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l. összpľocLALl-ÉRTÉľľaľÚsÍľvÁľ.ĺv

A 1083 Budapcst, Tömő utc* 1ó. L em.10. szĺĺľr a|etti (tlľsz:%?,59t0!p11191
tAKÁs

ingadan éľtékének meghatáľozásáľól

Megbízottmegnevezésącíme: DiamondlngatlanirodaKft.

Mębízĺó

Az éľtéketés célja:

Áz éľtókett ĺngatlan címe:

Hetyľejzĺ száma:

Áz ingattan tutaidonĺ lrp szeľintĺ
a|apterü|etel

A helyszÍni szemle időpontja:

Áz &tékb€cslés foľđulóuapja:

1094 Budryest Berzenczey utca 33. fsa. S.

Jozsefińľosi Gaedálkodási Ko:pont Zľt.
1082 Budapest, Baľoss utca 63'.6,].

Az ingađan valós piaci értékénęk
megbatározása a Megbízó ĺeszére'

1083 Budapest' Tomő utca Ió. I. em. 10. szám

Budapest' belterület 3 6259 /0 l A/19

^ Ázingadan rędukált
53 Íŕ ehpteľĺiletet $ rŕ

2016.01.04

2016.01.M

Firyelemmel az összes vonakozó tényezőrą a 1083 Budapest Tomő utca 16. I. eľn 10' száľn alatti
ingatlm áItäĺunk meghaározott' keľekített valós piaci éĺtéką mai átlapot,ába4 ła6.janułłr havi
érvényes árszint€ľ'

A megfutározott értek netó éľtet áItalanos foľgatmi adót nem taľtalmaz.

Áz értekbecslési szakvélemény a26äa05. (VIIĹ l1") PM rendelettel módosított 25l1gg7^Nfr,1.)
PM. ľendeletben foglďtak, vďaľnint az EVS 2012 iranymutatasa *tapjan késztilt'

Áz ingatlanon és kôzvetlen kÔmyezetében helyszíni szemlét tartotfunlc A heľyszíni szemle soľán az
észlelt älapotokat riigzítettüt amelyeket a szakértői vélemény kidolgozasa során figyelembe vetttink
es értékeltunk.

Áa Ęatlan éľtekelrek áłrcz az áItalanosan elfogadott píaci összehasonlító adatokon
alapuló módszeľt és a hozamalryri móđszert ďkalmaztuk

Bp.Tömó utca l6'I"em.t0.lakás szám alaĺi ingatlan éĺékbecslési szalrľéleménĺ;e
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f. vÁĺ,I'ł.ĺÁsor< És ronr,Áľozó ľplľÉľnĺnr
A szakvďeméĺryben felhasmált alapadarokat a MegbízótóI kapt,,k Jogi természetĺĺ riryekben"
ĺĺalamint a részünłľo łtaÄstt alapadĺok helyességeeĺ felelősséga nem vállalunk Nem
folytatunk vizsgálatot jogcímre, vagy az értékelt urgatlannal szembełr femłĄIló
kotelezereęgekre' ,Ą.z értekeles soľm feltételexĺĺt hory a tuląjdoąiogok megfelelőek es
értékesíthetők.

Nincselrek oýan megkoteset amelyek eryszerű e{iłłľássď nem leľretrek asnÁz}u,lő]* Az
Ęatlannal szemben eseĺlegese,lr f€ľ'nátló kovetelésekkel kapĺsolaban vizsgálatot nem
végeztrink.

A szakéftői véleményünkben közolt adatok a legiobb tuđomasuľrk szerint hetytállóalq pontosak'
Az ađaÍokat megbíztntó fonasbóI ryűjtötttiŁ vďamint a hel5nzíni felmérések ďąjaĺ
hatáľoztuk meg. Nem vrłllďunk felelősséget oýan adaÍ pontosságáért arnelyet mások ađtak áÍ
ľészmlae és ezeket az éĺékelés soťan felhasznáttuk.

Nem végezrünk kömyezetszeĺmyezesí, taląielemzési es geológiai ;állaowizsgálatot, ľoncsolásos
fr:ĺkal :rlzsgálatfl\ az értékelést szemľevetelezes és a Megbízoi adatszolgáltatasai alapjáľ'
keszítettĺik

A szakértői r,elemmýen közzŕ.tett éľtékek a fentiekben ľogzített feltételezéseken ďaulnak és
kiearólag azit,meg$atÍroznÍt celra érváryesek. Ezen éľtékęlesi szakvelemény alvĺegbĺzo es a
Megbízott egyÍitÍes beleeg5nzesével adhaúo ki harmađik személynek

A piaci éĺĺek meghmározasa az értékelési idfuontban fennálló hazai piacgazdasag helyzete es
az akkor érvényes forint vasárló.erő figyelembe vételével ĺortent.

A megállapított érték per, Íeheľ, és igenymentes áűlapotľa vołrďkozik'

Jelen szakvólemény 1 (egy) eľedeti pétdĺńnýar kesztilt
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3. Az INGATĺ.tľ* mÍn,.łsĺ.

3.l Áz ĺngatlan łdaÍai (a tutaj&ni lap szerínt)

3.2 Az ingatlan köľnyezeÚének ismeľÚetése

Áz ingatlan Budapest VIII' kertiłetében lózsefvaľos C-oľvinnegyed ľészen" a Tomő u. 16. I.emelet l0. száJÍł ďatt található. A taľsasház komyezetéb* r'ušáao jellegťí es torĹ - 
-

laeľomanľos epítésiĺ téela ętiletek, és lłiépítésű lakóháfak és irođaházak taaľratáľ
Parkohi az ingatlan előtt és a környező ňtcákuao díjkotelezett övezetben lehet.
|' kogvék foýamatos fejlődesen mery kereszľíĄ jeienleg több építkezes fobŕik az ingatlan
kÖzeleben.
Áe ingattan közvetlen kÔrnyezet&en minden alapfoku eltáĺast biaosító intézmény, bevfuárlóköąont' 1töb.b egyetem is megtalálhaĺó. Tomegkoztekedessel és személyautođ ĺ* ruln,,y"n
megkozelíthető. Kömyezetének infrastruktuľrńlĺs, koztekedési kapcsolatai jók.

Bp.Tömöutca l6.I.en.10.ląkś. ýÄo-a,P1Í,Eď]2Í\éľtékbełslćsiszakvetenéĺrye C-:i,i,.--
i.'

|ľłajđonźIq đlÍuua zsl.ĺl09.ia7ji#iliil#iliiĺiliiiiim
fubjlonÍI,q awütidlru

ĺltgďfu,jdląe

BeieÚł.ü ź! Iaj đDf, ota,,ďTy L h bł ad
B I'JDAPEST rÓesBpvÁnosr
Öľw<onuÁNYzAT 1/|
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rbzös ü.Iaifu,,i heryąil vr
ttttŁt]anfr atĄjdozi tĄyał Ut
ĄzĄanaął*łlał

a allnjdanź lqon ĘďqÍő ąąjqdš Elővísaľlasi jog:''Corvin'.Ingatlanfejlesaesi' Építő es
Városrehabilitációs Zrt.

4 elajdort ląb,r ą,aqlő tathďźsek Nincs bejeg5łzes
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3.3. A tďek ĺsmeľtetése

Bp.Tömő utca l6'I.em. lO^lakás szán a|p*Eúaa éÍtékbec's|ćsi vakvélcĺnárye ,4/
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ÁzingłĺIan leĺľósa:

Az értékelenđő lakás egy pinceszint + 61652;''1 * 2 emelet + tetőter kialakítłsłt, 1900-ban
éptilt társashź,z I. emeletén talátható. A lakasokat belső uđvarľót, a lęcsőhazból' és a
ffiggófolyosókról ĺehet megktizelíteni. Á kétszárnyr fa bejrĺľati kapu rossz állapotu,
javításra sznnr|' A knpualjbaa a rlakolat leomlott az udvarban is fetlelhcto niĺnyoÁ
vakolat a fa|azat nedveą salétľomos. Áz udvar burkolata hullámos, javítandó. A ki'ilső
homlckzat fehijításľa szoru| a gipszminták es vakolat hiányos. A haeban 30 lakás és ęgy
rizłehelyiség lett kiďakíwa' Az epület mriszaki állapota nĘyon rossz' A ętilet gyenge
szigetelesének koszonhetően a frtdsziĺlti lakasok nďvesek. Az eľtékelei'oo uí,ĺs a
fulajdoni lapon 53 m2 ďaptertileľú. Elosaása: előszobą konyhą kamľą fiiľđőszobą szobą
szoba' Jelenlęg két bejárati ajtó is található(előszobą konyha). Padlóburkotata j'ĺrolap,
paĺketta. Fďai festeuet keľámiávď bwkoltak. Fiités bekowe de jelenleg ellátasá uincs,
konvektorok leszeľelve. Közľnűórák beköwe. Az értékeh ingatlan kđzepes rłllaputll"
felujÍt'ásJ isęnyel Melybe a elektľomos,- vízhálózati,. csatoňa rendszer,. - felťljÍtásą
nýlászaľók felťrjítása faÍak festése is beletaĺtozik'

Áz epňIetek alaptłíilłte:

Szintlqüla AWterüIá (m2 ) SúIyozús KaIknI,iIt aI aptełfrIet

(*')
F-ö'ĺ-d.,- AYo

ĺlił'... t;ob:imż''' 7AA%
ľ.éł"őt$.r.'$e'no 

1 i iirt1616fit6z a% ii;iltiitiĺliiio ffi
iiĺiitii;:lio:0ol*l 0% łiiĺliłi|ii#ooi:ü?iiiiil
i.i..'l' ilĺio;m.i*'s o% iĺĺiiĺiuiilłlo:. -..ll'.il?.,ll

riirtäirrtiiolffi a%

Ôsszesen

Ň ilťűlä'lf

ďapteľü|eÚ
keľe|dtve:

Bp.Tömő utca 16'I'cm. I0.takas va a\feattan értékbecslési vakvélemérrye
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4. Az INGAILAn ÉnľÉxrľ*nrĺ n,rnc'Łr,ĺľÍľÁse

4.|. Az éľtékelés áItďános módszeľtana

Piaci értek aĺatt az a váľható ĺisszeg értendő, amelyćľt az ngat|an gazđ{ł,cseréIhetną magáĺqiogi
ađasvételi szeľződés keretebeą egy eladni szándékozó eladó és egy olyan vevő kozltt, akivel
kapcsolata |<izárćńag piaci természetíí, az értekbecslés fordulónapjĄ feltételea,,e, hogy az
Ęatlan a piacon nyilvánosan meghirdetésľe kenilt, a piaci kontlméĺryek lehetővé tęszik a
szokványos értékesítést és annak lebonyolÍtásfua az ingatlan természetétőt fiiggő, megfelelő
időtaĺam áll rendelkezésre. (18 hónap)

Gyorsított elad.ĺsi' likvidációs éĺĺék azonos a forgďmi érték męhatároásával azz",.1akiegészítö
feltétellel, hory a marketing tevékenpégre rendelkezesre átló idô trÍsagosan ľöviđ, a ľryilváĺros
meghiľdetés és a piacon való megielenés nem męfďelĄ ĺisszehasoĺrlítva a szrikséges idővel és a
promóciós intézkeđésekJ<el, melyek a piacon a legiobb ar eléľéséhez szťikségesek' A tikvidációs
éfték feltételezi, hogy az ingatlan műkodésen kí\'.til álŁ vďaminą hogy az értékesítés soľan az
eredeti funkcíó - keres|et híjan - figyelmen kíviit haryható. (6 hónap)

j|z, éľtékbecslési sza}vélemény a 2612005. ľm. 11.) PM rcnde|ettď móđosított
Ż5ĺ1997.ęvIÍl.l.) PM. rendeletben fog|ł|tat valnmĺnt az EVS 20ĺ2 ĺránymutatása *lapján
készíiIt.

