Azonosító szám: 2018/É/1005

MEGBÍZÁS TÁRGYA:
Termőföld értékmeghatározás

AZONOSÍTÓ ADATOK:
Ingatlan adatai (megbízó által megadottak)
Művelési ága:
Szántó
Elhelyezkedése:
Győr-Moson-Sopron
megye
Mérete:
3,8486 HA

Tulajdoni hányad:
HRSZ: Minta

1/1
012/3

Kataszteri jövedelme:

62,5 AK

Megbízó adatai
Név:
Cím:

Kiss Virág
Számlázási név:
9000 Celldömölk, Szellő utca 12.

Értékelést végző adatai
Ingatlanvagyon értékelő:

Sáhó Ákos

Cím: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A ép.

Termőföld műszaki adatai:
Minta 012/3

terület
kerület
jövedelem

3.8486 ha
1625 m
62.50 ak

alrészletek

a szántó
b rét

2.8086 ha
1.04 ha

minőségi osztályok

szántó 4
szántó 5
szántó 6
rét 4

1.50 ha
0.81 ha
0.50 ha
1.04 ha

30.40 ak
12.00 ak
8.10 ak
12.00 ak

tematikus fedvények

lejtő 12%
lejtő 17%

0%
0%

belvízzel veszélyeztetett terület

0%

erózió-veszélyeztetett terület
aszály érzékeny terület

0%
0%

nitrátérzékeny terület

100 %

nem támogatható terület

6%

u.a.
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Raszteres térképi ábrázolás:

D-e-Meter földminőségi viszonyszám: 64,8
A D-e-Meter viszonyszám egy adott területrészletre vonatkoztatott automatikusan generált
általános földminőségi értékszám, amely kifejezi a termőhelyek produkciós potenciálját a
talajinformációk (szemcseméret frakciók – agyag, iszap, homok; textúra osztály (USDA);
szervesanyag-tartalom; kémhatás; termőréteg vastagság), valamint a domborzati és
klimatikus viszonyok figyelembevételével.
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INHOMOGENITÁSI
ÁBRÁZOLÁS:

VIZSGÁLAT

ÉS

MŰHOLDAS

KÉPI

A nyilvántartásban szereplő műszaki adatok (SZ4, SZ5, SZ6) valamint a művelési ág besorolás területe
az elmúlt évek földrajzi folyamatainak következtében megváltozott. A rét művelési ágnak jelölt terület
a szántóföld kategóriába került. A minőségi osztályok területe a műholdas felvételek kiértékelése
alapján szintén módosul. A tavasszal megjelenő vizes folt a táblán indokolttá teszi a helyspecifikus
művelés megfontolását. Talajminta-vétel esetén a jelzett területekről (Talajfolt, illetve Jelentős folt)
egyedi, helyspecifikus mintavétel javasolt.
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AGROTAX® ÉRTÉKELÉS:

Település
Minta

Terület
Helyrajzi
Tulajdoni
nagysága
szám
hányad
(Ha)
012/3

3,8486

1/1

Kataszteri
tiszta
Művelési Fajlagos
jövedelem
ág
ár (Ft/ha)
(AK)
62,50
szántó 1 514 842

