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4. fejezet - Az értékelés általános 
folyamata, értékbecslési módszerek 
és alkalmazási területek. 

1. 4.1 . Bevezetés 

Az ingatlanértékelés iránti növekvő igény a rendszerváltást követően jelent meg Magyarországon. Amíg a 

rendszerváltással együtt járó vagyonátrendeződés (privatizáció, kárpótlás) nem a nyílt piac szabályai szerint 

ment végbe, hanem a rossz hatékonysággal működő állami vagyon szükségszerű lebontása és társadalmi 

igazságszolgáltatás volt a cél, addig a tömeges privatizáció lezárása után a gazdaságpolitika egyre 

markánsabban követeli meg, hogy a gazdasági mozgások mögött a nyílt piacon megmért reális értékek álljanak. 

Ennek a követelménynek teremti meg a gazdaságpolitika a jogi hátterét és intézményi feltételrendszerét. 

Az adó-, számviteli és illeték jogszabályok átalakítása és EU követelményekhez történő igazítása alapján ma 

már egyre inkább ellenőrizhető követelmény, hogy a vállalkozások könyveiben az eszközök reális értéken 

szerepeljenek és mozgásuk is szakértő által megállapított piaci értéken történjen (apportálás, maradványérték 

újraértékelése stb.). 

Az ingatlanértékelés iránti igény ugrásszerű növekedését hozta az 1997 évi XXX. Törvénnyel bevezetett 

jelzálog-hitelintézet és jelzáloglevél rendszere, melynek célja, hogy a jelzálog-hitelintézetek hosszúlejáratú 

pénzkölcsönt nyújtsanak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett. A jelzálog-hitelezés egyik kulcsa a 

fedezetként szolgáló ingatlan értékének pontos, hiteles és egységes elveken alapuló meghatározása. A 

hitelbiztosítéki érték megállapítása iránti tömeges igény kielégítésére felgyorsult a szakemberek képzése és 

továbbképzése, s ebben tevékeny szerepet vállalnak az érintett hitelintézetek is. 

Az önkormányzatok gazdálkodásának fontos eleme a vagyongazdálkodás. Szakértői vélemények szerint ma 

még csak az önkormányzatok 20-25%-a rendelkezik átgondolt vagyongazdálkodási koncepcióval, az éves 

költségvetésekben az ingatlanvagyon legtöbbször nem piaci értéken szerepel. A tervszerű 

vagyongazdálkodáshoz elengedhetetlen feltétel az egységes elvek szerint kidolgozott vagyonregiszter felállítása, 

melynek alapja a vagyon elemek nyílt piaci értékének meghatározása. 

Új eleme a magyar ingatlanpiacnak az intézményi befektetők megjelenése. Az 1999-tő nagy számban megkötött 

üzletek (elsősorban fővárosi irodaépületekről van szó) jelentősen hozzájárulnak az ingatlanpiac stabilitásához, a 

strukturált, érett piac megteremtéséhez. Az intézményi befektetés tipikusan olyan piaci tranzakció, ahol a reális 

piaci érték alapozza meg a befektetői döntést, a hozamalapú értékelés ad támpontot a befektető számára. 

A termőföld értékelésének módszertana olyan újszerű kísérlet, mely gyakorlati fogódzót ad a földdel foglalkozó 

szakembereknek. A módszertan kialakítása, átgondolása idején a befejeződött kárpótlási eljárások, a 

birtokrendezés, a földről szóló törvény módosítása és ennek vitája az egész országot foglalkoztatják. A föld, a 

termőföld megszerzése mindig fontos volt. Értéke – pótolhatatlan volta miatt – talán felbecsülhetetlen, de mint a 

gazdasági élet meghatározó eleme, okvetlenül meghatározandó. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a gazdaságpolitika markáns követelménye – ami egybeesik a gazdaság 

szereplőinek és a társadalom egészének igényével is – a vagyonelemek értékalapú mozgásának és szerepének 

erősítse, ami a hagyományos igények mellett (tulajdonos váltás, biztosítás, kisajátítás stb.) új, tömeges feladatot 

és ezzel együtt járó felelősséget jelent az ingatlanértékelő szakemberek számára. 

Ebből a modulból megismeri: 

• az értékelések lehetséges okait és célját, 

• a különböző értékelési módszereket, 

• az értékelési szakvélemény tartalmát 

A fejezet áttanulmányozása után képes lesz: 
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• Meghatározni az ingatlan jellegéből adódó olyan speciális tényezőket, amelyeket az ingatlan értékét 

leginkább befolyásolják és amelyeket az értékbecslés készítése során figyelembe kell venni 

• Differenciálni az értékbecslés céljának megfelelően az egyes értékbefolyásoló tényezők közül 

• Megfelelő körültekintéssel és elemző munkával el tudja dönteni, milyen értékbecslési módszert alkalmazzon 

az értékmeghatározás során 

• A különféle módszerekkel meghatározott értékek közül el tudja dönteni melyik értékelési módszerrel becsült 

érték lesz a domináns 

• Jó közelítéssel meg tudja határozni azt az érték-tartományt, amelybe a vizsgált ingatlan értéke esik. 