Piacĺ łisszehasonlÍtĺí adaÍok elemzÉsén alapulĺó éľtékďés:

A piaci osszehasonlító adatok ďemzésén atapuló értékelés ľnar megtörtént' konkrét és ismert
adásvételi ĺigyletek aľainak a vizsgáĺt esetře való kiterjesztesével, összehasonlításávď torténik.

A piaci ĺisszehasonĺító adatokon ďapuló módszer ň lépései:
l. Az alaphďmae kivíJasztása'
2, Összehasoĺrlításra alkalmas iłrgatlanok kivátasztasą adatainak elemzese.3. Fajlagosa|apértékmeghatáľoałsa.
4. Értékmódosítótényezőkelemzése.
5. A fajlagos alapeľték módosításą fajlagos énék számítása.
6. Végső érték számíĺása a fajlagos énék és azingat|anméretę szorzataként.

1, Az osszehasonlító vizsgálatokat egy olyaą ingatlanokat taĺtalmazó ďaphaĺmazban kel|
elvégezni' amely foldrajá elhelyezkedése a vizsgalt Ęatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő
ingatlanok típusa äzonos a vizsgált ingatlarĺrď. Az Japhalmaz adatainak źĺtEagátćł|jelentősen
eltérő szélső éľtékeket az elemzés soľán figyelmen kívtil keII hagyľri.

2, Az elemzés során az értékelönek az összehasonlítas alapjául szolgáló ismĺĺrveket alaposan meg
kell ismemią és ezeket egyenként kelt a t{áÍgyi ingat|aĺlhoz hozzáméľni' Csak azonos
énélďormákat és csak azonos jogokat (pl^ fďrcrmentes rulajđonjog béľleti jog) szabad
osszehasonlítani, illeťve a kulonboző éľtékformak és jogok kÖzott korrekciós tényezőket kell
ďkalma'ali. Az osszehasonĺító adasvételi źrakat az áItalanos forgalmi adó nélkiil kell figyelembe
venni.

Bp'Tömő utca 16.leĺn.10.lalśźńs *t apeattan értékbccstési szakvéleméłye
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3' Az e|ęmzett ôsszehäsonlító adatokbol kell az alapéľtéket meghataĺozni. Ez az al*éľték fajlagos
éľteŁ általában területre (né5zennéterre) vetíwą de eryes esetelĺben más volumen méľőszáĺnok
vagy kapacitási saĺmok{tanterenr' kőń,áaágy, szállodai {ry stb.) is atkďmazhatóak.

4. A vizsgráĺt ingatlan értékének pontosabb meghatározasa értéloańđosító tényezők
figlelembevételéveł tÖľtenik Értékrnódosító táryezőként csak olyan jelentős' értéket befobasoló
thryełś vehető fel, ameý az összehasonlíń adaĺok a|aphafuazźran.*1eľ**'o. Áz ertékmódosító
tényezók kozĺił az alabbiakat mindeĺr esetben vĺzsgá|ni kďl:

4'1. Míiszaki szempontok:
4.z. Íryltĺx;zeti szempontok;
4.3. Hasaálati szempontok:
4'4. Telekadottságok:
4'5' Infrastrulďuľa:
4.6. K&nyezeti szempontok:
4.7. Álternatív haszľrosítás szempontjai:
4.8. Jogi szempoĺrtot häÍósági szabályozás:

5' A szakvélemenyten az éľtélonódosító tenyezők köEül az éĺtéket je|entősen befolyásolókat fel kell
f,üntetni' * ha arra lehetősĘ van' alłĺkoľ értékĺĺódosító batäs'Ikat számszeníen is meg kelt hatáľozli'
Áz éľtéhódosíto tfuyezhk ďapjan kell móđosítmri a fajlagos aląpértéket'

6' Áz ingatlan foľgaimi éľtékét a fąilagos aląéľték éľtékmóđosítasa uĺĺĺr kiďakutó fajlagos értek es az
Ęadan méĺete (volume,lrą kapacitása) szoľzataként ketl megĺĺl|apítani.

A piaci össnehasontrító ađetok elemzésen ďapuló éńék negáltapításáná| ďka|muott
kti lłinleges megkłĺtések:

Az értékmódosító téľryezők értéknovelő hatása a f{lagos alapéľtek 30%.os mérteket csak kivételes
esetbeĺq ĺegfełiębb az ďapéľték 50%.á\ial haladhafa meg. Ilyenkor az énékeĺőt índoklási
kotelezetség terheli.

Hozamszámításon ďapuló óľtéke|és:

A hozamszámíĺáson ďapuló értékeles az ingatlan jövdbeni hasznaiąak es az ezek megszeľzése
érdekében felmerulő kiadások lcitonbsegéMl (tiszta jövedelmek) vezeti le az éľtéket. Az érték
megállapítasa amn az elven alapszik, hory bármely *z|łśz értéke annyi' mint a belőle származs
tiszta joveđelmek jelenéľtéke.

Jelen esetben hasurált módszer.

Kłiltségďaprł mĺĎdszeľ:

Jelen esetben ennek a módszemek ahasnillatanem célszerÍĺ .

Bp.Tömő utca l6J.eĺm. l0.Ia.kás * 
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Kôkségalapú mĺídszer:

Á ktiltégalapú érték.megkozelĺtés lényegą hogy az ingrlan újra-előállítasi kĺilĺségéből le kell vonni
az iđb múlása miaui avutásą mąid ehhez kell hozzáz&i a felepÍményeunez tatazł folđteľrilet
ért€két. Ez a módsznr ťeĄezi ki tegkevásbé a tényleges piací viszoryrokat Építés alatt tévő
létesítméÍIynél' károsodott létesítnrénynél takart műtárrynát, vďaĺnint oýan esetekbeĺr ďka]mazľrato'
ha más módszer nem álI rendelkezesľe'

Á módszer ffi lépeseĺ:
l. Atelekéľtékmeghatározása
2. Á felépítnfuy újraepítesi vag,ypótlasi kÖttségének męhataľozasa
3.,Ąvulásokszámítasa.
4, A felépífueny újra.előrłllítĺłsí költségéből az avulás levonása és a

telekértékkel való lsszegzésa
1. Á ftildterület értékét annak ures áIlapotbar való értékelésével kell megďtapítani, vagl a piaci
ĺisszehasonlíto adatok elemzésén ďapuló módszer, vagy kĺilÔnl.gu. o*tb* ä hozamszámításon
alapuló módszer szerint.

2. Apótlasí költség ol5raľr szerkezetel<et és építési munkáĺ takar, aľrelýel az gtékeles iđőpontjában a
meglévő filnkđók (de esetleg mas szerkezetek es műszaki megoldasok) a legkisebb koltséggel, de
azcnos hasaossaggal pótolhatóak lennének. Áz újľaęítesi krlBégben a meglévő szerkezetek
változatlan újrateľemtésének kôttségeit kell előirányozrri, ftiggďenül azok jelenlegi hasanosulásrłto1.
A póttási as az újľaepítesi köttség egytittesen: ť{ra.előáltítasi kolmég.
Az újra-előállítasi kÖltségbe kell éľteni akozművesítés! a tęrvezési, az engedéýezei, avźńIa1kozźs'
a kivitelęzési, a benrhazói, a pénzugĺi es minden eryéb tenylegeseĺr fizetepdó kóľseget.

Az rijra.előĺł|líĺási költség áltałanos forgalmi adót nem taľtalmazhat.

3' Áz avulłás a idő mulasa ľniatti éľtékcsókkenes. Haľom ŕiö eleme: afrzlkalromlĘ a funkcionĺłlis
avulrás es a komyezeti avulas. Az avulasi elemek lehetrekkijavíthaÍoak vary ki nemjavíthatóak.

4. Az újra-etőállítási koltséget az avultaggal csokkenwe es a telekéľtékkel növelve adođik
eredményül a koltsegalapon számított forgalmí érték.

Bp.Tômó utca l6'l'em.10.1"kás szám alaĺti ingatlan éľtékÜecstési szakvéleĺnénve
ł( ĺ/,r
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A folgďmi éľték (hitelf€dexłt eé|iára tđľténő.) megĺíItapításĺĺnĺít ďkďmazott kĺĺ|iĺnleges
megkötések:

Az éXték meghaĺĺrozasarak fotyaľratában a piaci érték meghataľozasäkoľ a koltségalapú módszer
elsőeoňan ellenőruő számításokľa szo|gá{hat. Kisebb jelentĺĺségĄ kiegeszítő épĺletelĺnél, takaĺt
Iétesítnenyeknél es mezőgazdasagi létesítĺnényeknél alkalmazhaó örrállóan. Éptilő letesítmények
esetében az eljáľás alĺ&or ďkalmazható,haazépítes gazdaságossága már egyéb módon bizonýtott.

Áe értékęlés esetében az rljraépítési koltség csak kivételes ďkďmakkor haszrálhato, az értékelőnek a
potlási k,i'ltseget kell alkalmazĺria

Áz értékelés során csak az átlagos igenyszintrek megfelelő kívitelezás pótlasi koltsége fogadható eI-

Ha a komyezeti avulrłsi eleľn meghaladj a a 2a szazďékoĹ az értékelés ezen módszere a jelentös
becslési pontaĺlanság miatt a hitelbiaosítéki érték megállapitźsáła tiú kocklázatos, és ezéľt nem
alkalmazható;

4.2.A terület ingađanpĺacĺ e|emzése

Az mgatlan Bud4est Mtr. kerĺletébeľ'" a Tomő utca 16. fsa-jłán tatátható. Kömyezetének
in&astľukľuľális' közlekedési kapcsolatai jók

4.3. llz, ĺngatlan forgalomképessĘének vŁsgálata

Áz ingatlan piacképességéről megá}lapítható' hogy forgaloľnkepes. futékét per-, igéĺ'y. es
tďrermentes ďlapora hataľozľuk meg' Az éľtekbecsles a fordulónaptol számítva 90 napig elvenyes,

4.4. Az, ďkďmazott módszeľ

Az ingatlan érÉkének meghaĺaĺozasához az ĺĺItatánosan elfogadott piaci összehasonlíń adatokon
alapułó módszert és a hozamalapti módszert alkalmaztuk.

Bp.Tô'ĺtó utca l6.I-em'l0.lakás qzám ďattt ingÉtbs éĺtékbooslé,ti ełrtcrćlemenye.rf
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4s. É,ľték megátlapítás

4.5.1. Pĺacĺ łissz.ebasonlítĺó *datokon atapulĺó éľtéketés

Ae Ęańan piaci értékének meghatarozasához hasonló adotságu Ęatlmok adatait vetrÚk figyelembe.
Áz értékďést táblazaĺos formában az ďabbiakban számítiuk'

ingat|an azonođtasa ertékelt insatlaľ adat I adľ'2. adat 3.
kányiwszám I083 1083 1083 1083

az ingatlan cÍme
Budapest

Tomő utca

Budapest

PľáÍeľ utca

Budąest

Pľáter utca

Budapest

Apaĺbylstvlán rÍca
épĺtési éve 1900 1920 1940 1960
aląpurüIete 53 m' 52 ftť 69 ÍIť 54 |rť

13,8 MFt 18,0 MFt 13,8 MFr
.lili,tn'll. li'Í li=i . äĺĺileľĺĺ?

4jfu,laÍ/értékpsÍtés :l::

;ilitiiikíriälďiiłĺilĺii:iłiii:iffiĺĺł...',. i'
ł hilaÍ/ é r!4Ęe s Íté s i d ő p on1j a fĐ|6 2016 2ł1.6
bbr áIaÍi/inÍIáć i ó lrn nekł ió -10 % -t0 % -10 %

korľe[clo
elheĺyezlredés

tli hasď6iii't .đTr_-l'j-'.;......ffi n1ó'.:'.'.'.'l--Tr--
L:örnyezet

j...''ĺił..hätť1n|łii:liiil
liiji fi aciiii|ó:ii''r.''l.'L

0% 0% 0%
zlapterůlet liiiifuontóii.i,'..r il,.i.iĺhä4iírĺaL..'ľ'. l.

