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Névjegyzék sorszám: I-34/2007

Készítette:

Ez az egyszerősített értékbecslés nem a 25/1997 (VIII.1.) PM rendeletben meghatározott értékbecslést 
jelenti, hiszen személyes megtekintés nélkül, a tulajdonostól kapott információkat, adatokat használtuk fel, 
csak és kizárólag az értékesítési megbízás során alkalmazandó irányár kialakítását segíti. Ezért más célból 

történı felhasználása érvénytelen és tilos.

Készült:
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55,0 m2

13
3

Település  (irányítószám, város):
1.4. INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA:

1.3. A MEGBÍZÓ NEVE: Teszt 

2.7. Felépítmény, lakás adatai

Hajnalváros
Utca, házszám: Hársfa utca 11. 1. lh. 1. emelet 1. a jtó

K@f.hu

Egyszerősített értékmegállapítás

lakás

HRSZ.:

1.1. AZ ÉRTÉKELT INGATLAN MEGNEVEZÉSE:

1.2. ÉRTÉKELÉS CÉLJA:

1.3. A MEGBÍZÓ E-MAIL CÍME

összkomfortos

szoba
közlekedı

konyha

A lakás helyiségei Lakáshoz tartozó egyéb helyiségek
pince

garázs

Építési mód
Az ingatlan, lakás általános mőszaki állapota Új

Település központi

Építési mód

2001

Településen belüli elhelyezkedés

Szobaszám:
A lakás komfortfokozata

Lakás ezen a szinten található
Lakások száma az épületben:

tégla

1

Nettó alapterület:

Építés éve (pontos idıpont hiányában becsülendı):
Térszint feletti szintek száma:

Lakás szobáinak száma: 2

2

1111/A/1

Állapota: Új

Épület szintszáma: 3
1.6. INGATLAN  BEMUTATÁSA:

tégla

közmőhálózatos külön mérıórával

Tv, telefon van
Felvonó az épületben van

Szomszédos lakások esetleges zavaró hatása Egyéb az értéket befolyásoló közlend ık

thermo mőanyag

Melegvízellátás

Egyéb ellátottság

központi
Főtés egyedi központi

terasz

Gázellátás

Külsı hıszigetelés van
Külsı nyílászárók

étkezı

wc+fürdı
tároló
erkély
loggia

Nincsen A társasház újabb építés, település központi.

helyi autóbusz, helyközi autóbusz, vonat, 

konyha

van

Elektromos ellátás
Vízellátás

Burkolatok

fürdı
wc

kamra

redıny, reluxa, szalagfüggöny, 

járólap
padlószınyeg

van

mőanyag padló
parketta

Árnyékolás

2. oldal, összesen: 3

Ez az egyszerősített értékbecslés nem a 25/1997 (VIII.1.) PM rendeletben meghatározott értékbecslést jelenti, csak és kizárólag az 
értékesítési megbízás során alkalmazandó irányár kialakítását segíti.
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- Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik. 
- Ez az egyszer ősített értékbecslés nem a 25/1997 (VIII.1.) PM rend eletben meghatározott 
értékbecslést jelenti, hiszen személyes megtekintés  nélkül, a tulajdonostól kapott információkat, 
adatokat használtuk fel. 
- Az ingatlanok forgalmi értékét, a széles adatbázisunkon alapuló piaci összehasonlító számítás, és nettó 
pótlási érték számítás eredményeibıl, a különbözı értéknövelı és csökkentı tényezık figyelembe vételével 
képeztük. 
- Az értékszámítás során az 2010 évi Építıipari Költségbecslési segédletben megállapított árakat 
alkalmaztuk.
- Az egyes értékcsökkentı és növelı tényezık együttes mértéke: -3,9%.
- A forgalmi érték alatt azt a pénzösszeget értjük, amelyet a nyílt adott ingatlanpiacon az ingatlan 
tulajdonjogáért és korlátozásmentes használatáért még biztonsággal el lehet érni az adott idıpontban. 
- A Tényleges érték azonban mindig a valós vevı és az eladó közötti alku során realizálódik. 
- Az értékbecslés érvényességi idejét kilencven napban határozzuk meg, a változó piaci viszonyok, az infláció 
és az ingatlanokra vonatkozó jogszabályok esetleges változásai miatt.

10 210 000 Ft                             

10 700 000 Ft    9 700 000 Ft                 Javasolt értékesítési irányár:

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:

ZÁRADÉK

Kelt: Kecskemét, 2011. március 30.

3. oldal, összesen: 3

Ez az egyszerősített értékbecslés nem a 25/1997 (VIII.1.) PM rendeletben meghatározott értékbecslést jelenti, csak és kizárólag az 
értékesítési megbízás során alkalmazandó irányár kialakítását segíti.