2. 4.2 . Az értékelési lehetséges okai 

• Az ingatlan eladása miatti értékelés 

• Az ingatlan bérbeadása miatti értékelés 

• Jelzálog miatti értékelés 

• Biztosítás miatti értékelés 

• Vagyonértékelés 

• Adózás miatti értékelés (értékalapú ingatlanadó, ÁFA, ingatlan-növekményadó megállapítása) 

• Apportálás miatti értékelés 

• Kisajátítási kártalanítási összeg megállapításához történő értékelés 

• Egyéb értékelések 

Az értékelő képviseli, illetve "eljátssza" az eladó, vagy a vevő szerepét. Az eladás létrejöhet: 

a. Magántermészetű tárgyalások alapján 

b. Tenderek alapján 

c. Árverések alapján 

Az értékelő amíg az értékelését végzi, a piaci ismereteit felhasználja arra, hogy felbecsülje: 

a. a valószínű vevőkört, 

b. az eladható összehasonlító ingatlanokat, 

c. finanszírozási lehetőségek kérdését. 

Az eladás miatti értékelés eseteinek elemzése: 

Az elemzéssel az értékelő meg tudja becsülni az ingatlan valószínű eladási árát. 

Ha az adásvétel magántermészetű tárgyalásokkal folyik le, akkor a két fél, a vevő és az eladó közvetlenül, 

illetve az ügynökeik révén egyeznek meg az árban. 

Ha az eladás tender alapján történik, akkor az eladó értékelője dátummal ellátott írásos ajánlatokat kér. Addig 

nincs összeköttetés a felek között, míg az eladó el nem fogadja az egyik tendert, ami általában a legmagasabb 

árat képviseli. Az eladónak nem kötelessége a legmagasabb ajánlati árat elfogadnia. 

Az eladás harmadik módja az árverés. Ekkor meghirdetik, hogy az árverés egy bizonyos helyen, napon, és 

órában lesz. Sokszor az eladás tárgyát képező ingatlanon rendezik meg az árverést, azonban lehet máshol is. Az 

árverés levezetője árajánlatokat kér az ingatlan megvételére, alacsony értéken kezdenek, mely remélhetőleg 
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növekedni fog. Általában a legmagasabb árajánlatot fogadják el, bár az eladó dönthet más szempont alapján is. 

Az árverést megelőzően lefixálják azt az összeget, amely alatt nem adják el az ingatlant. 

A három eladás-módnak sok előnye és hátránya van. Az értékelőnek sok szempontot kell figyelembe vennie: 

1. a helyi piaci feltételeket, 

2. a kereslet (magas, illetve alacsony) szintjét, 

3. az eladás időpontját, 

4. a piacverseny szintjét, 

5. A különböző ingatlan típusok hiányát. 

Az ingatlan bérbeadása miatti értékelés 

A tulajdonost képviselő értékelő megkérdezi, hogy mit szeretne, ki bérelje ki az ingatlanát, illetve a bérlőt 

képviselő értékelő megkérdezi a bérlőt, hogy kitől szeretné bérelni az ingatlant. A tulajdonos felkéri az 

értékelőt, hogy határozza meg azt a bérleti díjat, amelyet elvárhat az adott piaci körülmények között. Az értékelő 

a helyi adottságokat ismervén megbecsüli az elvárható évenkénti bevételt (bérleti díj). Az értékelő tárgyal az 

ügyfele nevében (tulajdonos vagy bérlő) a bérbeadás időtartamáról, illetve a bérleti viszonyokról. 

Az értékelőnek ugyanazon tényezőket kell megfontolnia amikor a bérleti értéket megbecsüli, mint amiket a tőke 

értékénél fontolt meg. Mindemellett körültekintően kell megbecsülni a bérleti időtartamot. A fontosabb 

befolyásoló tényezők: 

karbantartási kötelezettségek; 

a bérlet felülvizsgálatának feltételei; 

a bérlet időtartama; 

engedélyezett használat. 

A fenti tényezők bármelyike figyelembeveendő hatással van az ingatlan bérleti értékére. 

Jelzálog miatti értékelés 

Megeshet, hogy az ingatlan vásárlójának nem áll rendelkezésére elegendő tőke arra, hogy a készpénzért vegye 

meg az ingatlant. Ekkor szükségessé válik, hogy pénzt kölcsönözzön, melyet a jövőben visszafizet bizonyos idő 

alatt. Ekkor gyakran a vásárolni kívánt ingatlan lesz a kölcsönadó biztosítéka. Így a kölcsönadó törvényes jogot 

szerez az ingatlanra, kölcsön visszafizetésének biztosítékául. 

Az idegen forrásból történő finanszírozás esetén, a pénzt meghatározott kamatra, és futamidőre kapott hitelből 

biztosítják. A tőke tulajdonosa – a kölcsönadó – ilyenkor nem osztozik közvetlenül a befektetés megtérülésének 

kockázatában, és nem osztozik abban az eredményben sem, amit a kölcsönvevő realizál. A finanszírozás e 

típusa fix kamatozású kötvényekkel, jelzáloghitelekkel és egyéb kölcsönpénzek felvételével valósul meg. 

Az értékelő szerepe megbecsülni az ingatlan értékét a felajánló (pl.: bank) nevében. A bank tudni akarja, hogy 

az ingatlan értéke elég magas-e ahhoz, hogy biztosítékot nyújtson a kölcsönűk fejében. 

Az értékelés legfontosabb szerepe a jelzálog esetén, hogy az értékelő egy "kényszer eladási" értéket 

megbecsüljön. A "kényszer eladás" időpontját a kölcsönadó határozza meg. A kölcsönadó sokszor nem akarja 

kivárni a piaci körülmények változásának figyelembevételét, ezért sok esetben a jelzálog értékelés alacsonyabb 

értéket ad az eladási értékelés eredményénél. Ez a kényszereladás sürgősségét, és menetének gyorsaságát 

tükrözi. 