0 n/o 0Yo a%
átlapot +i...'...':ił b.*''.ł; i.ili..:. íobo*Íi.+ itii iiiii

-2s % -25 %
:Éi iii':.,.

-25 %

-

i1.'.':.ji Ító.iriiiror
a% 0% 0%

ínJrasüłIcfiira ii.il.lfiäśffiół;i:.. .iiliii.hxďóli'.+
ĐYo 0 a/o 0%

feIszercltség rililiiilfi dbblj]ri'....''Íli:
-15 % -I5 o/o -15 %

épt Ie un b e lü li e lhe lye zlrł dés lłiiii,:h óliłť'
A n/o o% 0%

ö.śśiÉś éd' Íiiĺł,ii: i'iii.i.i'i,li';. '':-:

riiriii:4-0'irT.offi ;.''i oĺ%:i.iiłilii

ęffi o.sie.tet..11i i liii'.il...'i'lff iii*'oj,ĺiiéFiďm3Í

@e iďéké:iillil#.ii;iĺĺ|iltli'+ illiil7łs:ilv{ľ ii

Bp.Tömó utca l6.I.em. tO.lakás suán alatti ingadnĺ értékbecs|ési sralcĺdlem€ńł,e
ł{

;?' .,.r
ZO?



il'
-9t:
't i.ś iłi

Iit:
4.5,2. 

^zingatlłn 
hozam etvü óľtékelése

Fentiek ďapjan kiszámoltuk azĺĺgat|anfeltételezett, éves netĺó bevéte1ét, a teljes
ďapterĹiletre vonatkoztatva.

Azelvá*tőkésítesí rata 7 %

A tőkésítési képlet : P:A./ i
A: évesbevétel i:kamatláb P:tőkeerték

Azíngatlan ěrtéke:

Az ingatlan alapterülete :

Fajĺagos bérleti dÍj:

A bérleti díjl,hó összesen:

Bp.TŐmő utca 16.Ĺem.lO.takás szám áläüi ingattan értekbecslési szalvéteménve
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4.53. Eľedmények elemzése

Áz ingatlan éĺtékének megbaĺĺrozásähoz az általánosan elfogadott piaci ĺisszehason1ító adaÍokon
ďapuló módszeľt es a }rozamalapr! módszert alkatmaetuk'

Áa eryes értékelési módszerek alkďmazásával az egyes értékeket összegezt{ik es elemztr1g. vęgső
foľgalmi éľteknek a ket móđszeľ alapj.án megallapított értéket S}Yoąanvettuk firyelembe, mert ez
közelíti meg legiobban az ingatlan reális nýľtpiaci éĺtékét.

Fige:Icłnmel ał, łjsszes wndlmú tényez&e, a 1083 Błłilapest, Tömő atca Iő. I em. I0. szdm
ałafi Íngafle. łůbalank młghaúůrazoü, kqewú vaŁís piact ilékt, maź áIlapoůňban, 2016.janudł havt éményes áłszÍnĺen

I 800 000 Ft
azaz Nyoltmilłili-nyols*ńzezer foľínt

A meghatarozott éľték nęttó eĺték, áltätanos forgďmi adót nem taĺalmaz.

ľ:.}tiTi
Ěj

zi
łili

ú!l!!tĺ.i

łiĺ,i

sl -\Eiżiii

ýn
íi
I'iiĺ

g

I
ĺ

fj
É

!.

l{'

ł
ś

{1
ĺ.' t

ľl
ll

T)i;
t...i

ĺĺ
', I

ĺ!
:1

ii

!

t

I

I

I

-ĺ

t

-{

I

ĺ

'ĺ

ĺ

ĺ

Bp.Tóm6 utca l6.I.eur.10.lakés o.en apfs*aĺ éĺtékbecsldsi szakvéIenéĄ,e

"í.

L0€

traĺauruĺ*zeł MegńIlłpűÍatt fuék 8ílłyoaůs

Piaci hasonlító adaĺokon a}anutó énék 7.5 MFt sa% 3,7 MFt
F{ozam ďąri érték 10'I MFÍ 50Vo 5.i MFr
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x083 Budapest, Tiimő utca 16. II. em. 1. szánn alattĺ

LÁKÁs
(Hrsz: 36f59lÜl/J20)

EnTEKBECStÉsl

ZÁKvÉLEMÉNYE
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ÉnľÉ xľnc s r'És r szAKvÉ ĺ.p ľĺÉ ľ yA 1083 Budapest, Tömő utca 16. IL em. I. szám ďĐtđ {flrsz ..36f59/0tM20)reni.s ingattan éÚékének meghatározásáľót

TAnTÄLoM IEGYZÉIK

1. Összrpocr'ĺr,l.nnľÉrľłľĺťlsÍľvÁľv

2. vtĺu'ĺĺ,Ásox És r<onr;ĺľozl FELTÉTELEI(

3. Az INGATIÁNLEÍRIfuA
3'1. Aziĺgatlan adatai
3.2. Az Ęatlan kornyezeteĺek ismeľtetése
3.3. A tęĺek ismertetése
3.4. Az íngatlan leírasa

4, Az INGATLAľ ÉnľÉxÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
4,l. Az éľtékelés általláĺros módszeĺtana
4.f ' Atenilet Ęattanpiaci elemzése
4.3 ..^z ingatlaĺ forgalomképességének vizsgálata
4.4. Az ďkďmazott módszer
ą.5. Érték megállapítás

MELLÉKLETEK

} Tulajdoni ĺap
i Térkćp
} Alaptertilet kimutatás
F Alaprajz
} Fotók

ľJ.sľľľ-J#ŕliTľ::ei[:
Á szehyéIemónyt kéľzítetteĺ ̂ouł',.?'"*ii',|lŕ**

Ĺé//x a-
Diamond Ingatlaniroda Kft .

Veľes Edĺt
Ęatlan értékbecslő-vagyonértékelő

(0f?4512001nyrtv.)

Bp.Tömő utca l6.Il'em.1''*kłs sz&n ď{Íi ingatlan értékbecslési seakvélanenye
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1. Összprocĺ-łrl.ÉntĺrľłľÚsÍľvlĺľw

A 1083 Budapest, Tömő utca 16.IL em. 1. szám alatti {Hlszl36259ĺŰĺNf8)
ułtrĹłs

ingetlan éľtékének męhatáľozĺsĺĺľó|.

Megbízott megnevezésc, cÍme: Diaĺronđ Ingatlaniroda Kft.
i094 BudapęstBerzenczey vtea33^ fizt. 5.

Józse&ĺłľosi GazdáIkođáEi Kozpont Zľĺ
1s82 Budapest, Baross lłt,a 63,.67.

Az ingaĺlan valós piaci éľtękérrek
meghatáľozas a a lľl.ĺLegbíző részéľe.

1083 Budapest' Tömő utca 16' II. em. 1. száľn

Budapesg beltertiłet 36259 /0 ĺ N2o

Mleg:bízó

Äzéľtét<Élés céljal

Áz értékett ingatlan címe:

Helyľajzi száma:

.Ąz ĺngadan tulajdoni |ĺp szerĺnti
alapteľfilete: 53 m2

A hctyszíni szemle iđőpontja: 2016.01.05

Azéřtékbecslés fodulónapjal 2016'01.05

Az ingat|an ľeđukált
ł|*pteľĺilete:

í:
ĺĺ

53 mz

Firyelemmel az ĺisszes vonatkozó temyezőrą a 1083 Budapesą Tômő utcą 16. II' em. l, szt,IÍL a7ffi
ingatlan altalunk meghatáĺozott, kerekített vďós piaci éľtéke, mai állapotaban' 2016. jaruĺłĺ havi
érvenyes áľszinten

AmeghaÍarozott érték neto émét ráltalaľros ťoľgalmi adót nem taľtđmaz'

Az éľtélüecslesi szakvélemény a26/2005. ľm. 11.) PM rendelettel módosított 25l1997.(Wtr.1')
PM' rendeletben foglďtĄ valamint az EVS 2lŁZktmymwatasa alapján kászuĺt

Az ingatlanon és k<izvetlen komyezeteben hetyszíni szemlét taĺtotturk. Á helysdni szemle soľán az
észlelt állapotokat rogátetttit amelyeket a szakértői vélemény kidotgozasa soian figelembe vęttiink
és éľtekeltünk'

Áz ingatlan éľtekenek meghataĺozásilhaz az áttalánosan elťogadott piaci osszehasonlító adaÍokon
alapuló módszert és a hozamalapú módszen alkďmaztuk

Bp'Tłlmő utca i6.Il.em. t.lakás szÁm alatliayattaĺléĺékbecstési szakvéleményc
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f, vÁr'ĺ,ł.rÁsox És ronr.tľozl rnlľÉľELEK

Á" szakvéIeménýen felhaszľrált ďapađatokat a Megbízótol kaptuk' Jogi termeszetiĺ uryekben'
valamint a reszunkre átadott alapadarok heýességéért fetelősséget nem vátlďunk. Nem
folytathľlk vizsgáIatot jogcímľą väry az értékelt ingatlannal szemben femáIló
kotelezercégekre. Az éľtékelés soran feltételezľtit hory a tuląidonjogok megfeletőek es
értékesíthető,k'

Nincsenek olyan megkotéset amelyek e$ĺszeľü etjfuással nem lehebek tisztazłratok. Au
ingatlannal szemben esetlegesen f€nnalló kovetęlesękkel kapcsolatban vizsgálatot nem
végeztünlc

A szakéľtői véleményfukbeĺr kőzolt adatok a lĘobb tuđomasunk szerint helyrá[óalq pontosak^
Az adatokar megbízhato foľrásbót gyííjtöttiiŁ valamint a heýszíni felméresek ďapj'án
határozh]k meg. Nem vallalunk felelősséget olyan adat pontosságaert amelyet masok adtak át,
reszülkľe es ezeket az értékeles során felhaszĺráttuk.

Nem vegezt.rmk koľnyezebzenľryezési, taląielemzési és geológiai altapowizsgáIatot ľoncsolásos
fizíkai viagálaĺoą az érľékďest szemrevételezés es a Megbízoi aĺatszolgáltatásai ďapjful
kesátettuk

A szakértői véleményben közzétett értékek a fentiekben rögzített feltćtelezéseken ďaputnak és
Ł'łzáĺó|ag az itt meghďározott célľa énzényesęk. Ezen értékelesi szakvélemény a Mejbízo ĺs a
Megbízott e$růttes beleegyezésével adhato ki harmađik szemétyneŁ

A piaci éľték meghatĺłrozasa az értéketési időponĺban fennďló hazai piacgazdasĘ helyzete es
az akkor érvényes forint vásárló.eľő figyelembe vételével ĺÔľtént.

