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5. fejezet - A termőföld értékelése, a 
földértékelés jelenlegi helyzete 

1. 5.1 Bevezetés 

Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési lehetőségeinek 

szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes megtekintés és egyéb vonatkozó 

adatok vizsgálata alapján. Az érték-megállapítás során az értéket felbecsülik. Az érték-megállapítás egy 

hivatalos következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Az értéket a piac 

erői determinálják. Az értékmegállapító személy becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a 

vagyontárggyal kapcsolatos egyéb adatok alapján. Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, 

társadalmi, politikai és jogi hatások következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek 

azonosítania, mérnie és elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve 

környezetét.(Berdár B.-Mizseiné Nyiri J., 2000). 

A földértékelés célja lehet országos vonatkozású, amikor a földvagyonnak, mint a nemzetgazdaság egyik 

alapvető termelőeszközének pontos számbavételét végezzük, valamint helyi jellegű, amikor a gazdasági 

irányítás szempontjából határozzuk meg a termőföld értékét. Ebben a modulban nem térünk ki részletesen a 

földminősítéssel összefüggő ismertekre, mivel ezt a 1. modul illetve 2. modul teljes részletességgel tárgyalja. A 

termőföld ökonómiai értékének meghatározására jogszabály által előírt módszert alkalmaz a gyakorlat. A 

következőkben az elvi kérdéseket ismertetjük, majd a gyakorlati módszerek részletezésére kerül sor. 

A modul tanulmányozása során megismeri: 

• milyen sajátos tulajdonságokkal rendelkezik a termőföld piac; 

• a földminőség és a földár összefüggéseit; 

• a földérték képzésének módszereit. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Ismertetni és jellemezni a termőföld értékét befolyásoló tényezőket; 

• Meghatározni a termőföld értékét hozam alapú módszerrel; 

• Összehasonlítani a földértékeléshez használt módszereket. 

2. 5.2 A földpiac sajátos jellege 

A földpiac és a földforgalom beindulása tehát már a jelen történéseinek része. Egyre sürgetőbb feladat a 

földpiachoz kapcsolódó közgazdasági összefüggések elemzése, feltárása, a folyamatnak a tudomány eszközeivel 

történő sikeres támogatása. 

A termőföldnek, mint termelési tényezőnek a piaca sajátos piac. A földnek tulajdonítható sajátosságok miatt a 

földpiacon nem érvényesülnek tisztán a kompetitív piac jellemzői. 

• A földpiac - a térbeli kötöttség miatt – elsősorban a helyi kínálati és keresleti feltételekhez igazodik. Az eladó 

– eladandó földjére – csak néhány potenciális vevő figyelmét tudja felhívni. 

• Sajátos a földpiac a tekintetben is, hogy a termőföld helyhez kötött, térben nem mozgatható, a térbeli 

pozíciója általában a környezet változásának függvénye. Emiatt sok esetben spekulációs céllal vásárolnak 

földet. Egy ipari üzem létesítése, közlekedési út építése lényegesen megváltoztatja a földek fekvési pozícióját, 

ezen keresztül azok értékét is. 

• A földpiac sajátos jellegét hangsúlyozza a termőföld vagyonmegőrző képessége is, amely annak 

tulajdonítható, hogy a termőföld nem amortizálódik, értékét megtartja, tartós megélhetési garanciát és 

bizonyos értelemben egzisztenciát jelent tulajdonosának. 
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• A termőföld összkínálata természeténél fogva viszonylag fix, általában nem növelhető magasabb ár 

ajánlásával, vagy nem csökkenthető az alacsonyabb földbérleti díj következtében. 

• A termőföld területe nem növelhető korlátlanul, és mint a gazdálkodás tárgyának monopóliuma különbözeti 

földjáradék (tartós extra jövedelem) képzését teszi lehetővé. 

A termőföld piaca, a piaci szereplők mozgástere szigorúan szabályozott, korlátozott. A termőföldről szóló 

1994.évi LV. törvény értelmében belföldi magánszemély tulajdonában legfeljebb 300 ha, vagy 6 000 AK értékű 

termőföld lehet. Belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet – az Állam, az önkormányzatok és a 

közalapítványok kivételével – termőföld tulajdont nem szerezhet. Külföldi magán- és jogi személy – a tanya 

kivételével – termőföld tulajdont nem szerezhet. A 2002. XXX. törvény tovább korlátozta a termőföld vásárlás 

lehetőségeit Bevezette a közeli hozzátartozók tulajdonában lévő termőföld összeszámítását (maximum 1000 ha 

illetve az adott településen) majd elővásárlási sorrendet a 2010.évi LXXXVII. törvény megváltoztatta. Ennek 

alapján a sorrend: Magyar Állam, helyben lakó haszonbérlő, helyben lakó szomszéd, családi gazdálkodó, 

őstermelő, mezőgazdasági egyéni vállalkozó. 

A föld iránti kereslet származékos kereslet, ami azt jelenti, hogy a kereslet alapvetően a rajta megtermelt 

termékek iránti keresletből ered. Így a föld egyensúlyi árát a rajta termelt termékek határbevétele határozza meg. 

A korlátozott mennyiségű erőforrásokból eredő jövedelmet járadéknak nevezzük. A termőföld esetében két 

járadék formát különböztetünk meg: 

• abszolút földjáradék. A földnek, mint sajátos, tetszőlegesen nem bővíthető erőforrásnak a tulajdonlása 

következtében keletkezik. A föld tulajdonjoga lehetőség a tulajdonos kezében arra, hogy csak bizonyos 

gazdasági körülmények között értékesítse, vagy adja bérbe, tehát csak akkor, ha az neki gazdasági hasznot 

hoz. 

• különbözeti földjáradék. A jobb minőségű földön azonos befektetéssel több termést érhetünk el, tehát 

egységnyi terméket mindig olcsóbban tudunk előállítani, s ez a gazdasági előny behozhatatlan (legalábbis 

reális távlatokban), mert a jó minőségű földek korlátozottan állnak rendelkezésre, s a tulajdonjoguk 

monopolizálható. Különbözeti járadék keletkezik a termőföldbe eszközölt pótlólagos tőkeráfordítások 

eredményeképpen is (melioráció, öntözés stb.) és a felvevőpiacoktól való távolság alapján (helyzeti járadék). 

A fentiekből nem következik, hogy a földárnak, mint piaci kategóriának a kialakulását nem a normális piaci 

törvények motiválják. De itt azok sajátosan érvényesülnek, a termőföld értéke jelentősen és tartósan eltérhet 

árától. Emiatt a földérték és földár meghatározásának folyamata, a földjáradék számszerűsítésének módja 

bonyolult összetett folyamat. 

2.1. 5.2.1 A földár és a földminőség összefüggései 

A földnek mint termelési tényezőnek sajátosságai közé tartozik, hogy a föld iránti kereslet származékos kereslet, 

tehát az árát a földön termelt termékek marginális bevételei határozzák meg. Mivel a marginális bevételek a 

földek minőségétől függően eltérőek, a különböző minőségű földek ára attól függően változik, hogy: 

• az adott földterületen milyen termékek termelhetők; 

• milyen mennyiségi összefüggés szerint alakul az egyes termékek marginális hozadéka. 

A termelés növelésének a piacon a fogyasztási igények szabnak határt. A vállalkozó (tökéletesen működő piac 

esetén, ahol piacra lépésével a piaci árat nem tudja közvetlenül befolyásolni) mindaddig hajlandó további 

területeket bérelni, amíg egységnyi többlettermékek előállítási költsége a termék piaci ára alatt marad. 

Valamely termék egységnyi mennyiségek növeléséhez szükséges földigény földminőségtől függően változik. 

Átlagos termesztéstechnológiát feltételezve, a termelés növekedésének földigénye fordítottan arányos a 

földterület minőségével. A földminőség javulásával csökken az egységnyi termelési növekmény 

megtermeléséhez szükséges terület. A földet vásárló (vagy bérlő) a földért legfeljebb annyit hajlandó fizetni, 

amennyit a megtermelt termésmennyiség ér. (Feltételezve, hogy a többi termelési tényező változatlan marad.) 

Ebben az összefüggésben a földigénybevétel elsődlegesen az egységnyi többlettermés eléréséhez szükséges 

földterület nagyságától, illetve annak termelékenységétől függ. 
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A földek minőségi különbözőségeiben részben az ökonómiai, részben a közgazdasági környezet játssza a fő 

szerepet. Az ökonómiai adottságokat a talaj, éghajlat és a domborzati viszonyok együttese, különböző 

kombinációjuk fejezik ki. Ezek tudományos rendszerezésével, minősítésével külön tudományok foglalkoznak. 

