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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

Problémafelvetés 
 
„A magyar mezőgazdaság problémája az alacsony jövedelmezőség és a forráshiány. 
A mezőgazdasági termelésben nem képződik elegendő jövedelem, ami számos 
gazdasági és társadalmi feszültség forrása, hiszen a realizált jövedelmek nagysága a 
versenyképességgel, a piacra jutási eséllyel azonos. A jövedelemhiány azonban 
nemcsak rövid távon súlyos gond, hanem felemészti jövőbeni versenyképességünket 
is. Az alacsony jövedelmezőség mellett a gazdálkodóknak nincs fedezetük termelési 
szerkezetük átalakításához, a termelés hatékonyságának növeléséhez.” (Udovecz, 
2001). 
 
Az alacsony jövedelmezőségi szint mellett meg kell említeni, hogy az ágazat 
tőkearányos jövedelmezősége lényegesen alacsonyabb a kockázatmentes állampapírok 
hozamánál. A belső felhalmozást nehezíti, hogy a tulajdonosok a kitermelt 
nyereséget inkább elvonják a termeléstől és magasabb nyereséget biztosító 
befektetéseket eszközölnek (Kapronczai et al., 2005). Az árutermelő családi 
gazdaságok nagy része semmilyen intézményes hitelkapcsolattal nem rendelkezik, 
a folyó gazdálkodást és fejlesztést saját források mellett a rokonság, az ismerősök, a 
baráti kör, továbbá az üzleti partnerek, s nem ritkán az uzsorások hiteleivel biztosítják 
(Harza, 2001). 
 
A mezőgazdaság rendszerváltást követő időszakának alapvető problémája az alacsony 
jövedelmezőség mellett a mezőgazdasági üzemek tőkeellátottságának alacsony 
színvonala, mely máig akadálya további fejlesztések megvalósításának. A céljaiban 
következetes, de alkalmazott eszközeiben igen szerény birtokpolitika széles körben 
elfogadott, nemzeti megegyezésen alapuló közép- és hosszú távú stratégiájának hiánya 
sem járul hozzá a gazdaságok szilárd működési alapjának megteremtéséhez. 
 
A csatlakozást követően kiszámíthatóbb és növekvő mértékű támogatást biztosító 
rendszer bevezetésével a mezőgazdaságban növekedésnek indult a termelés 
jövedelmezősége, és a birtokszerkezet feszültségei is enyhültek. Végre 
megkezdődhetett az agrárszférában is az a folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a 
mezőgazdasági beruházások finanszírozása a beruházások futamidejével 
szinkronban lévő források segítségével történhessen. Az alternatív befektetések 
hozamainak csökkenésével lehetőség nyílik a hosszú távú források mezőgazdaságba 
történő kihelyezésére. Ezáltal a termelékenység és a hatékonyság növelése is lehetővé 
válik. 

A téma időszerűsége, a disszertáció célkitűzései 
 
A versenyképesség javításához egyre sürgetőbb feladat a régi tagállamok 
gazdálkodóival szemben a mezőgazdasági termelésben fennálló hátrányaink 
csökkentése. Ehhez a tőkebevonás mértéke növelendő. Kiinduló hipotézisem, hogy a 
földjelzálog-hitelezés elősegíti a gazdaságok fejlődését, a szerkezetváltást, 



 

 6

valamint hozzájárul a racionális földhasznosítás megteremtéséhez is. A 
szakirodalom tanulmányozása és vállalkozások, gazdaságok vezetőivel folytatott 
megbeszéléseim viszont arról győztek meg, hogy a megoldásban, a forráshiány 
leküzdésében a földjelzálog-hitelezés az elvi lehetőségekhez képest meglehetősen 
szerény szerepet vállal, messze nem használjuk ki a lehetőségeket. 
 
A disszertáció három részből áll. Az első részben az alapvető fogalmak és a 
kapcsolódó szakirodalom kerül bemutatásra. A második részben a módszertani 
kérdéseket tekintem át és meghatározom a szükséges vizsgálatokat. A dolgozat 
harmadik része az elért eredményeket tartalmazza.  
 
A disszertáció szakirodalmi feldolgozásának kiemelt célja, az első célkitűzés a 
földjelzálog-hitelezés, mint mezőgazdasági forrásteremtő eszköz tárgyilagos 
megítélése. Ehhez fel kell tárni a földjelzálog-hitelezés tágabb és szűkebb környezetét. 
A feldolgozás a tágabb környezet vizsgálatánál a mezőgazdaság sajátos 
finanszírozásának okát, jellemzőit és változását tárja fel. A szűkebb környezet 
elemzése a földjelzálog intézményét hitelezési szempontból befolyásoló tényezőket, a 
fedezetet és a kockázatokat értékeli. A szakirodalmi rész ezt követően az 
agrárfinanszírozás és a jelzáloghitelezés, valamint a földjelzálog-hitelezés külföldi és 
hazai előzményeit, gyakorlatát ismerteti, kitérve az uniós fejlődési irányok 
meghatározására, illetve a földjelzálog-hitelezés hazai alkalmazását befolyásoló fő 
szempontok kiválasztására is. 
 
A mezőgazdaság forráshiányának leküzdéséhez a földjelzálog-hitelezés bővülése 
szükséges. A második célkitűzés a földjelzálog-hitelezés bővülését meghatározó 
tényezők feltárása és értékelése. Ehhez feltárom és értékelem a földjelzálog-
hitelezést gátló- és segítő mezőgazdasági tényezőket, változtatási szükségleteket és a 
lehetőségeket. Leginkább a termőföld használatát befolyásoló tényezők változását 
vizsgálom a csatlakozástól napjainkig terjedő időszakban. Értékelem a földpiacot, a 
földtulajdon és -használat alakulását, a földárak és bérleti díjak változását, valamint a 
földhasználat fejlesztését szolgáló intézkedések hatását. 
 
Mivel részletes földár- és bérleti díj statisztika nem áll rendelkezésre, a második 
célkitűzés maradéktalan megvalósításához becslési módszeren alapuló szakértői 
rendszert alakítottam ki a harmadik célkitűzés, az érvényes földárak és bérleti 
díjak részletes meghatározására. 
 
A negyedik célkitűzés a földárak és bérleti díjak, illetve a földárak és a 
befolyásoló tényezők közötti összefüggések feltárása. Ehhez megfelelő adatbázisok 
tudományos vizsgálatával értékelem és igazolom a feltárt összefüggéseket. 
 
Az ötödik célkitűzés a földjelzálog-hitelezés alakulásának vizsgálata és további 
elterjedésének meghatározása. Ehhez feltárom a földjelzálog-hitel felvételében rejlő 
lehetőségeket és potenciális szereplőket. A vizsgálatokat – adathiányból eredően – 
szűkítettem a hosszú távú hitelekkel (kötelezettségekkel) rendelkező gazdaságokra, 
ami nem jelenti a célkitűzés megvalósításának korlátozását (hiszen a földjelzálog-
hitelezés e kötelezettség része). 
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A kutatás hipotézisei: 
 

1. A földjelzálog-hitelezés elősegíti a gazdaságok fejlődését, a szerkezetváltást, 
valamint hozzájárul a racionális földhasznosítás megteremtéséhez. 

2. A földár és a bérleti díj kapcsolata lehetőséget biztosít a földjelzálog-hitelezés 
bérelt területekre történő kiterjesztésére. 