A megĺłIlapítÜtt éľték per, teheľ, es igenymeĺrtes állapotľaronatkoziŁ

Jelen sza}ľélemény l (esy} eredetí péĺdanyban készutt.
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Bp.Tomő utca l6.Il.em' l 'lakás szám alatti ĺngaĺIaa értéIĺbecslási saakvé|eménve
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3. Az trNGATLAN r,pÍnÁse

3.1 Az ingatlan adaĺaí (afurajdołi lap szaint)

3.f Az ingat|an köľnyezeténekismerfetése

Bp.Tömö uĺca 16'Il'em.l.lakás szám ateni iĺgađanéľtékbecs|rísi szakvćIeménw,s-

Áz in. gatlän Budapest VItr. keruletében Józsefváľos C-orvinnegyed részen' a Töď u. 16. tr'
emelet 1. szĺm ďaÍt található. A társasház koľnyezetében lrasňlo jeltegű es torrł - 

-

ha$lományos épitésĺi.tégla épuletek, es ujépÍtesü lakóházak es ĺroäahĺzalc taalľráĺr
Pmkokri az ingatlan előtľ és a koĺnyező útcákban díjkotelezett óvezetben lehet.
A krmyék foýamatos fejlődesen megl keľes*ĺi[ jđenleg tobb építkezes fo$iĹ a' ingatlan
kozelében.
Áz ingatlan köanetleĺn kÖrnyeretében minden ďapfoku ell&ást biaosító intéznrény, bevásárló
kozponĺ,'es töbt egyetem is megtalrĺlható. Toĺnegkoztekedéssel és személyautou,í L ko*y.n
megkozelíthető. KÔrnyezetének infrastľukturális, toaebdesí kapcsolatai jók.
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3.3. Á telekismeľteŕése
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3.4. t|z ingatlan leíľĺása

Epĺtés éve:

Beépłtés nzódja:

Épftés módja:

ltpilet sztng'ei:

Az Ęatlan lęfontosabb műszaki adataĺttźblázatos formábaĺ az alábbiakban ismerte{iük

Bp.Tomó utca ló,Il.em.l.Iakás ÝÁ' el7ýúEaĺlgü értékbecďésí szalĺvéleményc
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Ázingalan leíľósa:

Az ertékelendő takás egy pincesánt + ťoldszint + 2 emelet + t€tőtér kiatakításq l900-bąn
épiilt tarsasháe tr. emeletén talĺĺlható. A lalcłsokat belső udvarľól, a lépcsöhazból, és a
fitggőfolyosokróI lehet megközelíteni Á kétsaárnyu fa bejáĺati kapu rossz álĺapotti,javításľa szorul' A kapuatjban a vakolat leomlott, az udvarban is fellelhetö hirłnyoó
vakolaą a fa|aat neđveą saléľomos. Az udvar burkolata hullámos, javítandó. A kulső
homlokzat felújításra szorul, a gipszmiłtak és vakolat hiányos. A házban 30 takás és egy
'izlehelyiség lett kialakíwa Az éptilet ľľry.ti tl||zpota nagyon rÖssu' A ęütet gyenge
szigetelésének koszđnľretően a foldszinti lakások 

-nedvesěk. 
Az értékel.ndő lul.* 

"1ulajdoni lapon 53 rilz aĺapterÍiletiĺ. Elosaasa: előszobą konyhą kamľą !VC, ftirdőszobą
félszobą szoba. Jelenleg két bejáľati ajtó is található (előszobą konyha) páĺáĺurl.olata
linóleuľąjaĺólap, parketta. Falai festettet kerámiával buľkoĺtak. ľ.űtés bekowe de je1enleg
ellátása nincs, konvektorok leszeľelve' Közmiĺórák bekotve. Az éľĺékeh ingatlan teijeskorř
|eryjftást Ęényel. Metybe a elektromoą. vízhłálózatĹ- csatorna rendszei, - felůjítasą ablľkolatot nyílászaľók cseréje is bęletartozik Konýa és fiirdőszobu t"6.'"n kiuríteľ
állapotu' Falak javitása helyreállitasa festése es a penészedés, vizesedés megJzĺintetése.

Áz épüIdck alqterÍłIae :

fili

sđnt/epüIa Álqtełalet (m2 ) SúIyoaŕs Kalkulółt flIaptełület
(*')
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ł.ę!ő.Íé.ľłs*e.t.t'"gffi p.o.Ę..fe"[effi $'i irliii.ffiffi#?
Oo/o

Eď-é."b'iďpgś-'"rij' ĺa/o
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Osszesen

rrłIľIuaIĺ
alapÍeľĺil€{
kelekÍtve:

Bp.Tömö utca ld.E'gĺn.l.tgká! szĺm atatti ingat|ffi fuékbecstési szakvéteurenye
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4. Az INGÁTLAI'{ ÉRTÉKIĺNEK nmcÁľĺaľÍľÁs"ł.

4.!. Az éľtékďés áltĺ|ános módszertana

Piaci érték a|att az a vĺírható osszeg éĺtendő, amelyéľt az ingatlan gar-dźú cserélhetną magánjogi
adásvételi szerzödés keretébeą egy eladni szánĺlékozó eladó és egy olyan vevő közott, akivel
kapcsolata k.zźtćńag piaci teľmészetü, az éĺtékb*slés fordulónapjaą feltételezrlą hogy az
ingatlan a piacon nýlvánosan meghiľdetésre kenilt, a piaci köľtilmények lehetővé tesák a
szolcványos értékesÍtést es annak lebonyolításźra az ingatlan természetétől ftiggő, megťelelő
idótaľtam áll rendetkezesre' (18 hónap)

Gyoľsított eladasĹ likvidációs érték azonos a forgďmi érték meghatározasával azra! akiegésátő
feltétellel, hogy a marketing tevékenysegre rendelkezésre alló idő tulĺłgosan rövid, a ný-lvános
meghiľdetés és a piacon való megielenés nem megfelelő, osszehasonlítva a sziikséges idövel és a
promóciós intézkedésekĺcel, melyek a piacon a legiobb áľ elérésehez szukségesek. A likvidaciós
érték feltételezi hory az iĺgat}an műkodésen lđviil áll, valamint, hog1 az értékesítés során az
eredęti funkció - kereďet híján - figyelmen kívĺil hagyható. (6 hónap)

^z 
éľtékbecslésĺ szalrvélemény a 26ĺfoas. {VIIL 11.} PM ľeudelettel módosított

2sĺl991.(wLt.} PM. ľendeletben fog|altłIq vďemĺnt az EVS 2012 ĺľánymutatása ďapján
készĺilĹ

Piaci összehasonĺító adatok elemzésén a|apulĺń éľtéketés:

A piaci osszehasonlító adatok elemzésén alapuló éftéketés maľ megtöľtént, koľlkľét és ismert
adásvételi tigyletek fuainak a vizsgált esetre való kiteľjesztéséve| osszehasonlításával töÍÍ€ŕtik.

A piaci osszehasonlító adatokon alapuló módszer fő tépései:
1' Azalaphalmazkiváĺasaása.
2. tsszehasonlításra alkďmas ingatlanok|avźÁuztźtsą ađatainak elemzése'3. Fajlagos ďapénék męhatarozása.
4. Énékmódosítótényezőkelemeése.
5. A ťajlagos atapéĺték módosításą fajlagos érték szłmítása.
ő. Végsó erték számítasa a fajlagos éľték és az íngatlan mérete szo:ľzataként,

1. Az <isszehasonlító vizsgátatokat egy olyan, ingatlanokat taĺalmazó alaphalmazban kell
elvégezĺli, a'neV Íbldrajá elhelyezkedase avlzsgilIt ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő
ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannď. Az alaphďm az adatunak átlagától jelentósen
ehéró széIső értékeket az e|emzés során figyelmen kínil kell hagyni.

2. Az e|enzes során az értéke|őnek az osszehasonlítás alapjĺául szolgátó isméľveket ďaposan meg
keĺl ismemie, és ezeket egyenként kell a tfugyĺ ingatlanhoz hozzĺmérni. Csak azonos
éĺtélĺformakat és csak azonos jogokat (p1. tehermentes tulajdonjog' bérteti jog) szabađ
ĺisszehasonlítani illetve a ktilonbĺizö éľtékformák és jogok kĺizott koľekciós tényezőket kell
alkďmazni. Az összehasonlító adásvételi aľakat az általáros forgalmi adó néIhilkelt figyelembe
venni.

Bp.T<imőutca l6,Il.eĺn.l.ĺakás s?śőĺTil|łgłJfrLértékbecslesi szakvélenrénye 
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3. Az e}emzett osszehasoĺrlító adatokból kell az atapértéket meghatámzni. Ez az alryéĺték fąiĺaeos
ért€Ł áltďaban t€ľiiletre (négzetnéteľľe) vetíwą de egyes esetekben más volumen mérőszámok
vagykapacitási sáľnok (tantererľq kőtháziágl, szallođai ągy stb.) is alkalmazłratóak

4. A vizsgáIt ingatlan éľtékenek pontosabb męhatározasa értékmódosító ténye7ők
firyelembevetelével toľteník. Ertekmódosító tényezőként oul. oty* jelenkÍs, értéket befolyásoló
teĺryező vďrető ťel' amely az Ôsszehasonlító adatok a1aphaÍmazhanem jellemző. A.z értélanódosító
tenyeztĺk kozul az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell:

4.1. Míiszaki szempontok:
4'f . Építészeti szempontok:
4,3. }Jasartálati szempontok:
4.4. Telekadottságok:
4.5. }nŕastrukírľa:
4.6. Kömyeaeti szempontok:
4. 7. Altematív hasznosítłłs szompon{aí:
4.8. Jogi szempontot hatósa€i szabályozas:

5' Á' szakvélemáryben az éĺtékraődosító tényezők kÖzul az éľtéket jetentősen befotyasolókat fel kell
tlłntefui' es ha arľa lehetőség van, akkor éľtekmódosíto hatasukat számszeľĺĺen is m"g kell haaroai.
Az értékĺnódosító térryezők alapjfu kell móđosíani a fat'lagos alapéľtéket.

6' Áz íngatlan forgalmi értékét a Ąjlagos ďapéľték éľtéJĺrnódosítasa utláľr kiatakuló fąilagos érték á$ az
ingatlan méľete (volumeną kapacitása) szorzataként kell megállapítani

A piaci tisszehasonlítĺó ađatok elemzésón ďaputó éľték megáItapításánál ďkalmaeott
lđlłinleges mękötćsek:

Áf éľtéI{ľnóđosító ten5lezők értélĺnovelő hatása a fajlagos atąpérték 307o-os mértékét c'sak kivételes
esetben' legfetjebb Bz aląpéľték 50%-źľval hďadhada meg' Ilyenkor az értékelőt indoktási
kĺitelezettség terhď.

Hozamszámításon ataputó éľtéketés;

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingalan jövőbeni hasarainak és az ezek megszerzese
érdekében felmeľĺilő kiadasok kĹilrnbségébőĺ (tiszta jövedelľne,k) vezeti le az értéket. Az érték
megrĺllapítasa Łzan az elven atapszilq hogy báľmďy eszkoz éľtéke annyi, mint a betőle szźrmam
tiszta jovedelmek jelenéľtéke.

Jďen esetben haszľláIt módszer.

Kłittségalapú módszeľ:

reĺen esetben ennek a módszeľnek a hasaráI aÍanemcélszeľli .
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Bp.Tömő utca l6.ll.em.l.takás száor alani Ęaĺlaĺ éĺuĺkbecslési szakvđem&rve
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Költsegĺtapú móđszeľ:

A koltségďapli éték-rnegkozelít& lényege, hory az ingadan újra-előállítási kÔltségéból le keII vonni
az idő mulása miatti avutast' mąid ehhez kell hozzáadni a fetęÍfrnalyekhez tartoző frlđerĺilet
éľtékét' Ez a módszer fejezi ki legkevesbé a tényleges piaci. üszonyokaĺ' Építés alatt lévő
létesítnénynéI, károsodott létesífuienynél, takart miĺtáĺg5mál, valamint oýan esetekben alkalmazhaĺó,
ha mas módszer nem áll renđelkezesľe.

A ĺnódszer fö lęesei:
1. Atelekénékmeývtźrozźsa"
2' A felepíĺneny újraépítesi vary póťasi kÔItségének meghatráľozasa
3. Avutasok számítása
4. A felépítrľreny qiľa-eÍőätítasi költségeből az avulás levonasa es a

telekértékke] vďó <isszegzese'

1. A ťolđterůlet értékét annak uľes állapotban való éĺtételesével kell megállapítani, vagy a piaci
ôsszehasonlíto adatok elemzésén alapuló módszeą vary ktilönt*go .'"tb.,, a hozamsámításon
alapuló módszeĺ szerint'

2' Á pótlĺási kt'ltség oýan szerkezaeket es epítąsi muĺlkát takaľ' amellyel az éľtéketés időpon{aban a
męglévő funkciók (đe esetleg ĺnás szeľkezetek es műszaki megoldasok) a legkisebb koítséggel, de
azonos basanossáogal potolhatóak lennenelĹ Az lijraépítési koltségbm a meglévő szeľkezetek
változatlan lijrateremtesének koltségeit kell előiľanyomi, frggetlerrtil azok jelenlegi haszĺrosutásától.
Á potlas,i és az ťljraépítesi kolcég esntttesen: újra.előĺíllítasi kôltség'
Áz l4iĺa-előállítasí koltséebe kell éĺęni a kÔzmrIvesítesi, a teľvezési' az engeđéýezesi' a váIlatkozasi'
a kivitelezési, a beľuhlázói, apałzĹigynés minden egéb ténylęesen fizetendő ńtseget

Az rijľa.előáltífiási kolmég áltďáĺros forgďmi adót neur taľtalľnazhat.