Biztosítás miatti értékelés 

A biztosítás céljából készített értékelés gyakran az épületek újra-előállítási költségének becslését jelenti. Az 

értékelőnek meg kell becsülnie, hogy mibe kerülne az ingatlan újraépítése, illetve olykor egy azonos, de modern 

épület felépítése. Ez a feladat magában foglalja az épület felmérését a méreteinek kiszámítása végett, a 
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felhasznált építőanyagok vizsgálatát, és az aktuális újra-előállítási értékének megbecslését. Gyakran előfordul, 

hogy a piaci érték magasabb az újra-előállítási értéknél, azonban nem minden esetben. 

Vagyonértékelés 

Ez az értékelésmód olyan vállalatok esetén fontos, ahol tudni akarják az ingatlan vagyonértékét. A vállalatok 

ekkor szabályos, időszerű értékelést követelnek meg az ingatlanokról, vagyonértékű jogokról melyeket 

szerepeltethetnek a vállalati elszámolásokban. Az értékelés ezen speciális területe szakterületbeli jártasságot, s 

gyakran különleges irányelveket, szerepeket követel meg. 

Egyéb értékelések 

• újrafejlesztési érték meghatározásakor, 

• kötelező állami szervezésre, 

• a tulajdonos halála miatt, 

• adózási esetekben, 

• házassági viták esetén. 

Mindegyik esetben szükség van az értékelő szakmai jártasságára, és helyes ítélő képességére ahhoz, hogy 

megbecsülje az ingatlan értékét. 

3. 4.3 . Piaci összehasonlító adatokon alapuló 
forgalmi értékelés 

Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént korábbi adás-vételek képezik az 

összehasonlítás alapját. Ez nem jelent mást, mint amit más – az egyéb nem ingatlan típusú – befektetések piacán 

is végeznek, hiszen a részvények értékét is befolyásolják a tranzakciók. Például az utolsó tranzakció során 

kialakult részvény ára fogja meghatározni a valószínű eladásokat a következő tranzakcióknál. 

Az ingatlanértékeléskor használatos összehasonlítás sokkal összetettebb, azonban ugyanezen elven működik. Az 

összehasonlító adatok egy alaphalmazt képeznek, melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből 

származnak. Az alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint megjelennek olyan, 

úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. 

Ezeket a tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő vagyontárgy piaci forgalmi 

értékét. 

Lássuk részletesen az értékelés két lépését: 

1. Piaci összehasonlító adatok elemzése 

A forgalmi értékelés első lépése az összehasonlító adatok beszerzése és elemzése. Az összehasonlító adatok 

alaphalmaza legyen jellemző a vagyontárgyra, illetve tartalmazzon elegendő számú piaci adatot. Sok esetben 

nehézséget okozhat az alapár megállapítása, hiszen olykor kevés adat áll rendelkezésünkre, továbbá olykor az 

összehasonlító adatok nem az átlagos ár körül mozognak (például akciók), tehát nem jellemzőek az értékelendő 

ingatlanra. Ilyenkor a tapasztalatokra támaszkodva az alaphalmaz ismeretében a különböző szempontok alapján 

súlyozással alakítható ki az alapár. Az alapár rendszerint fajlagos ár, négyzetméterre, négyszögölre, vagy 

folyóméterre vetített egységnyi érték. 

Az összehasonlító adatok lehetséges forrásainak felkutatása igen munkaigényes. Arra mindig ügyelni kell, hogy 

csak a már megtörtént adás-vételek árai alkalmasak összehasonlításra (ajánlati, illetve értékbecslésből származó 

árakat csak körültekintő ellenőrzés után, fenntartásokkal lehet felhasználni). 

Hazai viszonyaink között a saját értékelési gyakorlatunk adatbázisa jelenti a legmegbízhatóbb adatforrást, 

hiszen a saját magunk által értékelt ingatlanok eladási (vételi) árai gyorsan, és könnyedén elérhetőek. Az 

ingatlanközvetítők a már megtörtént tranzakciókat titokként kezelik, csak ajánlati árakat szolgáltatnak, melyek – 

a hirdetésekkel egyetemben – csak hozzávetőleges információt jelentenek. 
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Az összehasonlító adatok ellenőrzése, szelektálása nagyon fontos feladat, hiszen különböző forrásokból és 

különböző informátoroktól származhatnak. Sokszor ellentmondásosak az információk, és a valóságtartalmuk 

megítélése hosszas utánjárásba kerülhet. Igen megfontolandó, hogy az összehasonlító adatokat szerepeltessük-e 

az Értékelési Bizonyítványban, hiszen az adatszolgáltatók és a szerződő felek személyiségi jogait és üzleti 

érdekeit sértheti. A legkedvezőbb megoldás, hogy a végső dokumentációban csak az alapár és a szükséges 

információk forrásai jelennek meg, és a konkrét összehasonlító adatokat pedig a saját irattárunkban őrizzük 

meg. 

2. Értékmódosító tényezők számbavétele 

Az alapárból az értékmódosító tényezők segítségével számíthatjuk ki a forgalmi értéket. Általánosságban azt 

mondhatjuk, hogy rengeteg ilyen befolyásoló tényező van, és ezen értékmódosító tényezők számba veendő köre 

attól függ, hogy milyen az értékelendő eszköz, illetve mire vonatkozik a megbízás tárgya. Az alábbiakban 

lássunk néhány – példa értékű – értékmódosító tényezőt: 

Műszaki paraméterek: építés (létesítés) időpontja; nagyság; típus; speciális felszereltség; tartozékok; felhasznált 

anyagok és szerkezetek; felújítások; karbantartások. 