Jelenleg ezekre külön nem térünk ki. Látni fogjuk azonban, hogy ezek tudományos elemzése a valószínűsíthető 

földár megállapítása szempontjából is fontos, hiszen hatásuk mérlegelése nélkül a földhozadékok jövőbeli 

alakulásának becslése nem oldható meg. 

A közgazdasági tényezők esetében már más a helyzet. Ezeket sokan és sokféleképpen rendszerezték, s még ma 

sem alakult ki e kérdésben egységes állásfoglalás. A földek hozadékát, járadéktermelő képességét befolyásoló 

közgazdasági tényezőket a következőképpen csoportosíthatjuk: 

fekvés, elhelyezkedés 

• lakott területhez való közelség; 

• kiemelt településközponttól (nagyváros, turisztikai központ, vásárhelyek stb.) való távolság; 

• élelmiszer-feldogozó helytől való távolság; 

• útsűrűség (100 hektárra jutó szilárd útburkolat); 

• repülőtér, vasútállomás, hajókikötő elérhetősége. 

helyi potenciális lehetőségek: 

• öntözési lehetőség; 

• hőforrás (gázlencse, melegvíz); 

• energiavezetékhez való kapcsolódási lehetősége. 

helyi károsító hatások: 

• mesterséges vagy természetes tereptárgy, amely akadályozza a termelés zavartalanságát; 

• légszennyeződés, zajártalom, vadkár; 

• természetvédelmi szempontok. 

távlati fejlesztési elképzelések: 

• a mezőgazdasági termelésnövelésre vonatkozó fejlesztéseb. a művelésből való kivonást prognosztizáló 

fejlesztések 

• ipari jellegű vagy infrastruktúra fejlesztéséhez kötődő változások; 

• belterületté vagy üdülőövezetté történő kívánatos átminősítések. 

Ezen utóbbi csoport nem tartalmaz kimondottan ökológiai tényezőket, nem is tartozik szorosan a mezőgazdasági 

termőföld értékelésének problémaköréhez. Főként nem a mezőgazdasági fejlesztések hatását mutatja. Itt a 

feladat a kisjátítás-kártalanítás összegének kalkulálása lehet, amit a mindenkori földtörvény tartalmaz. A 

spekulációs célú földvásárlásra ugyanakkor az adott térség telekárai az irányadók. 

A különböző közgazdasági (infrastrukturális) tényezők hatásának becslése a helyszínen, megfelelő tájékozódás 

alapján végezhető el. Azt kell mérlegelni, hogy a helyi hatások milyen mértékű változást eredményezhetnek a 

tiszta jövedelem nagyságában. 

2.2. 5.2.2 Piaci kilátások, várható változások 2011-ig 

Egy 2008-ban készült prognózis szerint a „csendes” vagy akár kiegyensúlyozottnak is mondható (folyamatos de 

mérsékelt kereslet és lanyha, kivárásra játszó kínálat és még mindig alacsony árak) földpiacon az 

elkövetkezendő néhány évben drámai változások nem várhatók. Folyamatos, évi 200-250 ezer hektáros 
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tulajdonváltás mellett a földárak is folyamatosan, az inflációt némileg meghaladó mértékben nőnek (évi 6-8 %), 

s 2011-re 550 -600 ezer Ft/ha átlagos földárakkal lehet számolni. (Berdár...2008).... 

A prognosztizált átlag mögött jelentős eltérések alakulhatnak ki, ami a összefüggő nagyobb területek 

felértékelődését, az elaprózott kis tulajdonosok birtokában lévő és esetleg a támogatási rendszerből kiszoruló 

területek relatív leértékelődését jelenti 

Milyen tényezők alakíthatják, módosíthatják a valószínűsített prognózis? 

• A földtámogatási rendszer változtatása 

• Földvásárlási korlátok és tilalmak oldása 

• Kormánypolitika (további privatizáció vagy államosítás, földrendezés) 

Az elmúlt tíz évben a földárak növekedését három periódusra lehet osztani: 

• 2000-2003 között - évente átlagosan 7,4 százalékkal emelkedtek az árak, 

• 2004 és 2007 között - ahol az árak konszolidációja ment végbe - 3,2 százalékos volt az áremelkedés mértéke 

átlagosan, 

• 2007-től ismét meglódultak a földárak, és az éves emelkedési szint elérte a 10,5 százalékot. 

Magyarországon jelenleg egy hektár termőföld átlagos ára 472 ezer forint, míg egy hektár szántó átlagosan 576 

ezer forintba kerül. 

A legértékesebb földterületek Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon találhatók. Ezek a 

földárakban is kifejezésre jutnak, mivel itt az átlagosnál magasabbak az árak. Átlagosak a földterületek Nyugat-

Dunántúlon és a Dél-Alföldön, itt az árak is az átlag körül mozognak. Az átlagosnál alacsonyabb értékűek a 

földterületek az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, ahol az árak is az átlagosnál kisebbek. 

A földtulajdon Magyarországon nagyon elaprózott, ám az utóbbi tíz évben az egy tulajdonosra eső 

területnagyság mintegy háromszorosára nőtt. Míg 2000-ben az átlagos területnagyság négy hektár volt, amit egy 

tulajdonos birtokolt, 2010-re ez tizenkét hektárra emelkedett. Gondot jelent ugyanakkor, hogy a földterületek 

húsz százaléka még mindig osztatlan közös tulajdonban van. 

Az FHB termőföld-indexének megalkotásához mintegy 800 ezer adatot elemeztek, majd 300 ezer adatból 

vonták le azokat a következtetéseket, amelyek alapján az indexben szereplő következtetéseket és számokat 

megalkották. A magyar földárak lényegesen elmaradnak az uniós földáraktól - mondta újságírói kérdésre 

válaszolva a vezérigazgató, jelezve, hogy Magyarországon a negyede-ötöde a földár például a spanyol 

földárénak. Spanyolországban egy hektár földet mintegy 10 ezer euróért lehet venni, míg Magyarországon az 

átlagár 2000 euró között mozog. Magyarországon évente a termőföld mintegy 3 százaléka cserél gazdát. 

A magyar szántóterületekre jellemző közepes földminőség alapján: 

• Közép-Magyarországon és a dunántúli régiókban 400-800 ezer Ft közé esnek az árak ; 

• míg Észak-Magyarországon és az alföldi régiókban a szántóföld ára 250 ezer Ft-ról indul, de a kereslettől 

függően Dél-Alföldön elérheti az 500 ezer Ft-ot, Észak-Magyarországon a 700 ezer Ft-ot, míg az Észak-

Alföldön akár egymillió Ft-ot is adnak hektáronként . 

A földbérleti díjaknak a szántóföld árához viszonyított aránya nem változott lényegesen, a földbérleti díjak 

jelenleg a szántóföld árának 4-6 %-át teszik ki. A magyar szántó átlagos bérleti díja (közel 100 euró) és a régi 

tagállamok legalacsonyabb francia és a legmagasabb holland átlagos bérleti díjához viszonyítva 1,5 és 5-szeres a 

különbség. 

5.b-1. . táblázat - táblázat Szántóföldi árak régiók és minőség szerint, 2009 január (ezer 

Ft/ha) 
 

Régió Gyenge Átlagos Jó Kiváló 
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minőség minőség 
minőség 

minőség 

(17 Ak/ha 

alatt) 
(17-25 

Ak/ha) 
(25-30 

Ak/ha) 
(30 Ak/ha 

felett) 

Közép-Magyarország 250-450 450-800 800-1000 1000-1150 

Közép-Dunántúl 300-475 400-700 500-900 800-1200 

Nyugat-Dunántúl 300-600 400-800 550-1000 750-1500 

Dél-Dunántúl 300-500 400-700 500-1000 800-1600 

Észak-Magyarország 175-550 250-700 375-850 600-1000 

Észak-Alföld 200-600 250-1000 450-2000 600-3000 

Dél-Alföld 200-325 250-500 350-650 600-900 

Országos átlag 200-600 250-800 450-1000 600-1600 

Forrás: MgSzH Megyei Igazgatóságok adatszolgáltatása alapján  Forrás: Bíró Sz., 2009. 