3. A termőföld mérete és minősége, valamint a föld fajlagos értéke közötti 
pozitív kapcsolat lehetővé teszi a parcellák koncentrációját. 

4. Elkülöníthető a gazdaságok olyan csoportja, mely fejlesztéseihez sikeresen 
alkalmazhatja a földjelzálog-hitelezés intézményét. 
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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. A mezőgazdasági termelés közgazdasági feltételei 
 
A mezőgazdaságban az árak, támogatások és a tőke alakulását összességében a 
mezőgazdasági termelés közgazdasági feltételeinek nevezzük. A mezőgazdasági 
termékek termelői ára és a termelés hatékonysága határozza meg a jövedelmeket és a 
föld értékét, nem fordítva. Ezért csak növekvő termelékenység okozhat emelkedő 
földárakat, hiszen egyensúlyi értéküktől tartósan elszakadó földárak esetén, földek 
művelésbe vonásával, vagy a művelésből való kivonással nem az árak, hanem a 
termelés alkalmazkodna (Ferenczi et al., 2002). Szűcs (1998) megfogalmazása szerint 
„a földjáradék nem oka, hanem eredménye a mezőgazdasági termelői áraknak, ezért a 
művelésbe vont… földeken mindenképpen keletkezik”, a föld iránti kereslet 
származékos. Burgerné (2002) a földtőkét a jövőbeni földjáradékok jelenértékeként 
határozza meg, melyet a földárat befolyásoló tényezők hatása módosít. Ezek: 

 a hasznosítási, illetve az alternatív hasznosítási lehetőségek (köztük a 
várakozások); 

 a föld iránti kereslet és kínálat alakulása (jellemzője, hogy a csekély kínálatot 
meghaladó kereslet magas földárakat eredményez); 

 a mezőgazdasági termékpiacok helyzete (a jövedelemváltozás a földkereslet 
változásán keresztül befolyásolja a földárakat); 

 a föld elhelyezkedése, a népesség változása és a technológia változásának 
hatása; 

 a gazdasági konjunktúra, az általános kamatszint és az inflációs hatások; 

 kormányzati beavatkozások (támogatások és elvonások), valamint 

 az egyéb tényezők (spekuláció, jelzálogkamat, területfejlesztés, vidékfejlesztés, 
környezetvédelem, stb.). 

 
A mezőgazdaság államilag erősen szabályozott körülmények között működik. A 
piacszabályozás fő okai között megtalálhatjuk egyrészt a jelentős kiszolgáltatottságot 
az időjárásnak, a hozamok és árak jelentős ingadozását eredményezik. A másik 
lényeges elem a termelési tényezők helyhez kötöttsége (Kiss, 2003). A kormányzati 
beavatkozások mellett fontos érv, hogy a tökéletes verseny nem biztosítja az 
erőforrások Pareto-hatékony felhasználását1, így a jövedelmek optimális elosztását. A 
klasszikus kritika szerint ezek a jellemzők más ágazatokban is előfordulhatnak, de ott 
nem merül fel az állami beavatkozás. Penson, Capps és Rosson (1999) a következő 
tényezőkkel támasztja alá a mezőgazdaság állami beavatkozásainak szükségességét: 

                                             
1 Ahol piaci szereplők jóléte már csak más sérelmére javítható. 
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 iparág védelme, 

 szociális és társadalmi okok, 

 a fogyasztók ellátása, egészségük védelme, 

 a környezet védelme. 
 
A beavatkozás formái igen változatosak lehetnek, így a termelés szabályozása (a piaci 
keresletnek megfelelően), ár- és jövedelemtámogatás, a külkereskedelem szabályozása 
(tarifák és kvóták rendszere, vámok), kedvezményes kölcsönök biztosítása, 
kamattámogatás. Érdekes megfigyelni a szakirodalomban a kormányzati beavatkozás 
megítélésének változását. A klasszikus alapokra építkező „laissez-faire” modell (a 
piacok tökéletesek, állami be nem avatkozás elve) elvesztette relevanciáját az 1929-
1933 közötti nagy gazdasági világválság hatására. Helyét átvette a keynesi 
költségvetési politika, amelynek fő jellemzője az erőteljes kereslet-élénkítés. Az 
anticiklikus gazdaságpolitika recesszió esetén ösztönzi a növekedést, míg a fellendülés 
az újraelosztás bővülését teszi lehetővé (például adóemeléssel). A hatvanas évektől 
kezdődően egyre nagyobb lett a kételkedés a makrogazdasági kormányzati 
beavatkozást illetően és újra teret hódít a mezőgazdaságban a verseny. Az állami 
beavatkozás során egyre inkább a társadalmi összhaszon figyelembe vétele válik 
szükségessé. 
 
A kelet-közép európai és a magyar agrárgazdaság évtizedek óta krónikus 
tőkehiányban szenved. A külföldi tőkebefektetések az ágazatban elsősorban a szűk 
keresztmetszetet, így jelentős piaci alkuerőt is biztosító vezető élelmiszeripari 
vállalkozások megszerzésére irányultak. Ugyanakkor a mezőgazdaságot a külföldi 
tőkebefektetések csak kis mértékben érintették, azt is inkább csak a Dunától nyugatra 
elhelyezkedő, társas gazdálkodással is jellemezhető térségekben. A törekvésük 
leginkább a földhasználat elsajátításában nyilvánul meg, ami földtulajdonszerzést, 
illetve földbérleti jogviszony létesítését jelenti (Lakatos, 2002).  
 
A vállalkozások gazdasági erejét nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló tőke 
mennyisége. A tőkefelhalmozás a saját működésre visszavezethető koncentráció 
következtében megy végbe. A társasági formában működő vállalkozásokba a banktőke 
is bekapcsolódik, míg a tőke növelésének lehetősége az egyéni gazdaságok esetében 
sokkal korlátozottabb. A finanszírozást a bankhitelek helyett inkább egyéb 
tőkebevonási-finanszírozási módok, informális csatornák (család, rokonok, barátok, 
ismerősök, uzsorások), a termelési integrációk szállítói előfinanszírozása jellemző. 
Számukra nélkülözhetetlen működési biztonságuk, likviditásuk javítása érdekében a 
hitelforrások bővítése. 

1.1.1. Mezőgazdasági sajátosságok 
 
A földjelzálog-hitelezés kialakulását a mezőgazdasági termelés sajátosságaihoz történő 
igazodás tette szükségessé. A mezőgazdasági termelést a többi ágazattól eltérő 
sajátosságok jellemzik, melyek korlátozzák a növekedés és fejlődés lehetőségét. A 
mezőgazdaság biológiai-természeti meghatározottsága miatt hosszú a termelés 
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időszükséglete, munka- és finanszírozási csúcsok jelentkeznek, korlátozott a 
szerkezetváltás lehetősége, a nagy tőkeigény mellett alacsony a termelés 
jövedelmezősége (Csete és Láng, 2005). E tényezők hatását erősítik még a kereslet 
sajátosságai, a kereslet jövedelem-rugalmatlansága, az Engel törvény (Kopányi, 1997). 
A mezőgazdaság sajátosságai a keresleti tényezők hatásával kiegészülve a termelők 
alacsony, bizonytalan és ingadozó jövedelmét a befektetett tőke lassú, bizonytalan 
megtérülése kíséri.  
 