Használati jellemzők: állapot; állag; üzemeltetés körülményei; elhasználódás foka; alternatív hasznosítási 

lehetőségek. 

Hatósági és jogi kérdések: kapcsolódó jogok és kötelezettségek; tulajdon és bérleti viszonyok; hatósági 

előírások, esetleges kötöttségek, korlátozások 

Piaci jellemzők: kereslet és kínálat; korszerűség és értéktartás. 

Ez a felsorolás csak szempontokat ad. Egy ingatlanra nem is vonatkozhat az összes tényező: az alapár 

szempontjából mindig csak néhány módosító tényező a mérvadó. Természetesen csak azok a tényezők veendők 

figyelembe, melyek az alaphalmazra nem jellemzőek, hiszen egy lakótelepi lakás esetében nem lesz 

értékmódosító tényező a szennyvíz-csatornázottság, mivel ez az alaphalmaz (lakótelepi lakások) 

alapszolgáltatásainak tekinthető. 

Az értékmódosító tényezők lehetnek értéknövelő, illetve értékcsökkentő hatásúak is, illetve speciális esetekben 

ugyanazon tény egy alkalommal értéknövelő, míg más alkalommal értékcsökkentő tényező. Például a repülőtér 

közelsége egy irodaház esetén értéknövelő tényező, míg lakótelep esetén a zaj és környezeti adottságok miatt 

jelentős értékcsökkentő tényező. 

Az értékelő szakember az értékmódosító tényezők hatásának mérlegelésével alakítja ki a forgalmi értéket. Ez a 

kalkuláció a tapasztalatokra támaszkodva, rövid úton is elvégezhető, de bonyolultabb esetekben valamilyen 

matematikai módszert, illetve modellt kell segítségül hívni (például: matematikai statisztikai eljárások, illetve 

komplex összemérési technikák stb.). 

A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározásához kiadott a 25/1997. (VIII. 

1.) PM rendelet 1. számú mellékletében a következőket olvashatjuk a piaci összehasonlító adatok elemzésén 

alapuló módszer végrehajtásáról: 

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már korábban megtörtént, konkrét és ismert 

adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. 

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer gyakorlati alkalmazásának fő lépései: 
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4-1. ábra Az értékelés folyamata 

• Az alaphalmaz kiválasztása. 

• Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése. 

• Fajlagos alapérték meghatározása 

• Értékmódosító tényezők elemzése. 

• A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása. 

• Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként. 

1. Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell elvégezni, amely 

földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a 

vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés során 

figyelmen kívül kell hagyni. 

2. Az elemzés során az értékelőnek az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg kell ismernie, 

és ezeket egyenként kell a tárgyi ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat 
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(pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, illetve a különböző értékformák és jogok 

között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. 

Az összehasonlító adásvételi árakat az általános forgalmi adó nélkül kell figyelembe venni. 

3. Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték, 

általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumenmérő-számok vagy kapacitási 

számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak. 

4. A vizsgált ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító tényezők figyelembevételével történik. 

Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló tényező vehető fel, amely az összehasonlító 

adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni 

kell: 

Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület, megengedett 

építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet, telek tartozékai. 

Műszaki szempontok: alapterületek bruttó és nettó területek megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő 

teherhordó szerkezetek megoldásai, közbenső zárófödémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló 

szerkezetek és nyílászárók, burkolatok minősége, értéke, szakipari munkák, épületgépészet felszereltség, 

minőség, szolgáltatások, épülettartozékok. károsodások, kivitelezési hibák, 

Építészeti szempontok: felépítmény célja, helyiségek száma, belső berendezés, komfortfokozat, műemléki 

védettség, vízbázisvédelmi védőövezet, egyéb építészeti előírások. 

Használati szempontok:építés (felújítás ) éve, karbantartás helyzete, üzemeltetés, komolyabb káresemények, 

rendeltetésszerű használat. 

Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás, csatorna (felszíni és szennyvíz), szemétszállítás, közlekedés 

(tömegközlekedés, megállók, útburkolat), megközelíthetőség, ellátás, távolság alap- és középszintű ellátási 

központoktól, oktatási intézmények, szabadidős létesítmények, telekommunikáció. 

Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények, övezet, kilátás, panoráma, szennyező 

források, környezeti ártalmak. 

Alternatív hasznosítás szempontjai: funkcióváltásra való alkalmasság, átépíthetőség, megoszthatóság, 

bővíthetőség. 

Jogi szempontok, hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezettsége, osztott tulajdon, résztulajdon, 

kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog stb.), az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett és be nem jegyzett egyéb 

jogok és tények, OTÉK és a helyi építési szabályozás. 

5. A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat fel kell tüntetni, és 

ha arra lehetőség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meg kell határozni. Az értékmódosító 

tényezők alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket. 

6. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan 

mérete (volumene, kapacitása) szorzataként kell megállapítani. 

Egyes esetekben, amikor megfelelő, (az egész ingatlanra vonatkozó) összehasonlító adat nem áll rendelkezésre, 

a fenti módszer ingatlanrészenkénti alkalmazása külön-külön is megengedett. Ilyen lehet például az ipartelep, 

ahol a földterület és a felépítmények külön is értékelhetőek. A hitelbiztosítéki érték megállapításnál alkalmazott 

különleges megkötés: Az értékmódosító tényezők értéknövelő hatása csak a fajlagos alapérték 20 százalékos 

mértékéig vehető figyelembe a hitelbiztosítéki érték megállapítása során 

Hitelbiztosítéki vagy hitelfedezeti érték: 

valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Ez az érték a köznyelv megfogalmazása 

szerint a szabadulási érték, mely azonnali, értéken aluli értékesítést jelent, ahol nem áll rendelkezésre elég idő az 

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

hosszú lejáratából származó sajátos kockázatait, valamint az ingatlan azon tulajdonságait és hozamait veszi 

figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek. A hitelbiztosítéki érték képezi 
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alapját a kölcsönnyújtás illetőleg kötelezettségvállalás mértékének, és fedezetet biztosít valamely követelésre és 

annak járulékaira. A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a forgalmi érték. 