3. Az altilas a idő mulása miatti éľtékcsokkenes' Három fií eleme: a fizikai ľomlás, a funkcionális
avulás és a kÔľnyezeti avulás. Az avulasi elemek lehetrek kijavíůatóak va$ĺ ki nemjavíthatóak.

4. . Az rijľł-előĺłItĺtasi költséget az avultsággal csókkentve es a telekértékkel növelve adódik
eredmenyÍil a koltégalapon számított forgďmi érték.

Bp.Tömö urca t$.l|.ęg't,lłlľág * 
"ä'*an 
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A forgłlmi éľték (hiteEď€zeł cćljĺĺľa töľténó) nnegá|tłpításíná| atftą|gazott lĺňtiirrleges
megköŕések:

Az é*ék meghaĺ,irozásanak ťoýamatában a pĺaci éĺék meghatáľozasakoľ a kÖltségďapú módszer
elsősorban ellenőrzö számításokľa srnlgźłhat. Kisebb jelaltőségíĺ' kiegészítő éptitete1.rnéI, takaľt
létesítĺneĺryeknél es mezőgazdaságĺ tétesíünenyelĺnéĺ alkalmazhaa onállóan. Éptirc létesítnények
esetéb€n az e|jfuás akkor aĺkalmazhatĐ,han epités gazdasagosságamfu egyéb móđon bizonyított'

Áz éťtékeles esetébęn az rijľaepĺtesi kÔltség csak kivételes ďkalmał&or hasznáIható, az értékelőnek a
pótlási kőItséget kelł alkalma.znia.

Az értekelés során csak az źtlagos igenyszintrek megfelető kivitelezés pótlasi kohsége fogadbató el'

IIa a kömyezeti avulasi elem megbatađja a fa száza!ékat, azértekeles ezen módszere a jelentős
becslési pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki éľték megát|apítźsára tíil kockazatos, es ezért nern
alkalmazhato.

't.2Á teľü|et ingatlanpĺacĺ elenzése

Az :ľ,rgatlaÍL Budapest MII. kefliL}eteben, a Tomő rrtca 16' fta-jén tatálhaÍó' Kómyezetének
infrastrukturďis' kozlekedęsi kapcsolataí jók.

4.3, Aü, ingatlan foľgalornkópességének vízsgá|ĺta

Áe ingatlan piacképességéről megáĺlapídrató, hogy forgatomképes. Ertékét peľ-, igény. es
tehermentes állapotra hatáĺoztrrk meg. Áz éľtekbecslés a foľdulónaptól saĄmíwa 90 napig ervenyes.

4.4. Az, a|kalmazott módszer

Áz ingatlan értékének meghatáľozasähoz az łłlta]ánosm ełfogadott piací összehasonlíto adatokon
atapuló módszert és a hozamďapú módszert alkďmaztuŁ

Bp.Tomó utca l6'Il.em.l.ĺalrÉs ęzám alani iĺgat|arr éľtéłbecďési szakveteménve
).{

ĺ
{:i ił ,/

ť

tto



4.5. ÉÉékmegállapítís

4.5.1. Piaci összehasonlító adatokon ďapultó értékďés
Az ingatlan piaci é*ékének megfoat.áľozásához hasonló ađottsagťr íngmlanok adaĺait vetÍük figyelembe.
Áz éľÉkelést tablázatos formában az alabbiakban számítiuk'

-ffir--%
ingatlan azonosítása éľtékl

'lt 
mgaÍlal adat l adzt2. adaÍ,3.

Iľ.ĺnyítószám ĺ083 r083 t083 1083

az ingaĺlan címe Budapest

Tĺimő utca

Budapest

PráÍeľ utca

Budryest

Priáteľ utca

Budapest

Apathy Istĺdn utca
źpÍtési eve 1900 1920 1940 1960
llqteľübte 53 m' 52 m' 69ď 54 m'
zra 13.8 MFt 18.0 MFt 13-8 MFt

'#2ośieFľ*ł ili#ĺ;l$ĺm?
ajáhId/értékesttés l iiffiátat. ii'iil:iffiáIäťnl.+l
tj ón laĺlé rtélce stté s id őpontia 201ó 2'arc 20t6
k ín á l aťl/ i nfl ác ió korre Irł i ó -70 Yo -r0 % -10 %

iuiĺääol'eF il#E0itĺnt/m?.
KolTekfiÓ

elheýezIedés 'Íliiłlĺlsőiiióil* iiiiiii::.häĺ

0% 0%
Wrnyent

AYB Oyo 0Yo
łIaperalet ili.l;'lrasĺidó :ll'il.

Oyo % Ayo
allapot ilii;liri#í'hti:i]ii''t i.,'; lfiöbib. .ii'

-3O yo -3O yo -30 o/ł

łtor Énxóĺóii. l+iffioĺil6liilii
OTo 0% 0%
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Bp.Trmá utca l6.Il.em.l'latás száJn &Iĺüi Ęatlan értékbecďési szakvéleménye
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4,5.E. Az ingatlan hozam elvű éľtékelése

Fentiek ďapjan kiszámoltuk az ingatlan feltételezett, éves nettó bevetelet, a te$es
ďapterťĺletre vonatkoztatva.

Az elváĺttőkésítesi ráta? %o

!itiĺ;í';

ľ"ł
Eiłi

ĺ.':
li
'tri

j

l

.i

Á. tőkésítési képlet : P:A/ i
A: éves bevétel i : kamatláb

Azíngatlan łtéke:

Áz ŕngatlan alaptenilete :

Fajlagos bérleÍi díj:

Á bérleíi dij/hó tjsszesen:

P :tőkeéĺék

1

t

Bp'Tomó utca l6.Il.em.I 'ĺakás száma1r$i ingatlan éľtékbeľ,slési sza]łĺ,éleménve
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4.53. Eredmények tlemzése

Áz ingatlan éľtékének meghatározás fu, 
Y,!,ťĺiľros1 ďfogadott piaci <isszehasonlító ađaĺokonďapuló módszert es a hozamatapli módszeľt alkäimaztuk'

Áz eryes éľľekelési móđszerek alkalmazásával az egles órtékcket osszegeztilk és elemztiik. Végsőforgalľni énéknek a két móđszer aľapj.áłr megauapÍtott ĺ,*t.i soz-ban vettiik figyelembą mefi ezkózelíti meg legiobb an az ingat|*,.iň^* nyĺlpiaci énékét.

ĺi

Fipelemmel łĘ, össlps.vanaĺkozó té,a"zĺ:ą 
1-1083 Buđapest, Tönrő utcg 16. ÍI em^ I. safut

ffiľłffi##ľ"m*,*, keĺekfrefr 
",u' í-a #tékt, młi-iĺIapotłůbaą 2016.

I 000 000 Ft
ĺląaz Ny o IcmźIIí ó Íor ínt

Á meghatározott éĺék nettó éľték' áltatĺános forgalmi adót nem taľtďmaz.

Bp.Tömő utca t6'Iĺ.ęm.t.Iakás młm alani ingattłn ćľtékbecslési szakvéIemán.e
JT ,.L
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1083 Budapest, Tłimő utca 16. II. elm" 4, szäm atrattĺ

tAKÁs
(Hrsz: 36259l0ĺN23)

ÉnTÉKBECStÉsl

S Z A K v É L E MÉ N Y E
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ÉnľÉ rĺľ nc s r,És ĺ szÁKvÉĺ, u nĺ É, tĺy
A 1083 Budłpest, Tömő utca 1ó. II, em. 4. szám ďatti @nz:3őf59ĺ0ĺNf3,1LAKÁS ĺngatlan éľtékének męhatározásárő|

TARTÄ.LoM IEGYzftIK

osszpľoG[,ALo-Enľń,ĺ<ľĺľusŕľvÁľ.iv

vÁu,ĺ.uĺ.soK És xonr;ĺ'ľozo BEĹTETELEK

Á.Z INGATT.ÁN LEÍRÁSA
3.1. Az ingatlan adatai
3 .f . Az ingatlan kdrnyezetének ismerĺetese
3.3. A telek ismertetése
3 '4. Äaingatlan leírása

Az INGATLAľ nnľpxrNEK MEGÁľ,uľÍľÁsĺ.
4. I. Az éľtékelés általanos módszeľtaĺa
4.2' 

^terĹilet 
ingatlanpiaci elemzese

4.3. Az, ingatlan ťorgďomképességének vizsgĺĺlata
4.4. Az ďkalmazott módszer
4'5. Éĺték megĺłllapítás

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap
Térkép
Alaptenilet kimutatás

7 Hapraiz
} Fotók

í.jĺ.łt.

f"i
Íi

ľ"i

ii

ĺj

3.

!

I Diamc.nd l ngatlaĺiľłde.Kft'
i c51 Ep', Ełi7-e.l.ĺ.e}. ij'^3.' í;Ü.

Ädós:äĺ: I. Ą| 
Ąa:j ś J*vYf z.a ł

cp' c1'łg"g2$.i1.ĺi
t;
Ĺ.'.ł

A szahĺ'é|eményt készítettel
{/*r.a 6

Diamond Ingatlaniroda Kft .

Veľes Edĺt
ingatlan éľtékbecsló.vagyonértékeló

(0f745/zÜal nyilv.)

Bp.Trmö uĺca l6.Il.ern.4.1akás szám a]aęi ingaĺlan értéktlecslési szakľélernénve
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1. össznľocĺĺ.r,l.ÉnľÉĺ<ľe.ľÚsÍĺvÁľv

A t083 Budapest' Tłĺmő utca 1ó. II. em.4. szám atatti @ľsz:36259ĺ0ĺNf3\
LAKÁs

ĺngatlan éltékének meghatárĺzĺísáľ.ól.

Mębízott megnevezése' címe: Diamond Tngatlaniľoda Kft.
1094 Budapest Beľzenczey utca 33. fszt. 5.

Józsefuárosi Gazđálkodasi Kozpont Zľt.
1082 Budapesl Baross utna63.67.

Áz ingatlan valós piaci értékének
megfuaÍaĺozasa a Megbízo rex;zéĺę,

1083 Budapest' Tömő utca 16.II. em. 4. szám

Buí|apes{ beherĺiłet 3 6259 l 0 ĺ N23

MegbÍzó

Áz éľtékelés cé|ja:

Az éľtékelt ingatlan címe:

Ilďyrajzi száma:

Az ingatlan tulajdonĺ lap szeľinüi
ďapteľülete; 33 m2

Á helyszíni szernle időpontja: 2arc.a1,04

Ázéľtékbecslés foľdulónapja: 2016.01.04

Az ingaflan ľedulĺáIt
ałapteľ{ilete: 33 mz

Figyelemmel az Összes vonatkozó tényeznre, a 1083 Budapest, Tĺimő utca i6. II. em. 4. szám alatti
ingatlan általunk meghatározoą kerekített valós piaci értęką mđ łĺltapotabay fa\Ĺ,január havi
érvenyes aĺszinten

A meghatfuozott éľték netto éľtét ätalrárros forgalmi adót nem tartalmaz,

Áz értekbecslési szakvélemény af6ĺ2a05' (Wtr. 11.) PM rendele*el módosítotľ 25ĺIgg7.NfrI'T.}
PM. ľendeletben foglaltak, valamínt azEVS 2012 irráqrmutatasa ďapjrán készutt.

Az ingaĺlaľron és klzvetlen kömyezetóben helyszíni szemlét tartotľunk. A heýszíni szemle során az
észlelt állapotokat ĺôgzítettük' amelyeket a szakéľtői vélemeny kidolgozása sonán figyelembe vetttink
es értékeltĺink.