A mezőgazdasági termelés keretfeltételei is sajátosak (Horn et al. 2006, 2007): 

 Az agrárgazdaságban egyszerre van jelen az erőforrások elégtelen 
kihasználása, a termésmennyiségek évek közötti túlzott hullámzása, a piaci 
zavarok kiszámíthatatlan megjelenése, valamint az agrárolló szerény záródása, 
máskor erős szétnyílása. 

 A gazdaságokat és a főbb ágazatokat is nagymértékű differenciálódás, a 
ráfordítások és az eredmények jelentős szóródása jellemzi. A gazdasági méret, a 
felszereltség, a termelés profilja, a szakember állomány, valamint a piaci 
kapcsolatok szervezettsége érdemi különbséget okoz a gazdálkodás 
eredményességében.  

 A nemzetgazdaság más ágazataihoz képest a mezőgazdaságban – több év 
átlagában – alacsony a jövedelmezőség, ezért a befektetők számára nem 
vonzó az agrárágazat. 

 
Az EU tagállamai között a gazdaságok, a termelés, a tőke és a hitelek igen 
egyenlőtlenül oszlanak meg. Poppe (1993 in Tanka, 1998a) szerint a termelési 
tényezők és a hozamok relatív árarányai meghatározzák a gazdálkodás méretét, így a 
gazdálkodáshoz szükséges tőke nagyságát is. Az eladósodottság aránya tekintetében az 
EU északi és déli régiói között egyértelmű különbség mutatkozik. Északon, ahol 
relatíve olcsóbb a hitel, a farmok jobban eladósodtak és így jobban integrálódtak a 
tőkepiacokba, mint a déli farmok, amelyek inkább önfinanszírozók maradtak. A 
kisgazdaságok egyik igen nagy problémájának tartják, hogy méretüknél fogva nem 
képesek kapcsolódni a gazdasági folyamatokhoz, ezen belül is a tőkepiachoz, így 
kényszerűen önfinanszírozók (Varga et al, 1999). 
 
A mezőgazdaságban a vállalkozások meghatározása sajátos, mely a jogi szabályozás 
eltéréseiből ered. Az uniós szabályozás az agrárüzemet tekinti a szabályozás 
tárgyának, melynek része – a fennálló jogok és követelések érvényesítésével – a 
mezőgazdasági termelő mellett az általa végzett mezőgazdasági termelési folyamat is. 
Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet alapján nemzeti jogállásuktól függetlenül 
mezőgazdasági termelők azok a vállalkozások, vagy magánszemélyek, melyek üzeme 
a Közösségen belül található, valamint mezőgazdasági termelést2 folytatnak. A 
mezőgazdasági támogatások nyújtásának szempontjából a termelői regisztráció az 
üzemi egység kifejezője. Az uniós és a nyugat-európai szabályozással ellentétben 
Magyarországon az agrárüzem nem önálló szabályozás tárgya, helyette az üzem 
                                             
2 Többek között: mezőgazdasági termékek termelése, mezőgazdasági célú állattartás, de a földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartása is. 
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vezetője (magánszemély, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, őstermelő), vagy az 
üzem jogi keretét tükröző szervezeti forma (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, 
szövetkezet) került kiemelésre (Orlovits, 2008). A gazdálkodás értelmezésében így 
teljes a zűrzavar! 
 
Az árak és a támogatások nem elégségesek az alacsony jövedelmezőség 
ellensúlyozására, a termelési szerkezet javítása és beruházások szükségesek. A 
mezőgazdasági termelés sajátosságai a gazdálkodásban kockázatokban jelentkeznek, 
ezért a termelés finanszírozása is kockázattal jár, sajátos rendszere az 
agrárfinanszírozás, melynek része a földjelzálog-hitelezés. 

1.1.2. Az agrárfinanszírozás jellemzői 
 
Az agrárfinanszírozás gondjai a mezőgazdaság sajátságaival függnek össze. Az 
agrárágazat sajátosságai miatt a többi nemzetgazdasági ágazatban megszokottól 
eltérő finanszírozási megoldásokat igényel: 

 az alacsony jövedelmezőség lassú tőkemegtérüléssel és jelentős tőkeigénnyel 
párosul, 

 a kiadások és a bevételek időben távol esnek egymástól, és a bevételek nem 
folyamatosak, 

 a termelési tényezők között nagy súlya van a földnek, mely hosszú távú 
tőkelekötési igényt eredményez, 

 a termőre fordulás ideje hosszú (például ültetvénytelepítés esetén), a 
hiteltörlesztés is csak később kezdődhet. 

 
A vállalkozások a finanszírozási alapelvek szerint alakítják ki tőke és 
forrásszerkezetüket: 

 rentabilitás (a legkisebb költségű, de a legnagyobb hozamot biztosító források 
felhasználása); 

 biztonság (saját és idegen források optimális arányának biztosítása); 

 függetlenség (a befektetőktől és a hitelezőktől); 

 a likviditás és szolvencia (a gazdálkodás stabilitása, folyamatos fizetőképesség 
fenntartása az éppen aktuális kötelezettségekkel összhangban); 

 normativitás (a vállalat és hitelezője érdekeinek együttes érvényesítéséről van 
szó). A saját erő minimális és a hitel maximális összegének behatárolását 
jelenti; 

 rugalmasság (alkalmazkodás a változásokhoz); 

 pénz időértéke (befektetési és finanszírozási alternatívák kiválasztása és 
rangsorolása). 
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Az agrárium finanszírozását három csatorna: a belső felhalmozás, a támogatások és 
a hitelezés párhuzamosan biztosítja. Borszéki (2000) – ezzel teljesen összhangban – az 
agrárfinanszírozást meghatározó tényezőket a következő három csoportba sorolja: 

 önfinanszírozó képesség (a tőkeigényességtől, a vagyoni helyzettől és a 
forrásképződéstől függ), 

 külső források (támogatási- és hitelrendszer), 

 a gazdaság általános állapota. 
 
Az önfinanszírozás során a mezőgazdasági vállalkozásnak saját működési és 
fejlesztési kiadásait elsődlegesen nyereség ágon keletkezett gazdasági eredményéből 
kell finanszíroznia. A növekvő jövedelmezőség növeli a termelési kedvet, ösztönöz az 
elmaradt beruházások pótlására, a termelés modernizálására (Kiss, 2003). A saját tőke 
felhalmozásának mértékét leginkább a jövedelmezőség és a támogatások befolyásolják 
(Borszéki, 2000).  
 
A támogatások hatására javul a belső felhalmozás. A Közös Agrárpolitika (KAP) a 
belső felhalmozás, az önfinanszírozás képességének javítása érdekében 
jövedelemkiegészítő támogatásokat (közvetlen kifizetéseket), a gazdaságok 
birtokkoncentrációját3 és alternatív megélhetési források megszerzését elősegítő 
vidékfejlesztési támogatási intézkedéseket alkalmaz (Lakatos, 2002). Az 
agrárfinanszírozásban az állami támogatás ezért annál fontosabb, minél kevésbé 
tükrözik a mezőgazdasági árak a termelési költségeket, illetve minél nagyobb a 
különbség a mezőgazdaság jövedelmezősége és a banki kamatlábak között (Tanka, 
1998a). 
 