Pár szóval jellemezzük a hitelfedezeti értékbecslés elvét: 

A piaci éték becslését követően az értékek és eltérések értelmezése és elemzése alapján az óvatosság elvét 

követve kell az elfogadható hitelbiztosítéki értéket meghatározni. 

A hitelbiztosítéki érték általános forgalmi adót nem tartalmaz 

A hitelbiztosítéki érték megállapítása során az értékelési eljárásoknál elemzett kockázatok közül elsősorban a 

következőket kell figyelembe venni: 

• az ingatlan hosszú távú értékállandóságának kockázatát 

• a piaci adatok megbízhatatlansága miatti kockázatot 

• az egyéni adatok megbízhatatlansága miatti kockázatot 

• a követelés jogi úton történő érvényesítéséhez kapcsolódó hatásokat. 

4. 4.4 . Hozamszámításon alapuló értékbecslés 

A 25/1997. (VIII:1.) PM rendeletben az értékelési eljárás végrehajtására vonatkozó utasítás az értékelés lépéseit 

a következőképpen írja elő: 

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő 

kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, 

hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. A hozamszámítás 

lépései összefoglalva: 

• Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése; 

• A jövőbele bevételek és kiadások becslése használati módként; 

• Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként; 

• A tőkésítési kamatláb meghatározása; 

• A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása; 

• A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték. 
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4-2. ábra Hozamszámításon alapuló értékelés folyamata 

1. Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan lehetséges használati módjait jogi, műszaki, valamint 

finanszírozhatóság szempontjából, és az elemzést párhuzamosan valamennyi elemre el kell végezni. 

2. Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett értékét az 

alábbiak szerint kell érteni: 

Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó rendszeres bevételek 

képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan a megfelelő piaci összehasonlító adatokat kell 

felhasználni. A bevételek egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható tevékenységből adódik. A 

tervezett bevételekből le kell vonni a várható, a nem fizetésből és a kihasználatlanságból adódó bevételkiesést. 

A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés jellegű kiadásokat, mely utóbbihoz 

hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás. A befektetési kiadások közé tartoznak az ingatlan-

beruházás megvalósulásához szükséges egyszeri kiadások: 

• a tervezési és szakértői díjak; 

• az építés kivitelezési költségek; 

• a beruházást terhelő adók és illetékek; 

• a beruházással kapcsolatos közösségi kifizetések (pl. a közmű-hozzájárulás); 

• pénzügyi költségek: hitelek törlesztése és kamatai stb. 

Az üzemeltetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek fel. Az üzemeltetési 

kiadások közé tartoznak pl.: 
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• a közüzemi díjak; 

• a telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja; 

• egyéb infrastrukturális szolgáltatások; 

• a gondnok (házmester) számára fizetett összeg; 

• biztonsági szolgáltatások; 

• a takarítás; 

• a javítások; 

• a kezelési és menedzselési költségek (a kezeléssel, bérbeadással megbízott szervezet és személyek számára 

fizetett összeg) stb. 

A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában, vagy becsült összeggel kell megadni. 

A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás oldalon figyelmen 

kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő közteher-viselési tételeket figyelembe kell 

venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem lehet levonni. 

3. A bevételek és a kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek képzésével 

kell a pénzfolyamot felírni. 

A be-vételtőkésítési befektetés értékelésének alapképlete a következő: 

Tiszta éves bevétel/Tőkésítési ráta = Érték 

4. Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól, mint befektetéstől elvárható minimális megtérülési 

rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a következők lehetnek: 

piaci tényekből származó kamatláb levezetés; 

• egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők 

figyelembe vételével; 

• fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra megfelelő 

módosító tényezők figyelembevételével. 

A gyakorlatban a legnehezebb lépés megfelelő tőkésítési ráta meghatározása. A ráta értékét úgy kell 

megválasztani, hogy visszahozza az épület gazdasági élettartamán belül a kezdeti beruházást, hogy a 

tulajdonosnak adjon egy elfogadható megtérülést az eszközölt befektetésen belül, illetve lehetőséget nyújtson az 

esetleges kölcsöntőke visszafizetésére. 

A tőkésítési kamatlábat meghatározhatjuk az infláció mértékének figyelembe vételével, illetve az infláció 

elhagyásával. Inflációs gazdaságban az infláció figyelembe vétele igen sok bizonytalanságot rejt magában, 

hiszen nemcsak az infláció változásának mértékét, hanem a bevételek, illetve kiadások növekedésének ütemét is 

előre kell jeleznünk. Igy hazai viszonyaink között a tőkésítési kamatlábat úgy célszerű megválasztani, hogy ne 

tartalmazza az inflációt. Ez viszont azt a feltételezést rejti magába, hogy a jövőbeni kiadások és bevételek 

változása megegyezik az infláció változásával. 