Az ngat|an éľtekének meghataľozásához az áttďálrosan elfogadott piaci összehasonlító adatokon
ďapuió módszert es ahozaľralapli módszeľt ďkálmaztuk

Bp.Ttimő utca l6.u.elg,4.lakás saám alaui ingatlan értekbecslési szakvéIemén;ve
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vÁrułĺÁsorc És ronrÁľozl r.ľrľÉľnĺnx

A szakvéleményben felhasaúłt alapadłtokat a Megbízotol kaptuk Jogi terľrészetiĺ tigyekbeą
vďamint a ľeszúnkre átadott atapadatok helyességeert felelősséget nem välalunk. Nem
ťolyatmnk vizsgálaĺot jogcímľe, vary az értékelt ingatlannal seemben feĺmálló
kiteleze.ttségekľe. Az éľtékelés sorĺán feitételeztuk. hory a tuląidoĄiogok ľregfelelóek és
értékesíüretők.

Nincsenek olyan megköteseŁ aĺnelyek egyszerű eljĺłrassal nem lehetlek ťrsztźzhatćk. Az
Ęatlarĺral szemben esetlegesen ťennálló kovetelesekkel kapcsotatban vizsgalatot nem
végezttiĺrk

A szakéĺtői véleményĹinkbeĺr kozolt adaĺok a legiobb tudomásunk szerint helytátlóaŁ pontosak
Az adatokat megbíńato fonásból gyiĺjti'ttĹĺt valamint a helyszíni felméresek alapj.áur
ha#ľoauk meg. Nem vállalunk felelősségeľ olyan adat pontosságá,áą amelyet masok adtak át
részrĺnlae és ezeket az értékeles soľán felhasznáttuk.

Nem végeztüĺk kömyezetszenriyezési, taląielemzési es geológiai ailapowizsgá]aÍot, roncsolásos
fizikai vizsgálaľot, az éľtékelest szemľevételezés és a Megbízói adatszolgáltaiásai ďapjan
keszítetttik

Á szakértői véleméĺrybeĺr kozzétett éľtékek a fentíekben rögzített feltételezáseken alapuinak és
kiaárólag az itt meghaĺáĺozstt céba éľvényesek. Ezen értékelési szakvélemeny a Megb izś es a
Megbízott egrtittes beleegyezésével adható ki harmadik szeméIvľrek'

A piaci éľték meglraľ.{ĺozasa az értéke!ési időponóan fennalló bazaipiasgazdaság heýzete as
az akkor érvényes forint vásaľló.erő firyelembe vételével tôrtéľIt.

Á megállapított éľték peľ' teher, es igénymentes áIlapotravonaĺkozík.

Jelen szakvélemény 1 (ery) eredeti példanybankeszult.

Bp.Tömó utca 16.tr.em'4'lakés * 
ffľ*,*éĺtétbecslési 

szakvéleménye
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Az INGÄTI.AN ĺnÍruĺ.sa.

3.1 Az ingatlan adatai (a tulajdoni lap szerint)

3.2 Az ingatlĺn környezetónek ismeľtetése

ti
ĺi
l:

ĺi
i,i
l..i

Áz ingatlan Buđapest VIII. kerĺiletében Józsefvaľos Coľvinnegyeđ réven, a Tomő u. 16. II.
emelet 4.számďataláIhaĺó' Ataľsasházkömyeeetébenhađnl.ó jelteeiÍa'd''1' 

"

lagyomanyos épitésii tégta épületek, és újépítésű lakóhazak es iroitúážak talilh61ók.
Pzľkohri az Ęatlan előtt és a kömyező utcákban díjkotelezen övezetben lehet.
A kiimyék foýamatos fejlôdésen ľnery keresad jeienlęg tÔbb építkezes folyit azmgar|an
kozelében.
Áz íngatlan kôzrzetlen kÖrnyezetében minden atapfokú ellátfut bíztosÍto intézľnény, bevłłsĺáľló
kÔzpont" és tobb egyetem is megtaláLlható. Tĺimegkozlekedessel és szeméIyautoval is konnyen
megkôzelíthető. Koľnyezetfuek in&astrukturális, k.i'l"kaési kapcsolatai jók'

Bp.Ttimô utca l6.fi'en.4.lakás szÄm alatti ingatlan ćĺtékbecďési sa.akľélemćove
,{ *,{ĺ
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33. Á telek ismeľtetése
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Bp.Tömó utca r6.Il.em.4.IakÉs ýśJi dl'friÍ'gan.néĺékbccslési szalĺvélenéq,. ,4.
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ingatlan leíľĺ{sa

EpÍtés éve:

Beépĺtés módja:

Epĺ,tés nódja

Épilet szintjei:

^z|n8af,ai.legťontosabb 
m{ĺszakĺ adatait tłĺbtázatos formában az aĺłłbbiakban ísmerbtjtik.

Bp.Tömő utca ló.Il'em.4.lakás ľám alatti Ęatlaĺéľtékbecstési szakvéleménrę
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Az ingaĺlan leírősa:

Az éľtékelendő ĺakás egy pincesánt + füIdszi nt + 2 emelet + tetőtér kĺalakítású, l900-banépĺĺlt társashaz n. emeletén ta|źl|hatő. A lakrłsokat belső uđvarról, a lépcsóhazból' és aftiggőfolyosókľól lehet megközelíteni. .A łíetsárnyłi a ĺe.;łati kapu rossz allapotu,javításra szoruI. A kapua{Ban a vakolat leomloą az oa'''ĺan is fellelhető hiányosvakolaĺ' a faLazat nedves, ialétromos. Az udvar tuil,olutu hullámos, javttanđő. A kiilsőhomlokzat fehijÍtasĺa seorul, a gipszmintak es vakolat hiányos' htlazban3o takás és egyĺielehelyiség tett kialakítva' Az éputet .*ĺ'T*1 ĺnupot" näsyon rossz. A éputet gTeilg.szigetelésének koszorrhetően a ťoldszinti 1akások.n"J"oul.. Az értékelenđő lakas atIajdoni lapon 33' ĺ|L2 alapteĺtiletii' Elosaása: etószoba, konyha, étkező, fiirdőszobąszoba. Padĺóburkolata jarólap, parketta. Fatai festette{ kęrźłmlával burkoĺtak. Fűtésbekowę de jďenĺeg elláĺása nincs' konvektorok leszeróke. Közniĺórak bekowe' Azértékelt ingatlan kĺĺzepes állapotu, reiĺł1ĺtĺst igényet.

tii!ii
i'''ś

Áz epiiletď, alapteríilete:

Szint/épiilet AlapterüIet (m2 ) Sůlyoaűs KaIkuüáIt aĺapterfrIct

(*')
ľ.q.Igś= i.ii!.d.'F'.. l' liiilii.iiffiło.0.ia'... o% ł lill:.+ĺn' '

tnę]#iiś.fliijiiiril'i ii 1Ü0% ; ! iilłlil....'' iffi i ŕ)Ílii+ii?' Éi'.'.'..

0o/o o mliili:,',,g 
Ę$.n.ĺ'*..Hě-Ei'ffi r ffiooin?,$ 0%

iliilffilffiiń-olĺilii a%

tÉiilĺi. 00ffi.iilł a% iłĺł:o.o.rm"ĺi'

Ôsszeseo

|ĺaucrtäIt
ďapteľtilct
kerekítve:

Bp.Tömö utca l6.tr.en.4.lakás s?ám ä'piÍ'catlan értékbecstési szakvéleménye
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4. Az INGATIÁN ÉnľÉr<nľEK Il{EGÁLI,AľÍľÁsa

4.1. Lz éľtékelés áltďános módszertłna

Piaci é*ék a|att az a váľható összeg értendő, amelyert az ingatlan gazdátcserélhetną magĄiogr
adásvételi szeľzőđés keretében, egy eladni sałndékozó eladó és egy olyan vevő klzott, akivel
kapcsolata |łzźxćńag piaci természetĄ az értékbecsles fordul őnapjĄ feltetelezvą hory az
ingaĺĺan a piacon nýlvánosan meghirdetéľe keriilt, a piaa korutmények lehetővé teszik a
szokványos értékesítést és annak lebonyolítás tra az ĘatÍan termeszetétől fiiggő, megfe1elö
időtaľtam álI rendelkezéme. (ls hónap)

Gyorsított eladási' likvidációs éľték azonos a forgďĺni énék megh atárazá*áva| ąz'r.al akiegészítő
feltétellel' hogy a marketing tevékenységre rendelkezésľe álló idő tulsĘosan röviđ, a nyilvános
meghirdetés és a piacon való megjelenés nem rnęfeleló, összehasonlítvJa saikseges idővel és apromóciós intézkedésekĺ(el, melyek a piacon a legiobb aľ eléréséhez sztikségesď A ľkviđációs
érték ťeltételezi, hogy az ngat|an mĺikodésen tĺvul aL vďamint' hogy azéľtékesÍtés során azeľedeti funkció _ kereslet hÍián - Íigyelmen kíwil hagyható. (6 hónap)

kz értékbecslésĺ szalłľéIemóny a 26l200s. (WE. I1.} PM ľendelette| módosított25ĺ1997.NTILI.} PM. rendeletben foglaltat va|amint az EVS 2012 iľánymutatása alapjánkészütt.

Pĺaci łĺsszehasonlítĺó adetok elemzésén alapu!ĺí értékelés:

A piaci osszehasonlító adatok elemzésén alapul,ó értékelés máľ megtortént, konkrét és ismert
adásvételi ü$,ĺetek árainak a viesgrílt esetľe való kiteľjesztésével, ĺisszehasonlításłávď töľténik'
A piaci Összehasonlító adatokon alapuló módszeľ fő lépései:

I. Az alaphalmaz kiválasztása.

It..

1r. i

osszehasonlítasľa alkalmas ingatlanok kivłálasztasą adatainak elemzése.
Fajlagos ďapéľték megllatÍr ozán.
Ertékmóđosító tényezök elemzése'
A ťajlagos ďapéľték módosításą fajĺagos érték szamítrísa.
Végső éĺ-'ék szźłtĺtása a fajtagos érték és az ingatlan méľete szoľzauként.

I' Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan' ingatlanokat taĺtalmaző alaphatmazbaĺr kellelvégeani, amely $tdrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplőingatlanok típusa azonos a vizsgátt ingatlannal. Az ňapha|maz adataiaąk átlagától jelentősen
eltérő széIső éĺékeket az e|emzés soľán firyelmen kívril l.eľ ľlagyni'

2' Aż eleĺnzés soľán az értékelőnek az osszehasonlítĺĺs alapjáuĺ szolgáIó ismérveket alaposan megketl ismernie' és ezeket egyenként kell a táľgyl ingatlanhoz hozzáméľni. csäk azonoséľtékformakat es csak azonos jogokat fuI. teheľmenies fulajdoqiog, béľleti jog) szabadösszehasonlítani' illeWe a kĺilonböző értétďorľnak és jogok krzofi koľrekcíós tényezőket kellalkalmaznĺ. Ae osszehasonlító adásvételi źEaJąt az .łttai'ĺnos forgďmi adó nétlail kell figyelembe
venni,
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3, Az e|etuett Ôsszehasonlĺtó ađatokból kell az alapéľtéket meghatároani . Ez azďäpéľték fąilagoséľÉk, áitalaban terüleĺre (négyzetneterľe) vetítvą ä" ęryo esetekben más volumen mérőszamokvagy kapacitĺsi számok (tartereľą kórhááágy, 
'"'ľoaĺ äb,.a i is alkďmazhatoak

4' A üzsgatt Ęatlan éľtékenek 
. 
pontosabb meghatározasa éľtéIgnódosító terryezőkfigyelembevételével torténik. Éľnkmoaosító taryez(5kéot Á* otyan jelentĺís, értéket befotyłłsoĺótéĺĺyezo vehető fel, amely az osszehasonlĺto aaatok aapnĺmazła nem jeĺlemző. Áz éľtéIqnóđĄsítótenyezők kÔzul az alabbiakaĺ mínden esetben vizsgáIni k'ďľ

4.1. Mtĺszaki szempontok:
4.2. Épít*zetiszempontok:
4.3. I{äsznĺáIati szempontok:
4.4. Telekadotrsagok:
4'5' Infrastľukhlľa:
4.6. Klömyezeti szempontok:
4. 7' Áltematív hasznosítas szempon{aí:
4.8. Jogi szemponĺok, hatósági szabátyozás:

5. Á szakvélemenyben az értéknódosító tényezők kazłl azéľtéket jelentősen befolyásolókaÍ fel kellhinteEú' és ha alra lehetőség vaľq akkor ertékmódosíto hatasukat szánnszeľiĺen ĺs mág kell hatłároai'Az értékm.ódosító tanyezők ďapj.án kell módosítani aľąĺląsos Jap érté|<et.