A teljes
terület
forgalmi
értéke
5 830 021

1
Az Agrotax® forgalmi érték kerekítve:

5 830 000 Ft azaz
ötmillió-nyolcszázharmincezer

forint

Az értékeléshez az adott település 10 km-es körzetében 64 db szerződés adatai álltak
rendelkezésünkre.
A piaci összehasonlító módszerhez és a hozamszámításhoz felhasznált információkat adatvédelmi
okokból az értékelésben nem jelenítjük meg, azokat – előzetes időpont egyeztetést követően –
székhelyünkön a megrendelő megtekintheti.
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Hasznos tippek
A haszonbérleti szerződés megkötésekor a felek
állapodjanak meg a - kölcsönösen elfogadott bérleti díj rendszeres felülvizsgálatában,
biztosítandó az értékmegőrzés, illetve a
mindenkori piaci viszonyokhoz való igazítás
lehetőségét (pl. kölcsönös megállapodás,
inflációs ráta, rendszeres értékelések készítése
stb.)
Az értékelés – speciális jellegénél fogva –
kizárólag az adott helyrajzi számra értelmezhető,
abból az érdekelt felek ne vonjanak le semmilyen
következtetést a település egy másik táblájára
vonatkozóan, de még a szomszédos területre
sem, mivel jelentősek lehetnek a korrekciós
eltérések, így az értékelési különbségek is.
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Az országos adatbázisunk napi szinten frissül,
amelyhez
kapcsolódóan
rendszeresen
felülvizsgáljuk
a
korrekciós
görbék
karakterisztikáját is. Tapasztalatunk szerint
néhány hét elteltével ritkán mutatható ki
szignifikáns eltérés, de 90 nap elteltével
mindenképpen javasolt új értékelés készítése.

A felek – hosszútávú, közös érdekük alapján tekintsék át a már megkötött haszonbérleti
szerződést, szerződéseket, értékeljék, hogy az
abban szereplő bérleti díjak megfelelnek-e, az
aktuális piaci viszonyoknak, illetve attól milyen
mértékben térnek el. Ennek ismerete - törvényi
- lehetőséget teremt a szerződések
felülvizsgálatának kezdeményezésére, indokolt
esetben azok felmondására
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JOGNYILATKOZAT:
Az Agrotax® precíziós termőföld-értékelés elsősorban saját adat-, illetve információs bázison alapszik. A
megrendelő által szolgáltatott adatok valóságtartalmáért, és az ebből eredő esetleges károkért az Agrotax Kft.
felelősséget nem vállal. Amennyiben eltérés tapasztalható a megrendelő által megadott és a Budapest Főváros
Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (korábban FÖMI) által szolgáltatott adatok
között, úgy az utóbbi alapján készítjük a kalkulációt.
A termőföld műszaki adatai és a raszteres térképi ábrázolás a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály adatbázisaiból, a D-e-Meter szám pedig a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézettől (MTA-ATK-TAKI) származnak.
Az Agrotax Kft. nem járul hozzá jelen termőföld értékbecslés harmadik fél számára üzleti célból történő
átadásához, valamint az adatok célzott gyűjtéséhez, üzleti célból történő további felhasználásához, illetve
publikálásához.

Értékelést végezte:

Sáhó Ákos
Ingatlanvagyon
értékelő
Kelt: Győr, 2018. december 6.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A pénzintézetek – saját szabályaiktól függően – eltérő elvárásokat támaszthatnak az értékbecslés
kapcsán. Erről javasoljuk, hogy érdeklődjön hitelügyintézőjénél.
Az értékelés során alapfeltétel, hogy a termőföld szakszerű művelés alatt áll, belátható időn belül nem
kerül kivonásra művelés alól, illetve nem változik meg a művelési ága.
Az Agrotax® ár (bérleti díj) nem feltétlenül az az összeg, amelyet akár a vevő (bérlő), akár az eladó
(bérbeadó) feltétel nélkül elfogad, mivel – mint minden hasonló ügylet esetében – ez is alku tárgyát
képezheti, tükrözve a felek pillanatnyi megfontolásait.
Az Agrotax® módszerről részletesen olvashat a https://agrotax.hu/modszertan oldalon.
További kérdéseit várjuk az kapcsolat@agrotax.hu címre írt levélben, vagy telefonon a +36-30-3180095-ös számon munkanapokon 9-16 óra között.
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AGROTAX® precíziós termőföld-értékelési SZOLGÁLTATÁSUNK
EGYEDÜLÁLLÓ A MAGYAR PIACON.
Az Agrotax™ módszer alapját elsősorban a rendelkezésünkre álló országos adatbázis (minden
kifüggesztett adásvételi és bérleti szerződés), valamint az informatikai fejlesztések adják, kiegészítve a
korszerű statisztikai elemzések eszköztárával. Ezen lehetőségek segítségével tudjuk gyorsan és
költséghatékonyan elvégezni mind a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló, mind pedig a
hozamszámításon alapuló érték megállapítást.
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