Az 5.1. táblázatból kiolvashatók a regionális szélsőértékek különbségek. 

A bérleti díjak alakulását a területi (regionális) elhelyezkedés mellett a földminőség jelentősen befolyásolja. A 

gyenge és kiváló minőségű szántók bérleti díjában a régiók között tízszeres, régiókon belül 2-3 szoros a 

különbség. 

A csatlakozást követően a földbérleti díjak regionális különbségei mérséklődtek. A földbérleti díjak közel 

megduplázódtak az alföldi régiókban, míg a Dél-Dunántúlon „mindössze” a felével nőtt a földbérlet átlagos díja. 

3. 5.3 A termőföld értékelés módszerei, alapelvei 

A föld értékelésében többféle értékelési eljárás is ismert. Szűcs I. (1998) a Föld ára és bére című könyvében az 

alábbi földár-becslési módszereket ismerteti: 

• a földjáradék tőkésítésével becsült földár, 

• a helyettesítési költség alapján becsült földár, 

• a járadékgyűjtéssel becsült földár, 

• az árnyékárak segítségével becsült földár, 

• a bérleti díjakból levezetett földár, 

• a különféle információk segítségével becsült földár, 

• a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásával készült komplett földár-becslési módszer. 

Mivel a termőföld a termelés során nem amortizálódik és nem reprodukálható, ezért forgalmi értékének 

megállapításához a költségalapú értékelés (depreciated replacement cost method) nem alkalmazható. Így a 

termőföld értékének meghatározása alapvetően két módszerrel történhet (Berdár B.-Mizseiné Nyiri J., 2000): 

• a piaci összehasonlító adatok elemzésével, 

• a hozamszámításon alapuló módszerrel 
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3.1. 5.3.1 A termőföld értékelése piaci összehasonlító adatok 
elemzésével 

A termőföld értékelése piaci összehasonlítással (comparative or direct comparison method) Ezt a módszert a 

TEGoVA (The European Group of Valuers Association) az Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja (EVS 

2003) előírásai alapján kerül ismertetésre. 

Piaci összehasonlítás esetén az értékelés már megtörtént és ismert adásvételi ügyletek árának a vizsgált esetre 

való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. 

A piaci érték az az ár, amelyért az ingatlan méltányosan, magánjogi szerződés keretében az értékelés 

időpontjában várhatóan eladható, feltételezve az alábbiakat: 

• az eladó hajlandó az eladásra 

• az adásvétel lebonyolításához kellő idő áll rendelkezésre 

• a tárgyalás időszakában az érték nem változik 

• az értékesítés megfelelő nyilvánossággal történik 

• az átlagostól lényegesen eltérő, különlegesen érdekelt vevői ajánlatokat nem vesszük figyelembe. 

Az értékelés lépései a következők: 

• az alaphalmaz kiválasztása. Az alaphalmazban lévő ingatlanok földrajzi elhelyezkedése a vizsgált 

ingatlanokhoz hasonló, míg művelési ága a vizsgált ingatlannal azonos kell legyen. Az alaphalmaz átlagától 

jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 

• az összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása. Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat 

(Pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog, stb.) szabad összehasonlítani. A különböző értékformák és jogok 

között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. 

• fajlagos alapérték meghatározása. A fajlagos alapértéket általában hektárra kell vetíteni 

• az értékmódosító tényezők elemzése. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, az értéket valóban 

befolyásoló tényező vehető figyelembe, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. 

Az alábbi tényezők vizsgálata mindig célszerű: 

• alak, forma, táblaméret 

• fekvés, elhelyezkedés (lakott területtől, élelmiszer feldolgozótól való távolság) 

• megközelíthetőség, útviszonyok, 

• domborzati és lejtési viszonyok, 

• vízjárás rendezettsége, melioráció, 

• öntözés feltételei, 

• művelést gátló tereptárgyak, 

• demográfiai viszonyok, 

• gazdálkodási tradíciók, lakossági fogékonyság a mezőgazdasági munkára, 

• szokásos mértéket meghaladó fagy-, jég-, vadkár valószínűsége, 

• kerítettség, 

• esztétikai benyomás, 
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• környezeti állapot, szennyezettség, 

• gazdasági környezet, 

• infrastruktúra, közműellátottság, 

• a földterület természeti védettsége, 

• kultúrállapot, 

• egyéb (pl. átlagostól eltérő piaci, realizálási stb. viszonyok). 

• a fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása. Az értékmódosító tényezők közül az értéket 

jelentősen befolyásolókat számszerűsíteni kell (százalékosan, vagy nominálisan forintban) és ennek alapján 

térítjük el az alapértéket. Az így kapott érték lesz az ingatlan fajlagos értéke. 

• a végleges (piaci) érték számítása. Az ingatlanpiaci értéket a fajlagos érték és az ingatlan méretének 

szorzatával kapjuk. 

A módszer alkalmazásának korlátját az jelenti, hogy jelenleg nincs kellően intenzív földforgalom, és a 

megtörtént tranzakciók adatai sem kerülnek nyilvánosságra, így sok esetben nehézséget jelent a megfelelő 

alaphalmaz felvétele. 

3.2. 5.3.2 Földértékelés hozamszámítással 

A klasszikus közgazdasági elméletek a föld árát viszonylag egyszerű módon, a földjáradék (a földnek 

tulajdonítható jövedelemrész) és a tőkésítési kamatláb hányadosaként határozzák meg. Ez a forma nem más, 

mint egy végtelen mértani sorozat határértéke. A tulajdonos (eladó) annyiért kívánja eladni a földjét, amely 

összeget bankba téve az alternatív hasznosítás (bérbeadás) esetén elérhető jövedelmet kap évente. 

A kamatos kamatszámítás ismert formája szerint az n év értékösszege q kamatláb mellett: 

 

Az egyenlet határértéke: 

 

A földértékelés fogalmait használva: 

 

ahol: 

 a föld értéke Ft/ha 

 a földjövedelem Ft/ha 

 tőkésítési kamatláb. 

A viszonylag egyszerű formula alkalmazása több problémát vet fel. Az alapkérdés: mekkora az a járadék, ami a 

földnek, mint termelési tényezőnek tulajdonítható. A probléma megoldására az irodalom számos módszert ismer 

(maradványérték alapján, reménybeli tiszta jövedelem alapján, helyettesítési költség alapján stb.). A módszerek 

leírása az ajánlott irodalomban megtalálható (EVS 2003). 

A Magyar Agrárgazdasági Kutató Intézet kidolgozott egy gyakorlati módszert, melyben a jövedelmet a jelenlegi 

földértékelési rendszerre (AK) alapozva határozza meg és bevonja a számításba a bérleti díj értékét is. 
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Komplett termőföld értékelési módszer a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásával. A módszer a jelenlegi 

földértékelési rendszerből indul ki. A jogos kritikák ellenére is a korrelációs számítások azt igazolják, hogy az 

AK ma is megközelítőleg kifejezi a földek minőségi különbségét. Ezért alkalmas arra, hogy bizonyos 

korrekciók után egy pénzbeli értékelési rendszernek az alapját képezze. A hozam alapú értékelés az eszköz 

jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő költségek különbségéből vezeti le annak 

értékét. (A termőföldre vonatkozó hozam alapú értékbecslést az 54/1997. (VIII.1.) FM rendeletben foglaltak 

szerint számítja a program.) 

Az AK alkalmazhatósága mellett szól az is, hogy a jelenlegi földbérleti rendszer nagyobbrészt ma is az AK-ra 

épül, a földbérleti díjak az AK-ért fizetett búza kg-ban vannak meghatározva. A módszer alkalmazásához 

rendelkezésre áll annak az átfogó vizsgálatnak az eredménye, amely az 1980 és 1990 közötti évek átlagában 

elemezte a földjövedelmek alakulását Magyarországon és megyénként és földminőségi csoportonként 

meghatározta az 1 AK-ra jutó búza egyenértéket kg-ban. 

A termőföld forgalmi értékének megállapítására az alábbi összefüggés szolgál 

 

ahol: 

 a termőföld forgalmi értéke (Ft) 

 a termőföld járadék jellegű jövedelme (étkezési búza kg/AK egységben, az VM által közzétett 

fajlagos értéke 

 a bérleti díj (étkezési búza kg/AK egységben) 

 az étkezési búzának az értékbecslést megelőző évben kialakult hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg) 

 a tőkésítési kamatláb 

 az értékbefolyásoló tényezők összevont hatását kifejező korrekciós tényező (%). 