A tőkésítési kamatláb nem más, mint a beruházásból minimálisan elvárható megtérülési ráta. A minimálisan 

elvárható megtérülési ráta (MARR), az az alap-kamatláb, amelyet a beruházó legalább elvár a befektetett tőkéje 

után. Ez a legtöbb esetben magasabb, mint a banki kamatláb, és annál nagyobb, minél magasabbak a vállalkozás 

kockázatai 

A tőkésítési kamatláb ingatlantípustól függő differenciálása mellett szükség van a területi elhelyezkedést 

(főváros, nagyváros, vidék) kifejező megbontásra is. 

5. A kiadások és bevételek egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték számításával kell a piaci értéket 

kiszámítani, amelybe bele kell számítani a maradványérték jelenértékét is. A jelenérték-számítás egyforma éves 
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egyenlegek esetén egyszerűsíthető: a közvetlen tőkésítés módszerére, mely esetben az érték kiszámításához a 

tiszta jövedelmet kell osztani a tőkésítési kamatlábbal. 

6. A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni 

(függetlenül a jelenlegi hasznosítástól), és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát 

kell az ingatlan értékeként elfogadni. 

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések: 

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat 

nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. 

Nem lehet a szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha piac ezeket 

elfogadná. 

A piaci szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe 

venni. 

A hitelbiztositéki értékelés során csak a reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható. 

Péla a DCF cashflow számítására: 

A direkt tőkésítési módszer az ingatlanból származó pénzfolyamot, mint örökjáradékot tekinti, és az értéket az 

örökjáradék jelenértékeként határozza meg. A módszer akkor alkalmazható, ha az ingatlan jövedelme az 

örökjáradékhoz hasonlóan viselkedik, azaz stabil. Ez többnyire akkor áll fenn, ha az ingatlan kihasználtsága 

megközelíti azt a potenciális szintet, amit a piaci keresleti-kínálati viszonyok megengednek és ez az állapot 

várhatóan hosszú távon (legalább 7-8 éven keresztül) is fennmarad. 

A diszkontált cash flow módszert akkor alkalmazzuk, ha a direkt tőkésítés feltételei nem állnak fenn. Az egyes 

évek várható jövedelmeinek becslését mindaddig el kell végeznünk, amíg várhatóan a NOI nem fog 

stabilizálódni. Ezt követően az első stabil hozamú évet követő év jövedelméből direkt tőkésítéssel 

meghatározzuk az un. exitértéket (Vi), majd ezt és az előtte lévő évek jövedelmét az értékbecslés évére 

diszkontáljuk: 

 

ahol: 

r a befektetéstől elvárt rövid távú megtérülés. 

Az elvárt megtérülési ráta meghatározása a tőkésítési rátánál felsorolt módszerekkel történhet, de itt alapvetően 

a rövid távú kockázatokat kell figyelembe venni: 

Kiindulási adatok 

 

Lehetséges Bo bevétel 

- Kihasználatlanságból eredő veszteség 
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+ Egyéb bevétel 

= Effektív Bo bevétel 

- Működési költségek 

= No működési bevétel (NOI) 

A DCF számítása 

 

Az érték meghatározása a következő összefüggés szerint történik: 

 

ahol: 

VMi az ingatlan piaci értéke, 

i az értékbecslés éve 

NOI az ingatlan működési bevétele 

R tőkésítési kamatláb 

A módszer a tőkésítési kamatlábra nagyon érzékeny, így annak helyes megválasztása különösen fontos. A 

tőkésítési rátát meghatározhatjuk: 

• a befektetés hosszutávú kockázatainak elemzésével un. build-up módszerrel, 

• a más hasonló kockázatú befektetések tőkésítési kamatlábainak figyelembe vételével (azaz a piaci 

tapasztalatok alapján) és 

• az adott befektetés tőkepiaci alternatívájának felhasználásával, un. CAPM módszerrel. 

5. 4.5 . Költség alapú értékelés 
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A költségalapú érték-megközelítés lényege a 25/1997. (VIII. 1. ) PM rendelet alapján, hogy az ingatlan újra-

előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez 

tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő 

létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más 

módszer nem áll rendelkezésre. 

 
4-3. ábra Költség alapú értékelés folyamata 

Költség alapon számított érték = (Felépítmény bruttó pótlási költsége - Avultság) + Telekérték 

Ez az eljárás valójában nem értékelés, hanem adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld értékének 

hozzáadásával. A költségen alapuló megközelítés nem egyeztethető össze a piacgazdaság alapelveit követő 

érték-meghatározással. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a költséggel. 

A módszer fő lépései: 

• A telekérték meghatározása; 

• A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása; 
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• Avulások számítása; 

• A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése. 

Nézzük ezeket egyenként: 

1. A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító 

adatok elemzésén alapuló módszer (2.1.2 pont), vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer 

(2.1.3 pont) szerint. 

2. A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkákat takar, amellyel az értékelés időpontjában a 

meglévő funkciók (de esetleg más szerkezetek és megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal 

pótolhatóak lennének. Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit 

kell előirányozni függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától. A pótlási és újraépítési költség együttesen = újra-

előállítási öltség. 

Az újra-előállítási költségbe bele kell érteni a közművesítés, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a 

kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget. Ezeket a költségeket a 

tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni. 

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kell érteni 

(ugyanakkor a mobiliákat ki kell zárni). Az újra-előállítási általános forgalmi adót nem tartalmazhat. 

Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak "könyv szerinti" értékéből indexálással levezetett 

újra-előállítási érték kivételes esetben fogadható el. Ilyen eset lehet, ha az ingatlan néhány éven belül készült el, 

és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták. 

3. Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: fizikai romlás, a funkcionális avulás és a 

környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak. 