6. Azingatlan forgalmi értekét a ŕ{lagos alapérték éľtékľnódosítasa utłán kialakuló fąjlagos erték és azingatlan mérete {volumene, kapacitasa) szorzataftént kell megrállapĺtani.

^ 
piaci tisszehasonlító adatok ďemzésén ďapu|ĺí éľték megĺ{Ilapítĺ{sánáI alk*lmazottkĺilönlęes mękötések;

A.z érťekmódosíto tenyezőkéľtéknövelő h:tá:a 
1lajlagos ďapé*ék 30%.os mértékét csak kivételesesetberl legfeljebb az' alapćľÉk Sao/*.źwa! hadďäfa ;d. I}yenkor az értékelőt indoklrásikotelezettség teľheli.

HozamszÍmításon ďapiló értékelés:

A hozan.szimitráson alepuló értékęIgs az Ęatlan jö}fiőbeni haszrrainak és az ezęk megszerzeseérdekében felmeľülő kiađasok kiilönbségéffiĹ (aszta:ovJa'"uu vezeti ie az éľtéket. Áz értékmegĺíllapítĺsa azon *.*tY.* alapszit hogy bařľnely eszkoz értéke anný, mint a belőIe szärmazőtísza jłivedelmek j elenértéke.

Jelen esetben használt módszer.

Kłĺttségalapú módszeľ:

Jelen esetben ennek a módszeľnek ahasnźlatanem célszeríí .

i-/'....'t ,/r
ooÍ
LÚ0
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Köl*égalapú módľzeľ:

A kiiltsęatapú érték-megkozelítes lérryegą hogy az ingalan ůjľa-etőátlitási köItségéből le kell vonniaz iü mtüasa miatti avulast' majd ďlhez kell hozzaadľri a fetepítneľryel*he,Un=o fotđtertilet
értékét. Ez a módszłr fejea ki legkevésbé a tenyleges pĺaci.oĺs'onyotaĺ ti'e' a1att Iévő
létesítménynél, káĺosodotľ létesÍtmfuynéI' táktrt műaľg5mál, ,'ut"*ĺnt olyan esetekben a]kďmaeľlató,
hanĺás módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer ffi lępesei:

l' Ą telekéľték meghatáĺozasa-
2, Á felępítľnény rijraepítési vagy pótlasi köttségének meghatáľozasa3. Ávulasok száľnítasa
4' A felépífináĺy újra-előállÍtasí kóttségébő| az avu|áslevonása es a

telekéľtéRel való ósszegzése.
1, A frldtertiüet értéket amak ĺires ďlapotbar vďó értékelésével kell megáIlapítani, vary a piaci
összďrasonlító adatok elemzésen alapuló ľnódszeą vagl hilonl.gu, u,.ń"n a hozamszamításon
alapuló módszer szerínt.

2. A pódasi költség oýan szeľkezeteket es építesi munkát takar, amelbel az éľtekeles időpontjaban ameglévó fimkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megolđások) a legkisebb koltséggel, deazonos haszľrossĘgal pótolhatóak lennének. Az újľaépítesi köttségben a-meglévő szeľkezetek
vĺáltozatlan újľateremtesenek koltségeit kell előiĺányoani, ftiggedenĺl azok jelenlegi haszlosulásától.
A pótlasi x azÍ$aepítesi koltség egjĺiĺttesen: újra-előłáĺĺíĺási ktĺltség.
Azttjra-e|őźńIítási ktiltségbe kell éĺteni a kozmiĺvesítćsi, a teľvezési, az engedéIyezesi' a váIlalkozasi,
akivitelezesi' aberuhazói, apfozüg)ń és minđen egyébteĺrylegesen ĺ"ęte'rlĺ kĺt*eeł

Az újra-előallítäsi kÓItség áItalárros forgalmi ađót nem taľtalmazhal

3. Az avulłás a idö múlĺísa miatti értékcsĺikkenés' Háľom fő eleme: a fizikai ľomlás, a funkcionális
avulás és a ktimyezeti avulas. Az ava|ási elemek lehetnek kťaví*ntóak vagy ki nem;aoĺ*ratoa*.

4. Az újľa-előáIlítasi köłtséget az avulĺsággal csökkentve es a telekéľté*kel nĺivelve adóđik
eredménytil a kottségalapon számított forgalmi éľtek.

Bp.Tłimô utca t6.Il'em.4'lakás szán atani iĺrgadan éľtćkbecslési saakvéleméĺvc
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A forgďmi éľték (hitelfed€uet ce{iĺĺľa Úöľtenő^} megĺállapítĺĺsánáI ďkalmazott kůilönlegesmegkötésekŻ

Az éľték meghatáľozasának folyamatában 
1 

piací érték meghatrározásakoľ a koltséga|apťl módszerelsősortan etlenőľző számításokra szolgálhaĺ. Kisebb jelJĺĺsee'Ę kiegésatb épriletekré1, takartlétesítnénye*nél és mezőgazđaság' Iétesítnónyelrnď aĹaľrazłrato onátlóan Éptiló téresíményekeseteben az e|jáĺźs akkor alkalmazható ,haazepites gazdaságossága már egyeb módon bŁonýtott.

Áz értékel& esetében az tliľaęítesi kötÍség csak kívételes alkalmalĺkoľ haszlálható, az értékelőnek apotl.ási köItséget kelt alkalmaznia.

Áz értékďes soráĺl csak az atlagos igényszinnek megfelelő kivitelezés pótlasi koltsége fogadható el.

Ha a komyezeti avrrlási elem meghaladja a 20 százatékot,az éľtékelés eeen m.ódszere a jelent<lsbecslési pontadansag miatt a hitelbixosítéki éĺék megallapĺ*'ł" tul kockázatos, és ezért nemďkďmazhato'

4.2.A terĺilet ĺngađanpiacĺ elemzáse

Az ingłtlan Budapest VItr. keruletébeľl, a Trmő utca 16' fsa-jen alálható. KÖrnyezeténekintasruknľális, koáekedési kapcsolatai jók'

43. 
^z 

ĺngatlan foľgďonképességének vizsgátata

Az ingatlan piacképességérőt megáltapitható, hogy ťorgalomképes. Énekét peľ*, igeny- éstehermentÔs állapotľa hatáľozľuk meg' Áu értekbecslđa o'ańĺoapĺL szimíwa9o napig éľvełryes.

4Á, Äz' ďka|mazott módszer

Áz ingattan értékének meghatĺłĺoásłhoz az álta]áĺlosan elfogadott piaci Összehasonlíto adaĺokonalapuló módszeĺ és a hozamalapú módszert alkaĺmaztuk

Bp'TöEó utc* t6.It.em.4.Ialoás száľn łlatti Ęatlaí értélbecslési ýakvélcm&ve
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4.5. Éĺékmegńl|apítás

4.5.1. Piacĺ tisszehasonlítĺó adatokon alaputó értékelés
Áz ingatlan piaci éĺékenek meghatráľozasához hason]ó adotfsagú ingaĺlanok adatatvettülĺ figyelembe.Áz érrekelést ĺĺblĺłzaĺos formában az alábbiakban számítjuk'

ĺisszehasĺnlító adatok

-:-

lngatlan azonosítása sfiekeltmgal adat7. aÄat2. adat3.
kányítósząn 1083 1083 1083 I083

azingatlancime Budapest

Tömő utca

Budapesü

Práter utca

Budapest

Práter utca

Budapest

ApathyIsĺł&r utca
źPĺtési éve 1900 lgfa r940 1960
alapterdlete 33 nŕ 52 m' ó9 m2 54 mz
ára 13,8 MFt I8.0 MFr 13,8 MFt

.iitiii2651üFffi
zjánlaĺéľtékesltés

liiiił:ffiĺIat*llĺ
ł h I atlé řté k9 st té s id őpon tj a f016 ?016 24rc
unaan/ I|Ü uc,r lcoľre kci l -to % -10 T6 -IA Ya

.ilł;iäs.siďyin'?.

zlhelyezkedés
"..*.'hasôfió#jO o/a 0 o/o 0

,Iö,.Íĺyezet .ii:,.. asöđ6i'ili.ii
O o/" 0% 0 a/a

ilaplealet iiiiihasónló:i..iiji ..;ĺihasodó.i;i.iI
a% Ayo O o/a

áIlapoĺ ti'ii.iöbbÍlil:iii
-20 % -20 % ^20 %

TO|'. ilhŕBonló..'....lti llllihxtiĺĺlĺí|li'ił,,rri.r11i6";i;1^:,

0Yo 0Vo 0%
ínfrastuWúra .,.....'.-.ha4onlói'.'..Ě .iiiii.lhxonlólii.'*.0y 0% 0%
ťeIszeľeł*ég l'.'si.l.liobbĺril.il iiii'tfiobbi:iiii:fii

-10 Yi -IA Vo -10 %
źpa te ten be Iü Ii e lhe lyezke dés ..::llĺ.hasonlólli i.iliijihäśďő'.':.'

0Yo 0% 0%
ÓŚŚzéśéni+r'''.;nilfi :iii:iir.::...ł l* iil;iii#iii iiĺi:'ł3.0il7oiii':..:; ii.ili':30rZ-o.: iii,

.:iileł;łiieFľa? iiiĺ6ol$iéFĺm?l
&.Ęmoĺteté..lllEĺ+' i*l5j4:iľr,ftlĺ't

ĺ

^l

L
{7',;' ./- "ĺ/

(.'śľ
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4.5.f. Az íngatlan hozam elvíí éľtćkelése

Fentiek alapjan kisámoltuk az ingatlan feltétetezetą éves nettó bevételét, a teljesaĺaptertiletľe vonaÍkoztatva.

Az elvárt tőkesitési táta 7 vo

ĺ;

Ĺi

I

A tőkésítesi képlet . P:A/ i
A: éves bevétel i : kamatlárb

Azingalan éĺćke:

Az ingatlan alapterü lete :

Fajlagos bérleti díj:

A bérleti dil,hó összesen:

P : tőkeeľték

!