A támogatások és a belső felhalmozás mellett a hitelezés az agrárfinanszírozás 
harmadik csatornája. Az idegen tőkeforrásokhoz a vállalkozások többnyire bankhitel 
formájában juthatnak. Varga (2003) szerint a hitelezés a domináns elem, mivel ez 
képes leginkább a mezőgazdasági termelés struktúráját gazdaságossági 
szempontok alapján megszervezni. Ez mindenképpen visszacsatolás a belső források 
és a támogatások elégtelen voltára. Ugyanakkor az értekezés egy másik fontos 
megállapítása, hogy szoros kapcsolat mutatható ki a támogatási és a hitelrendszer 
között, vagyis a különféle hitelkonstrukciók fontos eleme a támogatás.  
 
A hitelezésben az agrár-érdekek a pénzügyi rendszer profit-központúságával 
ütköznek, a bankszféra csak szigorú üzleti alapon, a pénzkölcsön megfelelő 
hasznának szavatolásával hitelezhet a mezőgazdaság számára is. A hitelezés 
viszonylag magas költségét az agrárfinanszírozásban rejlő kockázatok jelentik, 
melyeket a kölcsön nyújtásakor a hitelt folyósító pénzintézet figyelembe vesz (Alvincz 
et al., 2001). Ugyanakkor megfelelő fedezettel hitelgaranciákkal, állami 
kezességvállalással, kamattámogatással, valamint közraktározás melletti hitelezéssel 
jelentősen csökkenteni lehet az agrárhitelezés kockázatát (Kiss, 2003). 

                                             
3 Az Unió ösztönzi a birtokkoncentrációt az agrárnépesség kedvezőtlen korstruktúrája, a termelés 
fenntarthatósága és a birtokok egyben tartása miatt. 
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A bankok az ügyfelek hitelképességét, a vállalkozás pénzügyi helyzetének vizsgálata 
során mérik fel, melynek egyik eleme a gazdasági környezet vizsgálata, míg az 
ügyfélminősítés a vállalkozás hitelezési kockázatának felmérését szolgálja. A fedezet 
felajánlása a hitel visszafizetésének kockázatát mérsékli. A hitelezésben a fedezeti 
elv érvényesül, hiszen a fedezetet pénzzé téve a hitel visszafizetéséhez szükséges 
forrás megszerezhető. A hitel fedezetének biztosítékai személyi biztosítékok (kezesség 
és garanciavállalás), valamint tárgyi biztosítékok (zálogtárgyak) lehetnek. Ilyen 
fedezet lehet az óvadék, ami dologi jellegű biztosíték (például értékpapír), 
kézizáloghitel, ingóság (például a vásárolt eszköz). Egyéb különleges fedezet lehet 
még meglévő, vagy a jövőben előállítandó áruk (készletek), melyek árbevétel 
engedményezéssel és az árbevételre érvényes zálogjoggal biztosíthatók. Jelzáloghitel 
fedezete ingatlan (épület, telek, termőföld), amelyre a bank a földhivatalnál a tulajdoni 
lapra jelzálogjogot jegyeztet be. Ebben az esetben az adott ingatlan értékesítése, vagy 
egyéb kötelezettségekkel való terhelése csak a jelzálogot birtokló bank 
beleegyezésével kérhető (Merkel, 2004). 
 
Növekvő jövedelmezőség hatására nő a föld értéke, ára, ami javítja a banki 
hitelek fedezetét, csökken az agrárfinanszírozás kockázata. A banki finanszírozás 
is könnyebbé és olcsóbbá válik (Kiss, 2003). A hitelezés biztosíthatja leginkább a 
mezőgazdaság számára a tőkebevonás lehetőségét, valamint a termelési tényezők 
(esetünkben leginkább a termőföld) feletti tulajdonjog átruházását is elősegítheti. A 
jelzáloghitelezés ugyanakkor a többi hitel kiváltását, refinanszírozást is elősegítheti. 
 
A hitelezés felgyorsítja a mezőgazdaság szerkezeti átalakulását. A hitelezők a 
gazdaság egészének teljesítményéhez viszonyítva felmérik és értékelik az ágazat 
termelésének bővülésében rejlő lehetőségeket és kockázatokat, melyet a 
kamatkülönbözet vagy többletfedezet igényük mutat. Véleményem szerint a hitelezés 
elősegíti a hatékonyság növelését is, hiszen elvárt teljesítményt támaszt (törlesztés), 
mely szelektálja a termelőket. A hatékonyság növekedése a jövedelmek, így a 
tényezőjövedelmek bővülésén keresztül a termelési tényezők elosztását is 
befolyásolják, melyek a bővülő újratermelésben vesznek részt. A többi gazdaság 
fokozatosan kiszorul a termelésből. 

1.1.3. A gazdaságok fejlődését befolyásoló tényezők 
 
A mezőgazdasági vállalkozások fejlődésében hosszú távon a növekedési stratégiák (a 
specializáció és a diverzifikáció) vannak túlsúlyban. (Székely, 2003). A mezőgazdaság 
finanszírozásának ezért központi kérdése a gazdaságok fejlődése. A folyamat fő 
hajtóereje a hatékonyság növelése, melyet a beruházások tesznek lehetővé. A 
beruházások megvalósítását támogatások és külső finanszírozás is segíti, mely a 
koncentrációs folyamat felgyorsítását eredményezi. 

Hatékonyság 
 
A termelés mennyiségének növelése méretgazdaságossági előnyöket, megtakarításokat 
jelenthet. A méretnövelés előnye adott technikai színvonal mellett, hogy a termelési 
tényezők mennyiségének egyidejű növelésével, azok arányainak megtartása mellett 
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skálahozadék (volumenhozadék) jelentkezik. A skálahozadék a kibocsátás 
változásától függően lehet csökkenő, konstans, vagy növekvő. A skálahozadék 
meghatározásában segítséget jelentenek a hosszú távú termelési függvények. 
 
A Cobb-Douglas féle termelési függvény feltételezi, hogy a termelési tényezők 
folyamatosan helyettesíthetők egymással, és hogy a helyettesítés határrátája csökkenő: 

Q= AKL 

ahol Q - a termelt mennyiség; 
A - az egyéb tényezők hatását magában foglaló konstans; 
K és L - a vizsgált tényezők (a munka és a tőke); 
 és  - szintén konstansok, a termelési tényezők rugalmasságát mutatják. 

 
A kitevők összege (+) a skálahozadékot mutatja. Ha egynél nagyobb az összeg 
növekvő-, egy esetén konstans, egynél kisebb összeg esetén csökkenő skálahozadékról 
beszélünk. A termelési függvényben a föld a tőke része, hiszen aggregált szinten a föld 
kínálata állandó. Így érvényes, hogy az EU a termőföldet a tőke szabad áramlásának 
fejezetében tárgyalta (Treaty of Accession, 2003) a csatlakozási szerződés során. A 
függvény módosított változatát a helyettesítési költségen alapuló földérték 
meghatározáshoz használják4. Előnye, hogy a marginális földek értékelését is 
lehetővé teszi, míg hátránya, hogy a termelés tényleges és potenciális 
jövedelemtermelő képességétől független értéktrendet alakít ki (Szűcs, 1998): 

Y= aPKA 

ahol  Y - a tiszta jövedelem (Ft/ha); 
a - konstans; 
P - a termőhelyi pontszám, vagy aranykorona érték; 
K - költség (Ft/ha); 
A - a lekötött állóeszközök; 
,, - paraméterek. 