5-2.. táblázat - táblázat A földművelésügyi miniszter közleménye a termőföldek járadék 

jellegű jövedelmének meghatározásához (az 54/1997 FM. Számú rendelet alapján) 
 

Sor

sz. 
Megye Búza kg/AK Átlagos földminőség, 

Szántó AK/ha 

1 Baranya 42,7 19,4 

2 Bács-Kiskun 30,4 17,2 

3 Békés 28,3 28,8 

4 Borsod-Abauj-Zemplén 26,7 15,7 

5 Csongrád 22,0 23,3 

6 Fejér 34,7 23,9 

7 Győr-Moson-Sopron 37,4 25,2 

8 Hajdú-Bihar 30,9 21,2 
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9 Heves 30,9 21,2 

10 Jász-Nagykún-Szolnok 30,7 21,3 

11 Komárom-Esztergom 38,3 17,0 

12 Nógrád 25,6 15,2 

13 Pest 23,3 19,4 

14 Somogy 37,0 18,0 

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 13,8 13,3 

16 Tolna 40,1 25,7 

17 Vas 31,8 15,8 

18 Veszprém 31,7 16,2 

19 Zala 21,9 21,7 

Az 5.2. táblázat tartalmazza a szempontokat és az ajánlott értékhatárokat %-ban kifejezve. A termőföld forgalmi 

értékének a fentiek szerint számított értékét (alapérték) az alábbi ismérvek alapján korrigálni kell (az egyes 

ismérvek forgalmi értékre gyakorolt egyedi hatását százalékban kell kifejezni, melyek előjelhelyesen összevont 

értéke megegyezik a “k” korrekciós tényezővel. Egy-egy termőföldi ingatlan értékelésekor általában csupán 

néhány tényező esetében indokolt 0-tól eltérő (pozitív vagy negatív) értéket adni, és kevés olyan eset van, ahol 

az egyes tényezőkhöz tartozó teljes (tól-ig) korrekciós értéktartományt indokolt kihasználni. 

5.b-3.. táblázat - táblázat A korrekciós tényezők összetevői Saját szerkesztés 
 

  Korrekciós tényező 
Alsó 

határ 
Felső 

határ Becsült korrekció 

1 forma, területi méret -10 10  

2 
fekvés, földrajzi 

elhelyezkedés -80 250  

3 
megközelíthetőség, 

útviszonyok -30 25  

4 
domborzati és 

lejtésviszonyok -30 0  

5 
vízjárás rendezettsége, 

melioráció -20 20  

6 öntözés feltételei 0 30  

7 művelést gátló tereptárgyak -15 0  

8 demográfiai viszonyok -15 15  
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9 

gazdálkodási tradíciók, a 

lakosság fogékonysága, 

ráutaltsága a mg.-i 

termelésre 

-20 20 

 

10 
szokásos mértéket 

meghaladó fagy-, jég-, 

vadkár valószínűsége 
-70 5 

 

11 kerítettség 0 15  

12 esztétikai benyomás -10 10  

13 

környezeti állapot, 

szennyezettség -10 5  

14 gazdasági környezet -20 20  

15 
infrastruktúra, 

közműellátottság 0 20  

16 
a földterület természeti 

védettsége -20 0  

17 kultúrállapot -10 10  

18 
egyéb (pl. átlagostól eltérő 

piaci, realizálási, 

feldolgozási viszonyok) stb. 
-25 25 

 

 19 
jogi vonatkozások 

(haszonbérlet miatt)      

 Összesen:    

Körültekintően végrehajtott értékelés mellett a “k” tényező összevont értéke az esetek többségében –50 és +50 

% között van. Ha az adott körülmények mégis e határértékek meghaladását indokolják, akkor a vizsgált ingatlan 

valamilyen szempontból különleges adottságú ezért az értékelésben indokolni kell az eltérést. 

Az 5.2. táblázat összefoglalóan mutatja be az értékmódosító (korrekciós) tényezőket. Megadja azon 

határértékeket is, amelyen belül célszerű az értékelőnek az értékeket meghatározni. A termőföld megállapított 

forgalmi értéke nem lehet magasabb, mint ami a mezőgazdaságban reálisan megtermelhető jövedelem alapján 

realizálható. Ezért a fekvésre, illetve elhelyezkedésre adható érték-korrekció legfeljebb +250% lehet. Ezen 

feletti érték már olyan nagy áremelkedést eredményez, amit a mezőgazdaságban nem lehet realizálni. 

A felsorolt tényezők értékmódosító hatását kizárólag a helyszínen, körültekintő tételes értékelés alapján, 

viszonyítással lehet megállapítani. A viszonyítás alapja olyan termőföld kell, hogy legyen, mely jellemzőiben – 

az aranykorona kivételével – megfelel a szokásos hazai adottságoknak, vagyis az országos átlagtól való eltérést 

kell felmérni. Az egy-egy tényezőre adható értékkorrekció meghatározása nagy gyakorlatot és szaktudást 

igényel. Az értékmódosító tényezők jelentős hányada a vizsgált ingatlan fekvésére, térbeli helyzetére vagyis a 

„helytől való függőségre” utal. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy ezen helyfüggő elemek értékelésénél az 

ingatlanértékelőnek milyen szempontokat kell szem előtt tartani. 

3.2.1. 5.3.2 A TÉR értékbecslési standard értékelési módszerei 
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Kardos Kázmér a Nemzeti Földalap értékbecslői részére kidolgozott egy egységes értékbecslési rendszert. A 

software neve TÉR (Termőföldingatlanok Értékbecslési Rendszere) értékbecslési standard. A termőföldet három 

értékelési módszerrel, a piaci, a hozam, valamint a közvetlen területi alapú támogatás módszereivel és azok 

súlyozásával értékeli (Kardos K., 2004; Czinege A., 2005). 

Az értékbecslői sztandard kialakításának célja, előnyei 

Az értékbecslők részére: 

• a szakmai követelmények egységes alkalmazása 

• azonos szerkezeti, formai megjelenés biztosítása az egész országban 

• a számítások elvégzésének automatizálása, numerikus biztonság 

• a hibalehetőségek minimalizálása 

• a szöveges részek flexibilitása a konkrét ingatlanra vonatkozóan 

Az NFA részére: 

• a szakmai követelmények egységes alkalmazása 

• azonos szerkezeti, formai megjelenés biztosítása az egész országban 

• a hibalehetőségek minimalizálása 

• az ellenőrzés egyszerűsítése 

• az NFA-nál történő felhasználás megkönnyítése, áttekinthetőség 

• a feldolgozás egyszerűsítése 

• a megfelelő adatbázisok létrehozásának és az adattárolás lehetőségének biztosítása 

• a szükséges statisztikák és nyilvántartások elkészítésének lehetősége. 

3.3. 5.3.3 Termőföld egyszerűsített értékbecslési módszere 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X. 4.) 

Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek forgalmi értékének 

egyszerűsített értékbecslésére az alábbiak szerint kerül sor. 

Az egyszerűsített értékbecslés célja és hatálya  

A szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Állam tulajdonában lévő és a Nemzeti Földalapba tartozó 

földterületekre.  

Személyi hatály szerint egyszerűsített értékbecslést végezhet: 

• a közbeszerzési eljárásban nyertes személy vagy gazdasági társaság, 

• az MNV Zrt. munkavállalója a szabályzatban meghatározottak szerint. 

 Egyszerűsített értékbecslésnek minősül az 54/1997.(VIII.1.) FM rendelet 2. számú mellékletében 

hozamszámításon alapuló módszer. 

Egyszerűsített értékbecslés az alábbi esetekben készíthető: 

• nyílt pályázat, árverés esetén, 

• ingatlannak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához. 
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 Nem alkalmazható: 

• zártkörű pályázati eljárásban, 

• ha a termőföldön felépítmény van, 

• versenyeztetés mellőzésével történő értékesítés esetén. 

 Az MNV Zrt Területi Irodáinak értékbecslési feladat elvégzésére kijelölt belső munkatársa a termőföld 

egyszerűsített értékbecslését elvégezheti a következő esetekben:  

• az értékelendő ingatlan területe nem haladja meg a 0,5 hektárt, vagy 

• az értékelendő ingatlan értéke nem éri el a 100 ezer forintot, vagy 

• az értékelendő terület több ingatlanra, vagy több ingatlanrészre vonatkozik, azonban az értékeléssel érintett 

összes terület nem haladja meg a 0,5 hektárt, vagy az összérték nem éri el a 100 ezer forintot. 