A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát az 

összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát 

kell figyelembe venni. Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni: 

városi téglaépületek 60-90 év; 

városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év; 

kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év; 

ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év. 

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelni kell a 

korszerű létesítmény adta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű 

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni. 

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek 

esetleg negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon 

elvégzett beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre. 

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában százalékosan kell megadni. Számítása történhet 

becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A "műszaki szemléletű" avultságok becslése után a 

funkcionális és a környezeti avulást külön kell megbecsülni. 

4. Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a 

költségalapon számított forgalmi érték. 

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések: 

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer 

elsősorban ellenőrző számításokat szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart 

létesítményeknél és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan. Épülő létesítmények esetén az 

eljárás akkor alkalmazható, ha az építés gazdaságossága más módon nem bizonyítható. 
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Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a 

pótlási költséget kell alkalmaznia. 

A hitelbiztosítéki értékelés során csak az átlagos igényszintnek megfelelő kivitelezés pótlási költsége fogadható 

el. 

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 %-ot, az értékelés ezen módszere (a jelentős becslési pontatlanság 

miatt) a hitelbiztosítéki érték-megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható. 

Néhány ingatlan esetében azonban szükségessé válhat a nettó pótlási költség becslése, főként amikor teljes 

mértékben hiányoznak a piaci összehasonlító adatok. Az eljárás az alábbi különleges rendeltetésű épületek 

értékeléséhez használatosak: iskolák, kórházak, egyetemek, könyvtárak, múzeumok, börtönök. 

Az értékelési eljárás gyakorlati végrehajtásának legfontosabb lépései a következők röviden összefoglalva: 

Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek lennénk e lehető legkedvezőbben 

kihasználni. 

Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek a jelenlegi költségét. 

Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális avulás, a fizikai állagromlás vagyis az 

üzemelés okozta elhasználódás és/vagy külső elhasználódás okozott. 

Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési költségből. 

Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét. 

6. 4.6 . Az értékelési szakvélemény tartalma 

A szakvélemény tartalmi és formai kialakításánál tekintettel kell lenni azoknak a konkrét utasításoknak a 

jellegére, melyeket az ügyfél adott az értékelőnek, valamint arra, hogy az ügyfél milyen célra kívánja 

felhasználni a bizonyítvány. Utalni kell arra, hogy az utasítások értelmében mik azok a kérdések, melyeket bele 

kell foglalni a bizonyítványba, és mi az, amit ki kell hagyni belőle. 

Ajánlható, hogy minden értékelési bizonyítvány tartalmazza az alábbiakat, eltekintve az olyan esetektől, 

melyekre nyilvánvalóan nem vonatkoztathatók, vagy az olyan eltérésektől, melyek az ügyfél utasítása 

értelmében, a speciális körülményekhez való alkalmazkodás miatt szükségesek. 

2. Időpont 

Az értékelés időpontját fel kell tüntetni a bizonyítványban. 

3. Az értékelés alapja 

Az értékelés alapja a "piaci érték" vagy az "újra-előállítási (pótlási) költség" lehet, de ha valamilyen egyéb 

alapon végezték az értékelést, akkor ezt kellőképpen meg kell magyarázni. A "piaci érték" vagy az "újra-

előállítási (pótlási) költség" előtt álló bármiféle minősítő szóra fel kell hívni a figyelmet, és jelentését világosan 

meg kell magyarázni. 

4. Információk és feltételezések 

Fel kell tüntetni azoknak az információknak a forrását és jellegét melyekre az értékelés támaszkodott. Így 

például közölni kell azokat a tudnivalókat, melyek a birtoklásra, illetve a haszonélvezetre, a bérleti 

jogviszonyokra, a fejlesztéshez előzetesen kiadott hatósági hozzájárulásokra, a fejlesztéshez előzetesen kiadott 

hatósági hozzájárulásra, a tervjavaslatokra, bármilyen törvény szabta követelmény megsértésére, kiemelkedően 

fontos hatósági figyelmeztetésekre, az épületekre és a telek-területre vonatkozóan. Vannak olyan esetek, mikor 

"láthatatlan" szolgalmak léteznek. 

Fel kell hívni a figyelmet minden feltételezésre és ezeket meg kell magyarázni, továbbá jelezni kell, ha 

bármilyen információ további igazolásra szorul. 
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Fel kell tüntetni a szemrevételezés és az értékelés időpontját. Ha a magtekintés időpontja lényegesen eltér az 

értékelés időpontjától, akkor ezt a tényt világosan közölni kell, és fel kell hívni a figyelmet a két időpont között 

bekövetkező bármilyen lényeges változásra, ami értékre hatást gyakorol. 

5. A karbantartás helyzete 

Meg kell állapítani, hogy végrehajtották-e az épületek szerkezeteinek helyszíni szemléjét, és az épületgépészeti 

berendezések kipróbálását. Utalni kell a karbantartás általános állapotára. Ha a rendes karbantartás és fenntartás 

tekintetében olyan lemaradás mutatkozik, ami ahhoz a következtetéshez vezet, hogy azonnali javításokra van 

szükség, akkor ezt világosan közölni kell. 

6. Üzemi berendezések és gépek 

Hivatkozni kell az üzemi berendezések és gépek azon tételeire, melyek nem tekinthetők az épület tartozékainak, 

de az értékelésnél figyelembevételre kerültek. Hasonlóképpen említést kell tenni minden olyan tételről is, ami 

normális esetben benn foglaltatna az értékelés, az adott esetben viszont kirekesztették az értékelés köréből. 