 
A Leontief-féle termelési függvény [Q = min(aK bL)] feltételezi, hogy bizonyos 
termelési folyamatokban a termelési tényezők nem helyettesíthetők folyamatosan, 
akkor a kisebb mennyiségben rendelkezésre álló termelési tényező a termelés szűk 
keresztmetszete. A vállalatok növekedésük során versenyeznek az erőforrásokért. 
Mivel ezek szűkösen állnak rendelkezésre elosztásuknál az szerezhet be többet, 
amelyiknél az adott termelési tényező határtermelékenysége magasabb. A termelési 
tényezők gazdaságilag hatékony felhasználásának feltétele a legkisebb költségű és a 
legnagyobb profitot biztosító tényező-kombináció alkalmazása, vagyis a tényezők 
határtermékének aránya egyezzen meg a tényezők árarányával. A technikai 
hatékonyság esetében ahol alacsony a munkabér ott a munkaigényesebb 
technológiákat, míg tőkebőség esetén inkább a tőkeigényes technológiát választják. 
 
A mezőgazdaságban létezik mérethozadék, a tipikus vállalat termelési függvénye egy 
adott ágazatban növekvő hozadékkal jellemezhető, tehát a kis farmok kevésbé 

                                             
4 Lineáris összefüggés mellett a föld helyettesítési értéke a költségszínvonaltól és az (/) hányadostól függ. 
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hatékonyak, mint a nagy farmok (Kislev és Peterson, 1996). Más vizsgálatok alapján 
(Hayami és Ruttan, 1985) a mérethozadék a mezőgazdaságban az állóeszközök 
megoszthatatlanságából, tehát a kapacitások kihasználásnak igényéből származik. Más 
megfogalmazásba a hatékonyság azt fejezi ki, hogy adott technológia mellett létezik 
optimális üzemméret (Csendes et al., 2003). 
 
A hatékonyság azonos üzemméret mellett is eltérő, ha változik a termékszerkezet, ami 
a tevékenységi kör gazdaságosságot (scope hatékonyság) mutatja. Ez akkor jön létre, 
ha költségmegtakarítás keletkezik két- vagy több termék egy szervezeten belüli 
termeléséből. A legjelentősebbnek vélt hatékonyságelem az allokációs hatékonyság 
(Poppe 1993, in Tanka, 1998a), ami az inputok mértékének és arányainak helyes 
megválasztásától függő elem. A technikai hatékonyságot az inputok felhasználása, 
működtetése befolyásolja. Az allokációs hatékonyság az input optimális szerkezetét 
próbálja nyomon követni, míg a technikai hatékonyság ezen input kombináció 
hasznosítását vizsgálja. A hatékonyság mérése a ráfordítások hatékonyságának 
mérésén alapul, ami kifejezhető naturáliákban (naturális hatékonyság), vagy pénzben 
(ökonómiai hatékonyság). A gazdaság egészében a méret- és tevékenységi kör 
hatékonyság mintegy 5 százaléka a költségeknek, addig az allokációs és technikai 
hatékonyság esetében együttesen 20 százalék körüli ez az arány (Berger et al., 1993). 
 
A termelékenység növelésének másik eszköze a hatékonyság mellett a specializáció. 
Ha a termelést sok ciklus, hosszú fázisok és fázison belül sok feladat jellemzi, akkor a 
munkafázisok magasabb termelékenységéből, azaz az alacsonyabb egységköltségéből 
eredő előnyök az intenzív tőkefelhasználással jellemezhető, nagyméretű 
vállalkozások számára teremtenek kedvező környezetet. Ha a mezőgazdaságban 
enyhíthető a szezonalitás és a hozamok ingadozása, akkor a mezőgazdasági 
üzemszervezet a nagyméretű vállalati forma irányába fejlődik (Fertő, 2002). A 
mezőgazdasági jövedelem kiegészítésének és növelésének eszköze a családi 
gazdaságok számára a diverzifikáció, ami helyi szinten egy-egy család számára, a 
vidéki lakosság helyben tartása miatt ugyan fontos szempont, de makrogazdasági 
szinten ebből mérhető eredményre a közeljövőben nem számíthatunk (Hamza, 2008). 
A kistermelés megmaradását a létbiztonság – a föld és más termelőeszközök feletti 
rendelkezés fenntartásának igénye, vagy arra való törekvés – mellett a munkaerő 
hasznosításának igénye, annak alacsony lehetőségköltsége biztosítja. Amennyiben e 
lehetőségköltség és a földterület bérleti díja magasabb, mint a termelékenység 
emelkedéséből származó előny, a nagyméretű gazdaságok nem tudják bérbe venni a 
kisgazdaságok területét.  
 
Véleményem szerint a mérethatékonyság növekedése a piaci versenyben 
árcsökkenéshez vezet, ami a kisgazdaságokat fokozatosan kiszorítja a termelésből. A 
tevékenység megszűnése először a veszteséges (magas átlagköltségek mellett alacsony 
hozamot létrehozó) termelőket érinti. Ha a nagyméretű gazdaságok birtokolnák az 
összes termelési erőforrást, megszűnne a mérethatékonyságból származó előny, 
eltűnne a verseny e tényezője.  
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Beruházások 
 
A beruházási tevékenység a tartós használatú termelési eszközök pótlása5 és bővítése. 
A beruházási kereslet a bővítő jellegű beruházásokhoz szükséges tőkejavak kereslete, 
ami a piaci reálkamatláb és a jövőre vonatkozó várakozások függvénye. Ezért a 
beruházási kereslet és a jövedelmek között nincs közvetlen összefüggés (Tömpe, 
2006). Az agrárbefektetések a föld, állótőke, forgótőke és munka beszerzésére, illetve 
költségeinek ellentételezésére szolgálnak. A befektetett tőke hozadéka profit, a föld 
hozadéka földjáradék, a munkaerő "ára" a munkabér. A haszonból vállalkozói 
nyereség címén a működést irányító menedzser, kamat formájában pedig a 
tőketulajdonos részesedik. 
 
A makrogazdaságban Keynes (1936) elmélete szerint a pénzmennyiség növelése 
(változatlan árszínvonal mellett) csökkenti a kamatlábat, ami növeli a beruházási 
kedvet, ennek következménye a beruházási kereslet növekedése. A beruházások közös 
jellemzője a multiplikátor (akcelerátor) hatás, mely a termelés növekedése és a 
beruházások alakulása közötti kapcsolatot fejezi ki. Ha a termelés növekedésénél 
nagyobb mértékben növekszik a beruházás, gyorsul a fejlődés. 
 

Karsai (2006) szerint a magyar gazdaságban a rendszerváltás óta a trend magában 
foglalja a piaci-, a termelési- és a tulajdonosi struktúra radikális átalakulását. A 
ciklikusság részben világgazdasági folyamatokkal, a nemzetközi tőkeáramlás 
alakulásával, részben pedig belpolitikai okokkal függ össze. A hazai beruházási ciklus 
egyre inkább összehangolódik fő külső piacunk, az Európai Unió gazdasági trendjeivel 
(Lentner, 2002). Az agrárágazat fejlesztéspolitikai koncepciójában a kedvezőtlen 
árarányok átalakítása, a termőföld és termelőeszközök tulajdoni átrendeződése és az 
Unióhoz történő csatlakozás felkészülési folyamatai játszottak fő szerepet. Az alapvető 
prioritás az ágazat jövedelemtermelő képességének, valamint versenyképességének a 
fokozása. A beavatkozások ugyanakkor kormányciklusok szerint változnak (Hodina és 
Varga, 2007). 