 Az egyszerűsített értékbecslés alapja a helyrajzi szám, illetve az alrészlet. 

A termőföld helyben kialakult hasznosításához igazodó ajánlati ár megállapítása, a Nemzeti Földalap részére 

vásárlásra felajánlott termőföldingatlan ajánlati árának megállapításánál az alábbi elveket kell alkalmazni: 

• az egyszerűsített ingatlan értékbecsléssel megállapított ajánlati ár reálisan tükrözze a termőföldingatlan 

értékét, 

• vegye figyelembe a termőföldingatlan potenciális termőképességét és termőhelyi viszonyait, 

• az ország egész területén egységes elvek alapján, a termőföld földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve 

értékelje a termőföldingatlant, 

• fejezze ki a termőföldingatlan művelési ágának sajátosságait, 

• vegye figyelembe a termőföldingatlan használati értékének várható változásait, 

• egyszerű, jól áttekinthető számítási módszert alkalmazzon. 

A termőföld ajánlati árának meghatározási módszeréhez használt alapadatok: 

• a termőföldingatlan fekvése szerinti település és megye megnevezése, 

• a termőföldingatlan helyrajzi száma, 

• a termőföldingatlan művelési áganként (alrészletenként) összesített területe (ha, m2), 

• a termőföldingatlan művelési áganként (alrészletenként) összesített kataszteri tiszta jövedelme (AK, fillér). 

Amennyiben közbeszerzési eljárásban nyertes személy vagy gazdasági társaság végez egyszerűsített 

értékbecslést rendelkeznie kell: 

• legalább OKJ 52 343902 számú középfokú ingatlanközvetítő és értékbecslői képesítéssel és szakértői 

névjegyzékben való regisztrációval, 

• legalább 10 millió forint értékű szakmai felelősségbiztosítással, valamint 

• az adott évben értékelt ingatlanok összértéke érje el, vagy haladja meg az ötven millió forintot. 

 A közbeszerzési eljárásban nyertes személy vagy gazdasági társaság a megjelöltnél magasabb képzettséggel, 

illetve nagyobb értékű felelősségbiztosítással is végezhet egyszerűsített értékbecslést. 

  Az egyszerűsített értékbecslések tartalmi és formai követelményei 

 Az egyszerűsített értékbecslést meghatározott formátumú értékelési dokumentáció összeállításával kell 

elkészíteni (Lásd: 5.4.pont). Az egyszerűsített értékbecslési eljárásnak nélkülözhetetlen része az értékelt ingatlan 
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helyszíni szemlén történő vizsgálata, mivel több, értéket befolyásoló körülmény kizárólag szemrevételezés útján 

derülhet ki. 

A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet, illetve a rendszeresített nyomtatványt kell kitölteni. A helyszíni szemlén a 

vizsgált ingatlan környezetét és a vizsgált földrészletet bemutató fotókat kell készíteni és azokat az értékelési 

dokumentációhoz mellékletként csatolni kell, rövid szöveges útmutatóval. 

A megállapított ingatlan értéket ellenőrzés céljából a rendelkezésre álló piaci adatokkal össze kell hasonlítani. 

3.4. 5.3.4 A jelenleg alkalmazott földérték meghatározás a 
kisajátítási törvény alapján. 

A kisajátítási eljárásról a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján a kártalanítás összegének 

megállapítása során 

a) az összehasonlításra alkalmas ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét, 

b) ha az ingatlan valóságos forgalmi értéke - összehasonlításra alkalmas ingatlanok, illetve ezek forgalmának 

hiányában, vagy forgalmukra jogszabályban elrendelt korlátozás, illetve más ok miatt - nem állapítható meg, az 

ingatlan településen belüli fekvését, közművekkel való ellátottságát, ennek hiányában a közművesítés 

lehetőségét, földrajzi és gazdasági adottságait, termőföld esetén a művelési ágat, a földminősítés szempontjait és 

az ingatlan jövedelmezőségét kell figyelembe venni. 

3.5. 5.3.5 Földérték megállapítása a földvédelmi járulék 
figyelembevételével. 

A termőföldről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben termőföldet más célra (pl. beruházás céljára) 

veszik igénybe, akkor az igénybevevő földvédelmi járulékot köteles fizetni. A járulék forint összegét, az érintett 

földterület művelési ága, minőségi osztálya és (területarányos) kataszteri tiszta jövedelme alapján, az alábbiak 

szerint kell megállapítani: 

5.b-4.. táblázat - táblázat A művelésből történő kivonás szorzóértékei 
 

Minőségi 

osztály 
Szántó, szőlő, kert, 

gyümölcsös 

(AK szorzó száma) 

Rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület 

(AK szorzó száma) 

I. 92 000 48 000 

II. 76 000 40 000 

III. 60 000 32 000 

IV: 44 000 24 000 

V. 28 000 16 000 

VI. 20 000 12 000 

VII. 12 000 8 000 

VIII. 4 000 4 000 

Saját szerkesztés az 1994. évi földtörvény alapján 
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A földvédelmi járulék összege azonban nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál. 

Halastóként nyilvántartott terület végleges más célú hasznosításáért 880 000 forint/hektár forintösszeget kell 

járulékként fizetni. 

Termőföld időleges más célú hasznosítása esetén a járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első 

évre vonatkozóan a termőföld AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék 

összege 10 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ötszázzal növelni kell mindaddig, amíg a terület 

eredeti állapotába helyreállítva vissza nem kerül a mezőgazdasági termelésbe. 

A járulék mértékének megállapításakor minden olyan megkezdett évet egész évnek kell tekinteni, amelyben a 

terület mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható. 

Ha a terület AK értéke nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, a járulék összegét a településen levő szántók 

átlagos AK értéke alapján, a negyedik minőségi osztályra vonatkozó szorzók alkalmazásával kell megállapítani. 

3.6. 5.3.6 Szőlő-gyümölcsös kultúrák értékbefolyásoló szerepe 

A termőföldre vonatkozó hozam alapú értékbecslést az 54/1997. FM rendelet szabályozza, mely ültetvények 

esetében kiegészül a 254/2002. Kormányrendelet mellékletében található költségalapú számítással. 

A szőlő- és gyümölcsültetvényekkel borított termőföld értékelése az ültetvény telepítését megelőző művelési ág 

besoroláshoz tartozó aranykorona-érték alapján történik. Ha a hasznosítás korábban is ültetvény volt, a környék 

hasonló adottságú szántóterületeinek jellemző aranykorona-értéket kell alapul venni. Halastó esetében a tó által 

elfoglalt terület értékét a halastó közvetlen környezetében lévő termőföldek jellemző aranykorona-értéke alapján 

kell megállapítani. (Berdár, 2008) 

Az ültetvények aktuális értékét a termőföld korrigált alapértéke és a telepítmény-érték együttesen alakítják ki: 

• termőföld értékének meghatározása és az értékmódosító korrekciók elvégzése; 

• telepítmények meghatározása; 

• felépítmények értéke. 

A szőlő-gyümölcsös hasznosítású termőföld piaci értékének meghatározásához a termőföld értékelésén túl az 

állókultúra értékelését is el kell végezni. A termőföld értékelése az előző fejezetben leírtak szerint történik. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az ingatlan történelmi tájegységen belül van-e vagy sem, 

továbbá a parcella fekvését kitettségét is figyelembe kell venni a kialakítandó árban. 

Nagy figyelmet kell fordítani a kultúra gondozottságára. Képzett és hozzáértő tulajdonos gondozásában egy 

idősebb kultúra is lehet „fiatalos”, jó állapban lévő, de egy fiatal szőlőt, gyümölcsöst is – nem megfelelő 

gondozás mellett – rövid időn belül tönkre lehet tenni. A leírtakból következik, hogy az ingatlanértékelőnek 

nagyon körültekintőnek kell lenni, minden tényezőt fegyelembe kell venni és azokat arányosan súlyozni kell. 

Az egyes művelési ágak ökológiai igénye különböző. Nem mindig a jó minőségű, magas AK értékű föld az 

ideális. Némely borvidéken például viszonylag gyenge minőségű, de megfelelő fekvésű földön is kiváló 

minőségű szőlő terem, míg vannak igen jó minőségű földdel rendelkező tájaink melyek gyakorlatilag 

alkalmatlanok szőlőtermelésre. 