7. A vásárlás vagy az értékesítés költségei és adóterhei 

Az értékelőnek le kell szögeznie, hogy figyelembe vette-e az ingatlan értékesítésekor felmerülő akár tényleges, 

akár feltételezett adókötelezettségeket, továbbá azt, hogy az értékelés tükrözi-e a vásárlással illetve eladással 

kapcsolatban felmerülő költségeket. A "piaci érték" általában a "szerződés szerint" eladási ár, melyben a 

járulékos költségek nem szerepelnek, az "újra-előállítási költség" alapján végzett értékelés viszont magában 

foglalja az eszközük létrehozásával kapcsolatos költségeket. 

8. A publikálási tilalomra vonatkozó cikkely 

Az értékelési bizonyítványnak egy, a publikálási tilalomra vonatkozó cikkelyt kell tartalmaznia abból a célból, 

hogy a bizonyítvány egésze, illetve semmilyen reá vonatkozó hivatkozás ne kerülhessen bele semmilyen 

publikált iratba, tájékoztató anyagba vagy jelentésbe, és ne lehessen nyilvánosságra hozni az értékelőnek a 

megjelenés formáját és tartalmát jóváhagyó írásbeli hozzájárulása nélkül. 

9. Kötelezettségek harmadik féllel szemben 

Vannak esetek, amikor az értékelési bizonyítványt olyan célra használják, amelybe más érdek is 

bekapcsolódhatnak, például egy vállalat eszközértékelését egy hitel-fedezet megállapítására, vagy eszközök 

értékesítése során alkalmazzák. 

Az értékelő szakmai munkája megfelelő elvégzését illetően, kötelezettséggel, és felelőséggel tartozik 

megbízójával szemben. A publikálási tilalomra vonatkozó cikkely megfogalmazásakor le kell határolni az 

értékelő lehetséges felelősségi körét. 

Az értékelőnek a megbízás elfogadásakor világossá kell tennie, hogy felelőssége a megbízóval szembeni 

felelősségre korlátozódik. 

10. A vagyontárgyak jegyzékei 

Ha az értékelési bizonyítvány számos vagyontárgyra vonatkozik, ezek bemutatására az értékelő bizonyára azt a 

célszerű módszert választja, hogy a vagyontárgyakról részletes jegyzéket készít, egy összefoglalót tartalmaz, 

melyben összegezve vannak azok az értékek, amelyek részletezése a jegyzékekben található. 

11. A bizonyítvány aláírása 

Az értékelőnek az aláíráson felül kell erősíteni azt is, hogy személyében megfelel az értékelő (szakértő) 

definíciójában meghatározott követelményeknek. 

Összefoglalva a szakvélemény fő tartalmi elemei a következők: 

I. Bevezetés 

• A megbízó, az értékelés célja, az érték megállapítandó formája; 

• Az ingatlan azonosítása, az értékelt jog megnevezése; 
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• Az értékelő feladatának pontos megnevezése; 

• Az alkalmazandó értékelési mód; 

• Az értékelés fordulónapja, készítésének időpontja; 

• A szakvélemény feletti rendelkezési jogok; 

• A felhasznált adatok forrásainak megjelölése; 

• A helyszíni szemle; 

• Az anyagi és jogi függetlenség meghatározása. 

II. Az ingatlan környezetének bemutatása 

III. Az értékelés módszere 

IV. Értékképzés 

V. Összefoglalás 

VI. Mellékletek 

• Tulajdoni lap másolata; 

• Helyszínrajz (épület alaprajza) 

• Fényképek. 

7. 4.7 .Összefoglalás 

A modul áttanulmányozása után megismerte az ingatlanok egyes csoportjaival, azok speciális tulajdonságaival, 

melyek alapján értéküket meghatározható. 

A tananyag nem adott, nem adhatott egyértelmű utasításokat arra nézve, hogy melyik ingatlant, milyen módszer 

alkalmazásával lehet értékelni, mivel minden egyes értékelési feladat „speciális” az ingatlan jellege és az 

értékbecslés felhasználási módja alapján választható(k) ki a helyes módszer(ek). 

Az értékbecslő felelőssége eldönteni, hogy piaci ismereti alapján melyik ingatlanhoz, illetve értékformához 

melyik módszer(ek) alkalmazását tekinti helyesnek. Szükségesnek tartjuk ismételten kihangsúlyozni, hogy az 

értékbecslés olyan folyamat, mely az értékbecslőktől szeles körű ismereteket igényel. Ismerniük kell az 

ingatlanok műszaki jellemzőin túl az adott szegmensben jellemzi ingatlanpiaci folyamatokat és 

tendenciákat,amelyek az értékelt ingatlanok piaci pozícióját és ezzel együtt értékét is befolyásolhatják. 

Az értékbecslőnek tisztában kell lennie azokkal a pénzpiaci és befektetési ismeretekkel is, amelyek az ingatlant, 

mint befektetést (szakmai, pénzügyi) jellemzik. Lakóingatlanok Piaci összehasonlítás (szükség esetén nettó 

pótlási költség alapú értékelés). 

Tájékozódott az értékelés módszereinek folyamatáról, valamint az értékelés szakvélemény tartalmi előírásairól. 

Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan választja meg az értékelési módszert? 

• Ismertesse a forgalmi értékelés elvét és annak fő lépéseit! 

• Milyen értékmódosító tényezőket ismer? 

• Ismertesse a hozamelvű értékelés fő lépéseit! 

• Ismertesse költség alapú értékelés lépéseit! 
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• Milyen alapadatok szükségesek a hozadéki értékeléshez? 

• Milyen tartalommal készül az értékelési szakvélemény? 
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