Fejlesztési támogatások 
 
A fejlesztési támogatások a beruházások iránti keresletet élénkítik. A gazdaságok és 
termékeik versenyképességét hosszabb távon befolyásolja a mezőgazdasági termelés 
műszaki-technológiai színvonala, az üzem- és termelési struktúra, a gazdálkodók 
felkészültsége, egyszóval a gazdálkodás korszerűsége (Dorgai et al., 2003). Az 
Európai Unióban ebből a megfontolásból már 1972-ben megfogalmazták a 
modernizációval kapcsolatos elveket6: 

                                             
5 A pótló jellegű beruházások forrása a költségek között számított amortizáció. Technikai szükségszerűség, mely 
a makrokereslettől független. 
6 A Tanács 1972. évi 159. számú EGK irányelve. 
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 A mezőgazdaság üzemszerkezete nem alkalmas megfelelő jövedelmi és 
életszínvonal biztosítására.  

 A mezőgazdaság strukturális reformjának a gazdasági fejlődés 
követelményeihez alkalmazkodni képes gazdaságok kialakítására és 
fejlesztésére kell irányulnia. 

 A megélhetési feltételek javítása a termelés racionalizálását, a beruházások 
kihasználását és a csoportos gazdálkodás elősegítését teszi szükségessé. 

 A beruházási támogatások főleg kamattámogatás formájában nyújtandók, hogy 
a fejlesztés felelőssége a gazdálkodóra háruljon. 

 
„A gazdaságok modernizációja csak akkor valósulhat meg az említett célok 
tekintetében, ha azokat a gazdaságokat, melyek jövedelmezősége hosszabb távon 
kétséges, nem ösztönzik a növekedésre” (Dorgai et al., 2003). Az irányelv alapján a 
fejlesztés feltételei:  

 a gazdálkodás jövedelme alacsony, a jelenlegi struktúra alapján nem tartható 
megfelelő szinten (például alacsonyabb, mint a nemzetgazdasági átlag, vagy 
más ágazatok átlaga); 

 a munkaerő-kihasználás javítható (a gazdálkodó főfoglalkozásként gazdálkodik, 
de nem tölti ki munkaidejét), és 

 a szakmai hozzáértés magas színvonalú (a gazdálkodó szakképzettséggel és 
tapasztalattal rendelkezik). 

 
Az irányelv a tagállamokra bízta a fejlesztési feltételek további pontosítását, tényleges 
meghatározását. Az irányelv célkitűzései – agrárgazdaságunk állapotára tekintettel – 
rendkívül időszerűek, másrészt az EU támogatási rendszerek működtetésében az elvek 
továbbra is érvényesek, nyomon követhetők. Az Unióban Mansholt7-ról elnevezett 
fejlesztési terv sikeresnek bizonyult Hollandiában, Belgiumban, Nagy-Britanniában, 
Németországban és Dániában 1972-1985 között, ahol a gazdaságok 20%-a vett részt a 
programokban. A terv modern termelési egységek létrehozására fektette a hangsúlyt, a 
gazdák hiteleihez állami garanciát és kamattámogatást biztosítottak (Kupán, 2007). 
 
A fejlesztési támogatások nyújtásánál általános szabály, hogy a kedvezményezett 
üzemek megfeleljenek az életképesség követelményének. Az életképesség mindig 
csak adott gazdasági-társadalmi viszonyok között értelmezhető és csak gazdasági 
szempontból értékelhető, addig társadalmi és környezeti szempontból az 
életképességet fenntarthatóságnak nevezzük. A versenyképes gazdaságok 
gazdaságilag életképesek és hatékonyan termelnek, miközben az erőforrásokat 
fenntarthatóan hasznosítják. 
 
Magyarországon eredetileg a 4 európai méretegységet (EUME), későbbi módosítással 
(FVM, 2006) az 5 EUME-t (1530 ezer Ft-ot) meghaladó standard fedezeti 
hozzájárulással (SFH) rendelkező gazdaságok voltak jogosultak támogatott 

                                             
7 Mezőgazdasági főbiztos (1958-1972). 
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fejlesztésekre az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programból. Az életképesség 
meghatározása alacsony jövedelemi színvonalat takar, hiszen a beruházások pótlása és 
fejlesztések nélkül a gazdaság bevételei mindössze két minimálbért alig meghaladó 
jövedelmet biztosítanak. A fejlesztési támogatások dekoncentráltságát mutatja, hogy 
az életképes egyéni gazdaságok esetében a növénytermesztésben 26,3 hektár búza, 
19,5 hektár kukorica termelése, az állattenyésztő ágazatokban 6,8 tejelő tehén, vagy 90 
vágósertés tartása elegendő volt a fejlesztési támogatások igényléséhez (Béládi és 
Kertész, 2003).  
 
Az uniós tagállamokban a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat alapján a 
szántóföldi növénytermelésben a gazdaságok átlagos nagysága már 2000 előtt is 
meghaladta az 50 hektárt. Az üzemi koncentráció Franciaországban és az Egyesült 
Királyságban kiemelkedő volt, az átlagos szántóterületek nagysága 120 és 200 hektár 
között alakult (Mizik, 2000), tehát a Magyarországon támogatott gazdaságok még 
messze nem versenyképesek! A fejlesztési támogatások az agrárfinanszírozást 
orientálják, valamint csökkentik, megosztják a finanszírozás kockázatát (és hasznát). A 
hiteligényt a támogatások mellett az elérhető jövedelem, a hitel garanciái, valamint az 
eszközigény határolja be. A támogatások megszerzését a termelés mérete és a saját 
források befolyásolják8. 

Külső források bekapcsolása 
 
A fejlődés felgyorsításához a mezőgazdaságba nélkülözhetetlen külső forrás bevonása, 
az eladósodás növelése. Eladósodással addig növelhető a saját tőke hozama, amíg az 
idegen tőke költsége kisebb, mint az általa elérhető jövedelem. Borszéki (2008) a 
mezőgazdaság tőkeáttételből származó lehetőségeit vizsgálta: „Az 
eszközjövedelmezőség (vállalati tőkeköltség) a működési eredmény és az összes 
eszköz értékének hányadosa (rA). A működési eredmény az adózás és kamatfizetés 
előtti eredmény adófizetéssel korrigált értéke9. Az eszközök hozamtermelő képességét 
kifejező vállalati tőkeköltséget az egyes tőkecsoportok elvárt hozamának a 
tőkearányokkal történő súlyozásával is megkaphatjuk”. Képletben: 

rA = D/V * rD + E/V * rE 

ahol rA - eszközjövedelmezőség (vállalati tőkeköltség); 
D/V - idegen forrás/összes forrás; 
 E/V - saját forrás/összes forrás; 
 rD - idegen tőke átlagos hozama; 
 rE - a saját tőke átlagos hozama. 

 
A fenti egyenlet átrendezéséből és a D/V+ E/V=1 összefüggésből adódik, hogy rE = 
rA+ D/E (rA - rD). Azaz a saját tőke hozama az eszközök jövedelemtermelő 
képességétől, a pénzügyi tőkeáttételtől, továbbá az eszközjövedelmezőség és az idegen 
tőke elvárt hozamának a különbségétől függ. Az idegen tőkét addig érdemes növelni a 

                                             
8 Fejlesztési támogatások megszerzéséhez saját tőke szükséges az önerő biztosításához, a közvetlen területalapú 
támogatások megszerzését tulajdonjog vagy bérleti jog alapján gyakorolt földhasználat biztosítja. 
9 Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (NOPLAT). 
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vállalatnál, amíg ennek következtében nő a saját tőke hozama. Ugyanakkor figyelembe 
kell venni, hogy az eladósodással nő a hitelező kockázata, és ennek következtében az 
idegen tőke elvárt hozama is.  
 