A fentiekből is látható, hogy az ültetvény értékelés nagy körültekintést és szakmai ismereteket kíván. 

A telepítmény értékelésekor megkülönböztetjük : 

• a termőrefordulás előtti és a 

• termőrefordulás utáni időszakot 

A termőrefordulás előtti időszakban az értéket a telepítéssel és műveléssel kapcsolatban eddig ténylegesen 

felmerült és indokolt költség alapján kell meghatározni. 

A termőrefordulás után három módszer alkalmazható a telepítmény értékének meghatározására: 
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• Értékelés a beruházás alapján , 

• Értékelés a termőfa egység alapján, 

• Értékelés a tiszta hozam alapján 

Minden esetben az ingatlan eértékét három összetevő adja: 

• a föld terület értéke 

• a telepítmény értéke 

• az ingatlanon található felépítmények értéke 

Értékelés a beruházás alapján 

A beruházás (telepítés) költségét elosztjuk az ültetvény tervezett hasznos élettartamával. Az érték 

megállapításánál a még nem leíródott (amortizálódott) részt vesszük figyelembe. A befektetés eredményét oly 

módon vesszük figyelembe, hogy a föld AK értékét a szántóhoz (amire a telepítés történt) viszonyítjuk. Az érték 

növekedést a telepítés eredményének tulajdonítjuk. Szőlő telepítéskor például egy 8 AK/ha értékű szántóból 

akár 40 AK/ha szőlő is lehet. 

A módszer gyengéje, hogy nem veszi figyelembe a pénz időértékét, az ültetvénybő származójövedelmet és az 

ültetvény állapotát. 

Értékelés a termőfa-egység alapján. 

Alapvetően gyümölcsösökben alkalmazható módszer. Lényege, hogy a számbavett gyümölcsfákat “termőfa-

egységben” fejezzük ki, majd meghatározzuk egy termőfa értékét forintban. Az egy termőfa egység értékét 

megszorozzuk az összes mennyiséggel és így kapjuk a teljes értéket. 

Értékelés a tiszta hozam alapján 

A földterületen lévő állókultúrák forgalmi értékét az alábbi képlet alapján kell meghatározni szőlő és 

gyümölcsös esetében: 

 

ha , akkor  

ahol: 

: a telepítmény értéke az -edik évben ( ) 

: az ültetvény i-edik évhez tartozó adózás előtti jövedelme ( ) 

: az ültetvény dik évhez tartozó becsült adózás előtti jövedelme ( ) 

 : az élettartama a telepítéstől ( -dik év) a kivágásig ( -dik év), ( ) 

 : az éveknek az értékbecslés évétől számított sorszáma (az értékbecslés évében, ennek értéke , legnagyobb 

értéke , ( ) 

 : diszkont kamatláb 

* : a telepítés évében a telepítmény értéke . 
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A termőföldön található, üzemszerű művelést szolgáló azon épületek, építmények, pincék, amelyek rendeltetési 

céljuktól eltérően nem, vagy csak kényszer jelleggel használhatók, a forgalmi érték megállapítása során önálló 

értékkel nem vehetők figyelembe. Ezen létesítményeknek a forgalmi értékre gyakorolt hatását az 1. pont szerinti 

korrekció során kell értékelni. 

A fenti csoportba nem sorolható, önálló ingatlannak minősülő, de jelentős értékű épített ingatlanok (pl. kúria, 

vadászház, tanya, fogadó stb.) forgalmi értékét az 25/1997.(VIII. 1.) PM rendeletben foglaltak szerint kell 

meghatározni . 

3.7. 5.3.7 Az erdővagyon egyszerűsített ingatlan értékbecslési 
szempontjai 

Az erdő értékbecsléseként a 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint „csak olyan értékelés 

fogadható el, amely a Nyugat-Magyarországi Egyetem, illetve jogelődjének Erdőmérnöki Karán az „Erdőérték 

és kárérték számítás” tanfolyamon oktatott módszer szerint készült.” 

Minden képesített ingatlanértékelő végezhet azonban a fenti rendeletben foglaltak szerint egyszerűsített 

értékbecslést 0,5 ha-os erdő területhatárig 

A jogszabály 2.sz melléklete szerint az erdő értéke a következőkből összegződik: 

• az erdei termőhely (föld) 

• az erdőállomány értékéből. 

Az erdőterület értékének meghatározása. A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül 

a főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle (Erdészeti 

Tudományos Intézet) hat fatermési osztálynak megfelelően kerüljön meghatározásra. 

Az erdőterület fajlagos értékét az 5.4. táblázatból fatermési osztály függvényében kell kikeresni. Az 

erdőgazdálkodás célját szolgáló egyéb területek (tisztások, utak stb.) értékét 10 000 Ft/ha értékben kell 

figyelembe venni. 

5.b-5.. táblázat - táblázat Talajérték (eFt/ha) 
 

Fafaj/termőhelyi osztály I. II. III. IV. V. VI. 

Kocsányos tölgy 209 180 127 91 56 25 

Kocsánytalan tölgy 198 171 120 86 53 24 

Cser, gyertyán 42 28 12 6 4 3 

Bükk 211 189 174 130 93 59 

Akác 52 33 12 6 4 3 

Egyéb kemény lomb 65 38 25 7 5 3 

Nemes nyár 172 152 124 89 12 3 

Hazai nyár 111 84 55 29 5 3 

Egyéb lágy lomb 130 78 58 49 30 10 

Erdei fenyő 145 105 58 47 23 8 
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Fekete fenyő 102 75 43 32 17 6 

Lucfenyő 185 167 115 83 51 20 

Forrás: NFA 254/2002 FVM rendelet 

Az erdőállomány értékének meghatározása. Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a 5.5. 

táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani. A fiatal korban az erdőállomány értékét annak függvényében 

kell kiszámítani, hogy az befejezett vagy folyamatban lévő erdősítésnek számít-e. Fiatal erdőállomány esetében 

először azt kell eldönteni, hogy a folyamatban levő, vagy befejezésre tervezett erdősítést állapota alkalmassá 

teszi-e az erdőnevelési munka folytatására. Amennyiben nem (az erdősítést meg kell ismételni), az 

erdőállományt értékkel figyelembe venni nem lehet. 

5.b-6. táblázat Faállomány költségértéke (eFt/ha). táblázat - 5.b-Faállomány 

költségértéke (eFt/ha) 
 

Fafaj/kor Folyamatb

an lévő 
Befejezett 10-

20 

év 

20-

30 év 
30-40 

év 
Felújítás 

időszaka 

(év) 

Kocsányos 

tölgy 
245 350 462 565 691 9 

Kocsánytalan 

tölgy 
245 350 462 565 691 9 

Cser, gyertyán 105 150 196 240 294 6 

Bükk 193 275 363 444 543 7 

Akác 56 80 105 - - 3 

Egyéb kemény 

lomb 
140 200 264 323 395 5 

Nemes nyár 126 180 238 - - 4 

Hazai nyár 70 100 130 159 195 5 

Egyéb lágy 

lomb 
70 100 130 159 195 5 

Erdei fenyő 126 180 237 290 355 5 

Fekete fenyő 140 200 263 322 394 6 

Lucfenyő 154 220 290 355 434 6 

Forrás: NFA 254/2002 FVM rendelet 

Folyamatban lévő erdősítés esetén a megadott alapértékhez hozzá kell adni a táblázatban szereplő befejezett és a 

folyamatban lévő erdősítés különbségének az erdősítés korára eső értékrészét. Az erdőállomány fajlagos értékét 

(kitermelési érték) fatérfogat szerint az átmérő figyelembevételével a 5.6. táblázatban foglaltak szerint kell 

megállapítani. 