ł
)

t_..

i

Bp.Tömő utca t6.Il.em.4.Iatds saĺm alani ingatlan éÍtékb€cslesi szah,éleĺrénye
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4.5.3. Eľedmények elemzése

Áz ingalan éľtekenek meghatźrozilsďhoz az ĺłltaianosan elfogadott piaci ĺisszehasonlító adatokonalapuió módszeľt es a hozamalapú móđszerü alkatmaztuk
Az eges éľtekelesi móđszerek ďkalmaeásával az eE$Ies éľtékeket össze.gezľük és elemztĺik' Véesőfbrgalľni értéknek a két módszer alapjaľ'megalląpított énéket 50%.ban vetľrjk firyelembe, mert ezközelíti meg legjobban az ingat|an reális nyíttpi ui **l*a

FigłeIemnłl ł4 összes wnúIr,ozłí téłryezőre, a 1083 BuđqesĄ Tömő utca 16. II. em. 4. sziŕtttaldtí ingaÍIan iúkalank mąhaÍłńľoĺłű, IreľeWta łau, p,ĺa éfiéIw, maí óIlapotá,ban, 2016.janudł havŕ énlényes órszinten

s 900 000 Ft
azaz ÖtnÍl Ii ó.kÍI encs rize ze r Íorint

A ľneghatĺ{ĺozott érték nettó éľtét ďtatanos foĺgalmi adót nem taĺtalmaz^

BP.Tömó utca 16.Il.em'4.lakrĺs szim alani ingatlaĺ éĺtćkbecslé'si szakvéiemcnveżr
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ĺ083 tsudapesto Tiimő utca 16. II. em. 5. száĺn alattĺ
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ÉnľÉĺ<ľ EC s LEs I szAKvÉĺ,EMÉNY
A 1083 Budapest Tömő utca 16.Ir. em.5. szám alafti (Eľsz; 36259|0ĺA]24)
LAKÁS ĺngattan éľtékének meghatĺĺľoaĺsáľóI

TARTALoM .IEcYzÉK

lssznr.oGtALo.ńRTEKTA}ľ usÍwÁľv

vÁr,r.ĺ.r,ÁsoK És KoRI.ÁTozl ľrr"ľľrrr"Bx

Az INGATLAN LEÍRĺ.SA
3'1', Az ingatlaĺ ađatai
3 .2. Az ingatlan koľnyezetének ismeľtetése
3.3. A telek ismeĺtetése
3.4. A2 ingatlan leírása

Az INGÁ.TLAN nnľnĺĺnľpK MEGIłLLAPÍTÁSA
4.1.Az éĺtékelés általanos módszertana
4.f . 

^ 
terĹilet ingatlanpiaci elemzésę

4'3,Az ingatlan ťoľgalomképességének üzsgálata
4.4' Az alkďmazott módszer
4.5. Éfték megállapítas

MEI,LEKT.ETEK

Tulajdoni lap
Téľkép
Alaptenilet kimutatás
lJiaprajz
Fotók

*iam oľĺd lĺlgattĺĺiiľ*cÍt łiŁ
1i*i i3p.. E*'z.ĺ:-'.'.;.i. ;.'^o''". "

Adosĺŕľĺ:'] 41'i'ĺi.':.i;ł;'-;^,:u

.Ą h1-Líł.!?ŕJ;:ź |
Vš' '

A szłlłĺvćlernényt készítette: U** C:-
Diamond Ingatlaniroda Kft .

Vercs Edĺt
iĺgatlan értékbecslő-vagyonéĺtékelö

(02745|faü nyilv.i

Bp.Tomő utca 1ó.Il.eĺrł.5.lakĺás g?źÍn al:yol.}artan értękbecslésĺ sząkvéleménve
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t. ĺisszrľocI,er,l-ÉnľÉxteľÚsÍľvÁľľy

Á. 1083 Budapest, Tőmő utca 16. II. em. 5. szám ďatłi (Í{ľsz z 36f59ĺaĺAł24)
ĺ,.t.xÁs

ingatlan éľtékenek megbatĺ{ľozásĺíľ.óL

Megbízottmęnevtzése, címe: DiamonđIngaÍlanřodaKft.
1094 Budapest Berzenczey utca 33. fszt. 5.

Józsefvrłrosi Gazdálkod.ási Kozpont Zĺ.
1082 Budapest, Baľoss lĺtła 63-6?.

Áz ingatlan valós piaci éľtékének
meghatáľozása a MegbŁó részére.

1083 Buđapest TÔmő utca 16.II. ęrn. 5. szám

Budapesq belterÍilet 3 6259 la ĺ Nf 4

t
I

MegbÍzó

Az éľtékelés cćlja:

Az értékelt ingaÍtan címe:

řĺetpąiđ száma:

Az ingatlan tďajđonĺ lap szeľĺnti
alapteľülete| 3? 'lrł
A helyszíni szemle ídőpontia: 2016.01.04

Azértékbecslésfoľdulrónapja: 2o16.0L.a4

Az ingatlen rcđlllĺíIt
qtapúeľüileÍe:

ĺjii

32 m2

Firyelemmel az összes vonatkozó tényezőre,a 1083 Budapest, Tömő utca 16. II. eľn 5. szám ďatti
ingatlan áItalunk meghatarozott' kerekített vďós piaci éĺtéke, mai łllapotaban' 2016. januaľ havi
éľvényes arszinten

'Ą. 
meghatározott érték nettó érték' áItalános forgďmi adót nem taľtďmaz.

Ar értékbecslési szakvélemény a26lfoÜ5. (VIIL 11.) PM rendelettel módosítotľ 25/|gg?.NÍr'1.}
PM. ľendeletben foglaltat, valamint azEVS 2012 iranyĺnutatásaďapjan késrult.

Áz ingatlanon ĺĺs koryetlen kömyezetében heýszĺni szemlét tárľothmk. Á hetyszíni szemle soľán az
észlelt rĺllapotokat rögzítettiik' amelyeket a szakértöi vélemérry kiđolgozása soián figyelembe vethink
és éľtékelttink

Áz ingatlan értékenek meghatározźnához az általánosan elfogadott piaci összehasonlíto adaĺokon
ďapuló módszert es a hozamalapú módszeľt alkalmaztuk.

Bp.Ttiĺó utca t6.Il,em.5'lakás szĺfun ďatti bgałląn ćrtékbecs|ési szakvélemén}.e
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Á szakvéleményben felhasmált alryadatokat a Megbízotót kaptuŁ Jogi természeľű ĺigrckbeľ1
vďamint a reszünkre átađott ďapadatok helyességéért felelősséget nem váIlalunk. Neĺn
fotytatt',Í& viesgálaÍot jogcímľą vary az értékett ingatlarmď szemben fennátló
kotelezetľségelĺre. Az éĺékelés során feltetelezľrit hogy a tuląidonjogok megfelelőek és
énékesíthetők.

Nincsenek otyan megkoteset amelyek eg5nzertĺ eliáľassal nem lęhefuek lisztÁzhatć:k. Az
ingatlannď szemben esetlegesen fgnnálló kövgtelésekkel kapcsolatban vizsgá{aÚot nem
végeztľuk

A szakértőí vélemáryrünkben közölt adatok a legiobb tuđomásunk szerint helyĺńtlóĄ pontosak.
Az adatłkat megbízham fonásból gyiĺjtötttiŁ vďamint a hełys'íni felmérések alapjĺłn
hatáľoztuk meg. Nem vallalunk felelősséget olyan ađat połrtossagáéľt, amelyet masok adták á'
ręsztĺnkĺe és ezeket az értékelés soľán felhaszľráltuk.

Nem végezrünk kömyezetszennyezési, talajelemzési es geológiai allapowizsgáiato! roncsolásos
fizikai vízsgálatoą az éľtékelest szemľevételezes es a Megbízói adatszolgáItatásai atapján
kászít€thik

A szakértői vélernényben kozzétett éĺtékek a ťentiekben ľögzített feltételezeseken alapulnat< es
|<lzárćł|ag az m megýatárazott célra érvłĺnyeseŁ Ezen értékelési szakvélemeny a Mesbízo es a
Megbízott eryiittes beĺeeg'ezésével adhaĺo ki harmadik szeméýnek.

A piaci érték meghaľaĺozźsa az értékelési időpontban fennatló hazai píacgazđasag helyzete es
az al<koľ éruényes foľint vĺásárió.eľő figyelembe vételével tÖľtént.

A megállapíott érték per' teheą és igénymentes allapotra vonaĺkozik'

Ielen szalĺvélemény 1 (ery) ęredeti péI&ĺnyban késztiĺt.

Bp.Tonő utca 16.l},ęm.5.lakás szúm alatti Ęatlan értékbecďási szakvéleméaye
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3. Az INGATLAN LEÍR/ĹSA

3.1 Áz ingatlaĺ adatai (a rulajđoni lap szerint}

3.f Áz ingatlan környezetének ĺsmeľÚetése

Bp.Tömó utca 16.Iĺ.em.5.lakÁs $uám alĺtti íngätlgn éĺékbecsléđ szakvéteménr'e
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Az ingatlan Budapest VÍtr. keľĺiłenében Józsefuáros Coľvinnegyed ľészen' aTönń u. 16. II.
emelet 5. száĺn ďatt talá{ható. A társasház kömyezetében hasonló jeilegíĺ és koĄ
hagyomanyos witésíi tégla epuletek' es üjépfľésrĺ lakőházłk es iĺodďrázak tďďhatók.
Parkolni azĘatlarĺ előtt és a komyezó uteákban díjktiteiezett ovezetben lehet.
A koľnyék fołyamatos fejlődésen mery kereszľĺll, jelenleg ttibb építkezes folyik az ingatlan
kozelében.
Áz ingatlan koanetlen komyezetében minden atapfokú ellátást biztosító intézmény, bevásłrló
közqont' é9 több egyetem is megaláIhato. Tomegkoáekedésselés személyautóvaĺ is konnyen
megkozelíthető' Kor.nyeretének in*astruktuľális, kozlekedesi kapcsolatai jók.
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I tttbjfu ti Ęor aaql,ĺí géĘqú Elővĺĺsáĺlrási jog:''Corvin'Ingatlanfejlesztłási" Építő és
Városrehabilitációs Zľr
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3.3. A telek ismeľtctése
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Bp.Tömő utca ló.[.cm'5'lalĺg.B sán alani iogatlaĺ ćrtekbecslési szkvéleménye
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3.4, l|z ingat|an |eíľása
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Az Ęatlan legfontosabb műszaki ađaait Éblázatos formában az alĺíbbiakban ismeľtetjtik.

Bp'Tómő utoa ló.Il,on.5.laklĹs szĹm atatti iĺgaĺÍan éľtékbęcslési szakvélemĺÍnyer
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ĺzer|ĺezet Kiďakítása Áüapota
Az épület leíľá!ą
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Azíngalłn bírása:

Ae értékelenđő lakĺäs egy pincesźnt + foldsziÍ|Í, + 2 emelet + tetőtéĺkiatakítána l900-banépĺih társasház Il. emeletén található. A lakasokat belső udvarror, a rcpcsĺ_űzuól, és aftiggófoĺyosókról lehet megkozelíteni. -A kétszárnytl fa bejarati l."pu 
'o*," 

átlapotr,javítása szorul. A kapua[iban a vakolat leomlott, az udvarban is.ľelreirreio hianyos
vakolat, a falazat nedves, sďétromos' Ae udvaľ buľkolata hullámos';a"ĺt*Jä. A ktilsöhoy'lokzat ĺelĺjÍtłs.ĺ1 szorul, a gipszmintálr és.1akolat híanyos. 

^hźlzban3o 
lakás es egyrĺzlehelyiség lett kialatÍtva, Az épulet ľĺ'1*l.i állapota n,ugyon rossz. A épĺĺĺet gyenge

szigetelésének köszĺinhetően a frldszinti lakasok nedvesek. Az érteketendő lakás a
tulajdoni lapon 32 m2 alapterĺiletű. Elosaása: előszobą konyhą kamľa, wC, fiirdőszoba,
szoba. Padlóburkotata jaĺólap, paľketta' Falai festetĺek' keriímiávď buľkoltak' Frĺtésbekýwe de jelenleg ellátasa nincs, konvektorok beszerelve. Közműórrák bekotve. Azénékelt iĺgatlan kozepes állapotu' felújítást igényet.
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Áz épüIaek alapterülete :

Színĺ/qüIet AiapterüIa (m2 } Slťl'lyoads Kalkulált alaptełüIď
(*')

Ayo

EEęléĺ;íe 100%o

iiil'iil{'.51l*ę.1.i o%

Ęsy'.eb']"alágś.ďitéđéĺék;ii. a% ĺi.l.łri.i.iil.oi.ffi..i'.., .
qgce-iiffi0...'.. .i,.
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Összesen

Ita.l(Brł|f
ĺIapterfileŕ
keľelłítĺ'e:

fu'Ttinrő utca l6.1l.em.5.1akás szźma|atđĺ-neat|anéĺtékbecslesi szakvéiemÉaye
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