A tőkeáttétel a vállalkozások eladósodottságát méri. A tőkeszerkezet értékeléséhez 
kialakított, pénzügyi adatokból számítható mutató, mely az idegen források összes 
forráson belüli arányát mutatja. Számolható még a kötelezettségek (idegen források) 
vagy a hosszú lejáratú kölcsönök saját tőkéhez vagy az összes forráshoz viszonyított 
aránya is. A finanszírozási (pénzügyi) tőkeáttétel azt mutatja meg, hogy a vállalat 
eszközei milyen fedezetet nyújtanak a kötelezettségekre. Ugyanez alapján a 
kamat(tőke)áttétel megmutatja, hogy a bevételek milyen mértékben fedezik a 
kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettséget. Magas állandó költségek mellett a 
tevékenység nyereségességét a működési tőkeáttétel alapján is meghatározhatjuk, az 
értékesített árumennyiség változására jutó jövedelemváltozás alapja ugyanis az 
állandó- és a változó költségek arányának módosulása (Sulyok-Pap, 1985). 
 
A tradicionális tőkeáttétel elmélet szerint létezik olyan optimális eladósodottsági 
szint, ahol a vállalat értéke a legmagasabb. Ez az érték azonban nem a legmagasabb 
eladósodottságnál következik be, hanem előbb. A tradicionális elmélet tehát a 
következő feltevésekkel élt a tőkeköltséggel, a hitelkamattal és a 
részvényhozamokkal10 kapcsolatban (Krénusz, 2006): 

 a tőkeköltség konstans, egy bizonyos eladósodási szintig csökken, majd a 
minimum elérése után nőni kezd; 

 a hitelkamat konstans, majd egy kritikus pont után elkezd nőni; 

 az osztalék/részvényhozam nő a tőkeáttétellel. 
 
Önmagában a nyereség maximalizásának elve nem mindig vezet használható 
beruházási szabály kialakításához, hiszen bizonytalanság esetén a lehetőségeket csak a 
tulajdonosok szubjektív hasznossági függvényeivel lehetne rangsorolni11. Ennél jobb 
eredményt ad ugyanakkor a saját tőke piaci értékének maximalizálására irányuló 
elmélet, mely szerint akkor szabad megvalósítani egy beruházást, ha az növeli a saját 
tőke piaci értékét, hiszen akkor a beruházás hozama magasabb, mint a tőkeköltség. A 
modern tőkeszerkezeti elmélet megalapozói Modigliani és Miller (1958) eredetileg 
beruházási szabályt kerestek a kockázatos javak tőkeköltségének meghatározására. Az 
optimális tőkeszerkezetet akkor tartják kialakítottnak, mikor a hitel költségei és 
előnyei éppen kiegyenlítik egymást. Ennek következményét két tételben foglalták 
össze: 

 A vállalati tőkeszerkezet nem befolyásolja a vállalat értékét, azt kizárólag a 
vállalat eredménye határozza meg. 

 A tőkeáttételes vállalat saját tőkéjének hozama egyenes arányban változik az 
adósság – saját tőke arányával. Magyarázata, hogy a tőkeáttétel növekedésével 

                                             
10 Az elmélet részvényhozamot említ, azonban nincs okunk feltételezni, hogy ez a saját tőke hozamára, az 
osztalékra ne állna fenn. 
11 Azonban nem ismertek a tulajdonosok preferenciái. 
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egyenes arányban növekszik a tulajdonosok kockázata, ezáltal a osztaléktól 
elvárt hozam is. Vagyis a vállalat nem tudja csökkenteni tőkeköltségét az 
olcsóbb hitelek arányának növelésével. 

 
A tételek érvényességét a szerzők empirikusan az elektromos szolgáltató vállalatok és 
az olajtársaságok adatsorán elvégzett regressziós elemzéssel is megerősítették, eredeti 
elméletüket később az adók módosító hatásának figyelembevételével módosították 
(Modigliani és Miller, 1963). A magasabb tőkeáttétel következménye, hogy 
növekvő kockázattal lehetővé válik a magasabb kibocsátás. Az oligopóliumok többet 
fognak termelni, mint a Cournot-féle egyensúlyban12 (Brander és Lewis, 1986). 
Chevalier (1995) viszont a tőkeáttétel versenycsökkentő hatására hívja fel a figyelmet. 

Koncentráció 
 
A gazdasági növekedés eredménye, „végterméke” az ágazati koncentráció, mely az 
Unió mezőgazdaságának egészében kimutatható, általános folyamat. Az 50 hektárnál 
nagyobb területet használó gazdaságok13 számaránya és területi aránya, illetve 
változása igen szembetűnő változást mutat. Az EU-27 átlagában az 50 hektár feletti 
gazdaságok 4,8%-os számarányához a megművelt terület 61,4%-a tartozik (2005-ben) 
(1. táblázat). Hazánkban a földhasználat jóval koncentráltabb, a gazdaságok 1,6%-
a (közel 12,5 ezer gazdaság) műveli a mezőgazdasági terület 71%-át (KSH, 2006). A 
régi tagállamok (EU-15) mezőgazdaságában is jelentős a koncentráció. A gazdaságok 
átlagos területe tíz év alatt (1995-2005 között) 17,4 ha-ról 21,4 ha-ra közel negyedével 
(22,7%-kal) nőtt. Ez mindenféleképpen a fejlődés jele, ugyanakkor ez családok 
vidékről való elvándorlását, ember és a föld kapcsolatának megszűnését is jelenti14. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a koncentrációs folyamat ellenére is nagy maradt a 
súlya a kisméretű gazdaságoknak, mely a mezőgazdaságon kívüli munkavállalás 
lehetőségeire és a helyi gazdaság szerkezetére hívja fel a figyelmet (OECD, 2001). 
 
Az Európai Unió tagországainak agrárfejlődésében a közös tényezők – a 
mezőgazdaságból élők és a mezőgazdasági üzemek számának gyors csökkenése, a 
termelés koncentrációjának egyre gyorsabb ütemű növekedése – mellett, különbségek 
is feltárhatók (Varga et al., 1999): 

 az átlagos üzemméret országok és régiók közötti tekintélyes eltérései, 

 a strukturális és versenyképességbeli különbségek tartós fennmaradása, 

 az üzemi jövedelmek egyre inkább növekvő differenciáltsága. 