5.b-7.. táblázat - táblázat Fajlagos állományérték átmérő szerint (Ft/bruttó m3) 
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Fafaj/átmérő (cm) 15 20 30 40 50 

Kocsányos tölgy - 1 450 3 500 5 250 6 200 

Kocsánytalan tölgy - 1 350 4 050 6 000 7 200 

Cser, gyertyán 350 700 1 150 1 150 1 150 

Bükk - 2 050 4 500 6 500 7 200 

Akác 350 700 1 500 1 500 1 500 

Egyéb kemény lomb 350 800 1 650 2 150 2 500 

Nemes nyár - 800 2 000 2 650 2 650 

Hazai nyár - 800 1 850 2 300 2 300 

Egyéb lágy lomb - 700 1 600 1 600 1 600 

Erdei fenyő - 1 650 2 650 3 300 3 800 

Fekete fenyő - 1 400 2 100 2 700 3 100 

Lucfenyő - 1 850 2 950 3 600 4 200 

Forrás: NFA 254/2002 FVM rendelet 

Az erdőrészletekben a fafajra eső tényleges fatérfogatot megszorozzák az adott tényleges átmérőhöz tartozó 

értékekkel. Szükség esetén közbesítést végeznek. Mind a fiatal erdők esetében, mind az idősebb erdők esetében 

figyelembe veszik az erdőfelújítás finanszírozási rendszerét, illetve az erdőfenntartási járulékfizetési 

kötelezettséget. Ezekkel tehát további korrekció nem végezhető. 

3.8. 5.3.8 Az ingatlan hitelbiztosítéki értékének meghatározása 

Az ingatlan hitelbiztosítéki értékének meghatározására a következő összefüggés szolgál: 

 

ahol: 

: az ingatlan hitelbiztosítéki értéke ( ) 

: az ingatlan áfa nélküli forgalmi értéke ( ) 

: a felmért kockázatok pénzben kifejezett értéke ( ) 

Termőföld esetében az 5.3.2 pontban ismertetett képlet alapján számítják a hitelbiztosítéki értéket. 

Az 54/1997 sz. rendelet a telepítmény (erdő) esetén a forgalmi érték kiszámítását a következők szerint adja: 

 

ahol: 
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 = a faállomány forgalmi értéke az -edik évben ( ), 

 = az erdő élettartama a telepítéstől a kivágásig, 

 = diszkont kamatláb, 

= a faállomány becsült nettó kitermelési jövedelme az -edik évben ( ). 

3.9. 5.3.9 A földérték meghatározása földegyenérték képlet 
segítségével 

A földegyenérték fogalmát és elvi kérdéseit a Birtoktervezési ismeretek c. tananyag 20. számú moduljában 

részletesen ismertettük. Itt csak egy példán keresztül mutatunk rá annak használatára. 

A földegyenérték a termőföldnek olyan egységnyi területére alkalmazható értékmérő száma, amely a 

földminőség, a földhasználat és a közgazdasági tényezők mérlegelésével pénzben meghatározott, illetve 

kifejezett értékét határozza meg. (Mizseiné, 2008) 

Olyan kalkulált értékszám, amelyet a különböző gyakorlati földügyletek során (adás-vétel, kisajátítás, földcsere, 

birokrendezés) az érdekeltek elfogadnak és alkalmaznak. A földegyenértékhez szerkesztettünk egy tematikus 

térképet, amelyet az értékképzéskor segítséget nyújt egy gyors értékképzésre. 

 

ahol: 

 = földegyenérték ( ) 

 = a vizsgált területre jellemző átlagos termőhelyi értékszám 

 = a földrészlet területe 

Értéktérkép. Az itt bemutatott példa a modellterület kiválasztott földrészleteire készült tematikus térkép, az ún. 

értéktérkép, amelyen a talajosztályokh oz hozzárendeltük a fajlagos értéket, illetve földegyenértéket (Ft/ha). Ezt 

a térképet számítógéppel állítottuk elő, ami technológiai rendbe állítva, a tervezési munkát nagyban segíti. A 

térképi adatok alapján igen gyorsan meghatározható az egyes földrészletek forintban kifejezhető értéke. 

Az értéktérkép segítségével történő értékmeghatározás: A nyilvántartási térkép alapján készített ún. 

értéktérképről leolvasható a földrészlet földminőségét kifejező termőhelyi értékszám és ahhoz tartozó Ft/ha 

érték. Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő terület és Ft/ha szorzata adja meg a földterület (ajánlati) értékét 

forintban. Több számítást végeztünk a módszer alkalmazhatóságának bizonyítására, ezek közül egy példát 

bemutatunk. 
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5.1. ábra Értéktérkép részlete 

Példa egy tetszés szerint kiválasztott fölrészlet a 0112/3 helyrajzi számú földrészlet esetében: 

Kiindulási adatok: 

62 termőhelyi értékszámához tartozó terület: 11,5269 ha 

62 termőhelyi értékszámhoz rendelt forint: 419 622 Ft/ha 

52 termőhelyi értékszámához tartozó terület: 2,8246 ha 

62 termőhelyi értékszámhoz rendelt forint: 327 282 Ft/ha 

A fölrészlet értéke értéktérkép segítségével: 

(11,5269*419 6622)+(2,8246*327 282) = 5 761 382.- Ft ~ 5 760 000.- 

A hozamszámítás képlete alapján számított érték, amelyet itt most nem részletezünk: 

5 821 866.- Ft ~ 5 820 000.- Ft. 

A földegyenérték módszerével kiszámolt érték: vagyis 

y = (7600* 48,85 + 15 000)* 14.3515 = 5 543 410.- Ft. ~ 5 550 000 

A három eredmény összevetéséből kiolvasható, hogy az eltérés nem számottevő. A földegyenérték segítségével 

kiszámított érték kissé alacsonyabb, de ennek oka az, hogy a regresszió egyenes pontjaihoz viszonyítva a bevont 

adatok az egyenes alatt vagy felett helyezkednek el. Az ajánlati árakat százezres nagyságrendben adják meg. A 

fent bemutatott példa is bizonyítja, hogy a gyakorlatban, a földüggyel összefüggő tervezési, fejlesztési, 

kisajátítási feladatok során a kidolgozott módszer és annak eredménye megbízhatóan hasznosítható. 

A földegyenérték meghatározásához a termőhelyi értékszám ismerete szükséges. Sajnálatos az a tény, hogy ez 

nem került bevezetésre, annak ellenére, hogy a kezdeti lépéseket már megtették a szakemberek. A termőhelyi 

értékszám bevezetésnek visszavonása a kárpótlási eljárások miatt következett be, mivel az AK érték szolgált az 

akkori kártalanítási értékek kiszámításának alapjául. 
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4. 5.4 Melléklet 

Az értékelési szakvélemény tartalma egyszerűsített értékbecslés esetén 

  

Címlap 

Értékbecslő hivatalos neve 

értékbecslő székhelye 

  

Forgalmi érték becslése 

A (helységnév), (fekvés), ... helyrajzi számú ingatlanról, a 

(értékelés fordulónapja) napi állapotról  

  

(fénykép helye) 

  

  

értékbecslést végző személy neve 

értékbecslést végző személy elérhetősége, azonosító adatai 

  

a készítés helye, dátuma. 

  

  

Tartalomjegyzék 

 I. 

1. Értékelési bizonyítvány 

2. Korlátozó feltételeket tartalmazó nyilatkozat 

II. A leíró rész 

1. Bevezetés 

2. Szöveges leírás. 

2.1. Környezetelemzés 

2.1.1. Az ingatlan földrajzi környezete. 

2.1.2. Az ingatlan gazdasági környezete 

2.1.3. Az ingatlanpiaci környezet 

2.1.4. Az ingatlan közvetlen környezete 
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2.1.5. Az ingatlan és környezetére jellemző jogviszonyok 

2.1.6. Jogi jelleg 

2.2. Az értékelt ingatlan jellemzése 

2.3. A helyszínen tapasztalható külső és belső értékbefolyásoló viszonyok. 

2.4. Várható változások, melyek a termőföld értékére a későbbiekben jelentős befolyással bírnak. 

 III. Számítási rész 

 A termőföld forgalmi értékének megállapítására alkalmazott módszerek (III/ önálló pontokban felsorolva) 

 IV. Az értékelési dokumentáció mellékletei (sorszámozva) 

I. Értékelési bizonyítvány 

  

• az értékelt ingatlan, ingatlanok azonosító adatai, 

• az értékelő szervezeti egység megnevezése, címe, 

• az értékbecslést végző munkatárs neve, beosztása, 

• az értékbecslés célja, 

• az értékelés fordulónapja, ami megegyezik a helyszíni szemle időpontjával, 

• az értékbecslés érvényességi ideje, 

• a megállapított érték, 

• publikálási tilalomra vonatkozó előírások, 

• az értékelés feletti rendelkezési jog, 

• dátum, aláírás. 

II. A leíró rész. 

 1. Bevezetés 

  

• Az értékelés tárgya. 

• Az értékelés célja. 

• Az értékelés körülményei. 

