   Korr. a méretkülönbségek 
miatt 

 0,95 0,95 0,95 

   Tulajdonátr. viszonya / típusa adás-vétel adás-vétel adás-vétel adás-vétel 
   Korrekciós tényező  1,00 1,00 1,00 
   Az értékesítés tárgya / feltétele tulajdonjog tulajdonjog tulajdonjog tulajdonjog 
   Korrekciós tényező  1,00 1,00 1,00 
   Adás-vétel / ajánl. ideje, 
rendezése 

2022. március 2022. 
március 

2022. 
március 

2022. 
március 

   Korrekciós tényező  1,00 1,00 1,00 

Korrigált alap egységár(Ft/m2) 199 186 224 187 

  ÉRTÉKMÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK ELEMZÉSE  

Telekadottságok     
   Alakja / beépíthetősége behatárolt jobb jobb jobb 
   Korrekció  0,95 0,95 0,95 
Infrastruktúra     
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   Közműellátottság van rosszabb rosszabb rosszabb 
   Korrekció  1,20 1,20 1,20 
   Elhelyezkedés / 
megközelíthetőség 

jó rosszabb rosszabb rosszabb 

   Korrekció  1,10 1,10 1,10 
   Kiszolgáló infrastruktúra kapcs. jó rosszabb rosszabb rosszabb 
   Korrekció  1,20 1,20 1,20 
Környezeti szempontok     
   Övezeti jellemzők / területi 
jelleg 

belterület külterület külterület külterület 

   Korrekció  1,20 1,20 1,20 
   Forg. képesség / övezeti jelleg átlagos rosszabb rosszabb rosszabb 
   Korrekció  1,20 1,20 1,20 
Alternatív hasznosíthatóság:     
   Funkcióváltás / 
megoszthatóság 

átlagos hasonló hasonló hasonló 

   Korrekció  1,00 1,00 1,00 
Jogi/hatósági szabályozás     
  Tul. viszony, építési 
szabályozotts. 

átlagos rosszabb rosszabb rosszabb 

  Korrekció  1,20 1,20 1,20 

Korrigált(átl.)egységár(Ft/m2) 517 484 582 486 

 PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETK.  
     
 KORRIGÁLT EGYSÉGÁR:                     517 Ft/m2  
 ÖSSZ. TERÜLETE:  858 m2  
     

                 
 

Ennek megfelelően a terület értéke: 

Helyiség Hrsz Ingatlan 

jellege 

Terület 

mérete  

Korrekciós 

szorzó 

Fajlagos 

érték 

Forgalmi értéke 

   m2  Ft / m2 Ft 

Fácánkert 10/1. kivett - árok 858   1,10 569,-  488.202,- 

Összesen :             488.202,- 

 

A piaci összehasonlításon alapuló módszer eredményeként a 7136 Fácánkert – belterület, 10/1. 

hrsz-ú, kivett - árok ingatlan becsült forgalmi értéke kerekítve: 

490.000,- Ft, 

azaz – Négyszázkilencvenezer -  forint. 

 

6. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

A 7136 Fácánkert – belterület, 10/1. hrsz-ú, kivett - árok ingatlan értékelését az 5.2. és 5.3 pontban 

foglaltak szerint elvégezve - figyelemmel az 5.1. pontban rögzített korlátozó feltételekre, a 2022. 

március 02. -i fordulónapra 
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az ingatlan tehermentes állapotra vonatkozó piaci értékét: 
490.000,- Ft –ban, 

azaz   - Négyszázkilencvenezer – forintban határozzuk meg. 
 

A megállapított érték 90 napig érvényes. 
 
 
Az értékelést készítette 
 

Lippai Zsolt Egyéni Vállalkozó 
Lippai Zsolt ingatlanvagyon értékelő  
Névjegyzék száma: 950/2017/1 
7342 Mágocs, Ady Endre utca 79/E. 
Tel.: 06-30/250-6996,  
https://grandeingatlan.hu 
lippai.zsolt@grandeingatlan.hu 

 
 
Nyilatkozat 
 

Jelen szakvéleményben szereplő állítások a legjobb tudásom szerint igazak és valósak. 
Személyes érdekem nem fűződik az értékelés tárgyát képező ingatlanvagyonhoz. 
Pártatlanságomat semmi sem befolyásolja. Az értékbecslés díjazása nincs semmilyen 
kapcsolatban a megállapított értékkel. 
Az ingatlanforgalmi értékbecslés tartalmáért és a megállapított értékért felelősséget vállalok. 

 
Mágocs, 2022. március 4. 

____________________________ 
                Lippai Zsolt EV 
                     Lippai Zsolt  
                        ingatlanvagyon értékelő 
                    névjegyzék: 950/2017/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellékletek 
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Betájoló térképek 
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E – közmű térkép 
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Összehasonlító adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O l d a l  16 | 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