• Az értékelés során kapott dokumentumok, információk. 

• Az értékbecslés során felhasznált források, okiratok felsorolása. 

• Az értékelési dokumentációban felhasznált fogalmak értelmezése. 

• Az elvégzett munkalépések felsorolása 

• Az alkalmazott értékbecslési módszer leírása, indokolás. 

• feltételezések, melyek mellett érvényesek az értékbecslés megállapításai. 
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 2.1. Környezetelemzés 
 

 2.1.1. Az ingatlan földrajzi környezete   

  Éghajlati viszonyok   

  Vízrajzi viszonyok   

  Domborzati viszonyok   

  Demográfiai viszonyok   

  Belterülettől való távolság   

  Ipari létesítménytől való távolság   

      

2.1.2. Az ingatlan gazdasági környezete   

  Az értékeléskor fennálló 

földhasználati viszonyok 
  

  Az értékeléskor fennálló 

földhasználati viszonyok változási 

tendenciái 

  

      

2.1.3. Az ingatlan piaci környezete   

  Az értékeléskor fennálló 

földértékviszonyok 
  

  A helyi viszonyokra jellemző 

termőföld-értékelési szokások 
  

  Keresleti – kínálati viszonyok   

      

2.1.4. Az ingatlan közvetlen környezete   

  Település közigazgatási területén 

belüli elhelyezkedés 
  

  Távolság a belterülettől   

  Távolság a környező településektől   

  Megközelíthetőség közúton   

  Infrastruktúra   
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2.1.5. Az ingatlanra és környezetére 

jellemző jogviszonyok 
  

  Telki szolgalom   

  Bányaszolgalom, vezetékjog   

  Település-szerkezeti terv szerinti 

övezeti besorolás 
  

  Az övezeti besorolásnak megfelelő 

jellemzők 
  

      

2.1.6. Jogi jelleg   

  Az ingatlan bányatelek része?   

  Helyi jelentőségű védett terület   

  Országos jelentőségű védett terület   

  Natura 2000 terület   

  Egyéb, tulajdonjog korlátozásával 

járó tény: 
  

  A tulajdonjogot korlátozó tény 

ingatlant érintő területi mértéke: 
  

      

2.1.7. A környezet állagának bemutatása   

  Tapasztalható-e illegális 

tevékenység, bármilyen 

környezetszennyezés? 

  

  Ha igen, a tevékenység jellege:   

  A tevékenységgel érintett terület 

(%, vagy m2): 
  

 (Esetleg szöveges leírás szerepeltetése) 

2.2. Az értékelt ingatlan jellemzése 
 

 Település, 

fekvés, helyrajzi 

szám 

alrészlet művelési ág minőségi 

osztály 
terület 

ha.m2 

kataszteri 

jövedelem (AK) 
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        0.0000 0,00 

        0.0000 0,00 

        0.0000 0,00 

Földrészlet 

összesen: 
      0.0000 0,00 

  
 

Tulajdonos neve, (azonosító adatai):   

Tulajdonos lakcíme, székhelye:   

Tulajdon jogcíme:   

Tulajdoni hányada:   

Magyar Állam tulajdona esetén 

vagyonkezelő neve: 
  

Vagyonkezelő elérhetősége:   

Az értékelt ingatlan tulajdoni lapján 

bejegyzett jogok, tulajdoni lap szerinti 

sorszám szerint: 

  

Az ingatlan tulajdoni lapján feljegyzett 

tények, tulajdoni lap szerinti sorszám 

szerint: 

  

Az ingatlan bejegyzett jogi jellege:   

A bejegyzett jogi jelleg területi mértéke:   

Van-e széljegy a tulajdoni lapon:   

Amennyiben igen, benyújtás ideje, 

ügyszáma, tartalma: 
  

    

Ingatlan megközelíthetősége:   

Ingatlan alakja:   

Ingatlan területe:   

Az ingatlan tájolása:   

Az ingatlan kitettsége, kerítettsége:   
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Az ingatlanhatárok felismerhetőek-e:   

Ingatlan lejtése, domborzati viszonyok:   

    

Van-e bejegyzett földhasználó:   

Amennyiben igen, neve:   

Lakcíme, székhelye:   

A földhasználat jogcíme:   

A földhasználat kezdete (időpont):   

A földhasználat időtartama:   

Amennyiben részterületet használ, annak 

jellemzése (terület, elhelyezkedés, 

alrészlet, művelési ág): 

  

  

Értékelt ingatlanonként külön táblázatot kell kitölteni. 

 (Esetleg szöveges leírás szerepeltetése) 

 2.4. Várható változások, melyek a termőföld értékére a későbbiekben jelentős befolyással bírnak  

Szöveges ismertetés. 

 III. A számítási rész 

 3.1. számítási képlet leírása  

3.2. Korrekciós tényezők és a korrekció mértékének megjelölése 
 

 sorszá

m 
korrekciós tényező alsó határ felső határ korrekció becsült 

mértéke 

          

          

          

          

          

  

3.3. A korrekció mértékének indokolása (szöveges rész, nem kötelező) 

 3.4. A korrekció figyelembe vételével kialakított ár. 
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Csatolandó mellékletek 

• A termőföld-értékelési szakvéleményhez minden esetben csatolni kell a következő dokumentumokat: 

• az ingatlan fordulónapi állapotot hitelesen bemutató (30 napnál nem régebbi) tulajdoni lap másolata, 

• az ingatlan-nyilvántartási térkép fordulónapi állapotot hitelesen bemutató másolata, 

• az ingatlan használatát fordulónapi állapotban hitelesen szemléltető földhasználati lap másolat, 

• helyszíni szemle megállapításait leíró dokumentum (jegyzőkönyv, adatlap, stb.), 

• a helyszíni szemlén készített, fényképfelvételek, rövid szöveges iránymutatással, 

• ültetvény esetén az ültetvényérték alapjául szolgáló számviteli dokumentumok, 

• egyéb dokumentumok (hatósági határozat, bírósági ítélet, szerződés, írásos megállapodás, nyilatkozat, stb.), 

melyek lényegesek az ingatlan jogi helyzetének megértéséhez, ideértve a terhekre vonatkozó iratokat is, 

• az értékeléssel kapcsolatos számítás. 

5. 5.5 Összefoglalás 

A termőföld hazánk nemzeti kincse, mással nem pótolható, de folytonosan és feltételesen megújítható természeti 

erőforrásunk. Védelme, adottságainak és legmegfelelőbb hasznosításának elősegítése elsőrendű feladat. 

Agráradottságaink, így a talaj- illetve a termőhelyi tulajdonságok minősítése, valós értékelése az agrár-és 

vidékfejlesztésnek kiindulópontjait képezik. 

A földkészlettel való ésszerű gazdálkodás minden társadalom alapvető célja, amely egyértelműen szükségessé 

teszi a földhasznosítás, a földvédelem, valamint a földértékelés feladatainak időről-időre történő 

újrafogalmazását. 

Szükségszerűen merül fel a birtokrendezési eljárásokban alkalmazandó csereérték egyértelmű meghatározása is. 

A jelenlegi földpiaci árak ma még nem teljesen alkalmasak az érték meghatározására, de ezzel még egy ideig 

számolnunk kell. Nem teljes értékű az aranykorona (a másfélszázados értékmérő) sem, mert ez az érték a földek 

minőségét kifejező mutatószám, ma már inkább közelítő értéknek tekinthető, különösen igaz ez az eltérő 

művelési ágak tekintetében. 

A ma még kialakulófélben lévő földpiac miatt a gyakorlatban számos nyitott és megválaszolatlan kérdés 

mutatkozik a sajátos ingatlantípus, a termőföld értékelésében. A külföldi gyakorlat tanulságai szerint a 

termőföldek értékének becslésére akkor is szükség van, ha működik a földpiac, kialakul a földek adásvétele és 

haszonbérleti rendszere. Ennek az oka, hogy egy sor makroszintű döntés meghozatalához szükség van a földek 

jelenlegi és várható értékének ismeretére. 

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a földnek, mint ingatlannak a tulajdonságait? 

2. Jellemezze a magyar termőföld piac helyzetét! 

3. Melyek a földár meghatározásánál feldolgozott információk? 

4. Ismertesse a piaci alapú termőföld értékelés lépéseit! 

5. Ismertesse a hozadéki elvű földértékelést! 

6. Miként történik az erdők egyszerűsített értékelése? 

Irodalomjegyzék 
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