                                             
12 Ami közismerten a kompetitív mennyiség kétharmada (duopólium esetén). 
13 Már itt leszögezzük, hogy a továbbiakban az „50 hektár feletti területet használó gazdaságok” csoportját 
általában szántóföldi növénytermelésre értjük. Feltételezzük, hogy – a kisebb méretű, de jelentős 
jövedelemtermelő képességgel rendelkező ágazatok (például gyümölcs-, zöldségtermesztés, vagy akár a fóliás, 
vagy üvegházas dísznövény termelés) – termelési erőforrásai között általában nem a területi kiterjedés a szűk 
keresztmetszet, a növekedés és kapacitás-kihasználás fő akadálya. 
14 Kivétel az Egyesült Királyság, ahol az 50 ha feletti gazdaságok számarányának csökkenése az 5 hektár alatti 
„gazdaságok” számának növekedéséből ered, ami lényegében a drága városi élettől menekülők vidékre 
költözését és a hobby termelés népszerűségét mutatja. 
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1. táblázat 
Az 50 hektár feletti gazdaságok főbb jellemzői és változásuk EU-27, 2005 

(Megoszlás %) 
Gazdaságok Változása (index: 2000=100%) 

Megnevezés 
számaránya területi aránya számaránya területi aránya 

Belgium 16,5 52,1 135,8 119,2 
Bulgária 1,0 79,1 - - 
Csehország 15,1 92,6 - - 
Dánia 33,1 77,0 108,2 110,6 
Németország 21,7 72,7 130,1 110,1 
Észtországi 8,3 73,2 - - 
Írország 17,8 45,6 104,0 100,4 
Görögország 0,8 15,9 159,0 149,1 
Spanyolországa 9,2 69,6 119,0 102,1 
Franciaország 35,2 81,1 116,4 105,7 
Olaszország 2,2 38,9 131,7 105,9 
Ciprus 0,9 25,1 - - 
Lettország 3,4 42,9 - - 
Litvánia 2,3 36,8 - - 
Luxemburg 45,8 84,4 106,9 106,0 
Magyarország 1,6 71,0 130,8 104,3 
Málta .. .. - - 
Hollandia 13,1 44,8 160,0 131,1 
Ausztria 6,4 39,4 143,2 107,5 
Lengyelország 0,8 23,5 - - 
Portugália 3,2 63,3 133,6 105,2 
Románia 0,3 40,0 - - 
Szlovénia 0,4 9,8 - - 
Szlovákia 3,8 94,2 - - 
Finnország 18,8 48,6 139,1 126,7 
Svédország 24,8 71,4 106,3 109,5 
Egyesült Királyság 26,0 85,4 80,3 99,9 
EU-27 4,8 61,4 - - 
EU-25 6,9 63,0 - - 
EU-15 10,6 67,2 118,5 105,3 
Forrás: Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2008): Agriculture in the European Union - Statistical 
and economic information 2007 (http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm) alapján 

 
A gazdasági növekedést behatárolja a fenntarthatóság, melynek értelmezésében két 
alapvető közgazdasági kategóriát lehet megkülönböztetni: 

 Konstans fogyasztás, melynél a természeti és ember alkotta tőke egymással 
helyettesíthető. Színvonalának megőrzését csak a természeti erőforrások 
használatából származó haszon anyagi tőkébe történő befektetése biztosíthatja. 

 Természeti erőforrások időben állandó (konstans) készlete, ahol a természeti és 
az ember alkotta tőke a termelésben kiegészíti, de nem helyettesíti egymást. 

 
Az első meghatározás a gazdaság számára az uralkodó paradigmarendszer keretein 
belül is teljesíthető. A második meghatározás már a szigorú fenntarthatóságot 
biztosíthatná, de a létező gazdaság nem képes megfelelni ennek a feltételnek és 
legfeljebb csak kísérletet lehet tenni bizonyos feltételrendszer meghatározással 
(szabályozással) a közelítésére (Kerekes, 2006). A fenntartható fejlődés 
mezőgazdaságra is érvényes stratégiájának alkalmazásával a környezetvédelmi 
szempontok fokozott érvényesítése jelentős változásokhoz vezet a mezőgazdasági 
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művelés feltételrendszerének alakulásában (Európai Bizottság, 1998). A 
multifunkcionális agrármodell gazdaságilag hatékony, ugyanakkor környezeti 
szempontból fenntartható mezőgazdaság kialakítására irányul, mely képes hozzájárulni 
a vidéki térségek integrált fejlődéséhez (Fehér és Biró, 2006). A mezőgazdaság 
fejlesztésének, a hatékonyság növekedésének alkalmazkodnia kell a 
fenntarthatósághoz (Szűcs és Farkasné, 2008). A fenntarthatóság ösztönzi a 
természeti erőforrások racionális használatát, módosítja a földhasználatot. 

1.1.4. A fejlesztéssel érintett gazdaságok lehatárolása 
 
A jelenlegi földhasználatot és a fejlődés ütemét figyelembe véve csak az lehet a 
kérdés, hogy a nagyméretű gazdaságok mellett kialakulhatnak-e hasonlók a kis- 
és középvállalkozások közül, melyek a versenyt erősítik, ezért fejlődésük 
preferálható? 
 
Magyarországon a kárpótlás, a szövetkezetek törvényi átalakulása és az állami 
gazdaságok privatizációja nyomán a földtulajdon fokozatosan magántulajdonná 
vált (Szűcs és Tanka 1994). A kárpótlás és a szövetkezeti tagok részarány-
tulajdonának kiadása a nagyüzemi tulajdoni struktúra drasztikus lebontásához és a 
földtulajdon nagymértékű elaprózódásához vezetett. Életképes gazdálkodáshoz e 
saját föld kevés, és a földvásárlás a tőkehiányt csak nagymértékben tovább növelné. 
Tőkehiányos termelés esetén a termelőeszköz tulajdonát gyakran a bérlet (földbérlet, 
kvótabérlet, gépek lízingje) váltja ki. Az áthidalás kézenfekvő módja a föld 
bérbeadása volt az életképtelen méretű földtulajdonnal rendelkezők, illetve önálló 
gazdálkodásra képtelenek számára (Szűcs, 2001). 
 
A Leontief-féle függvény alapfeltevése, hogy a mezőgazdaságban a termelési tényezők 
nem helyettesíthetők folyamatosan, vagyis bizonyos termékek a termelési tényezők 
meghatározott kombinációjával állíthatók elő. A szántóföldi növénytermelés esetében 
a művelés vált – a tőkehiányból eredően – szűk keresztmetszetté, így relatív 
földbőségünkből (a világpiaci agrártúltermelésből és az állatállományunk folyamatos 
csökkenésből is) következően a földhasznosítás bővítése nem járt skálahozadékkal, 
ezért a földpiacon és a bérleti piacon a kereslet nem vált meghatározóvá. A föld 
alapvetően rugalmatlan kínálata alacsony (sokszor ingyenes használatot biztosító) 
bérleti díj elfogadásához vezetett15. Véleményem szerint a gazdaságok azon része, 
mely korszerű eszközállománnyal rendelkezik, kapacitása erejéig a földterület 
bővítéséből származó skálahozadékból is részesedik. Az ebből származó jövedelem – 
a földpiaci kereslet növekedésével fordítottan arányos mértékben – az alacsony 
földbérleti díjakon és a művelési eszközökkel nem rendelkező gazdaságok számára 
nyújtott szolgáltatások díjain keresztül a korszerű technológiát alkalmazó 
gazdaságokhoz áramlik, a beruházások megtérülési ideje felgyorsul. 
 
A folyamatot a gazdálkodásban és a földhasználatban a kis- és közepes méretű 
gazdaságok növekedése és a nagyméretű gazdaságok csökkenése jellemzi. Az ország 

                                             
15 A tulajdonosi várakozások hirtelen földáremelkedésben bíznak, mely a „kivárást”, a spekulációt erősíti. 
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területének túlnyomó többségét (85-88%-át) 1989-ben még a mezőgazdasági 
nagyüzemek művelték, amelyben a termelőszövetkezetek 60-70%-os földhasználata 
volt meghatározó. Közel egy évtizeddel később (1998-ban) a földterület több mint a 
fele az egyéni gazdaságok használatába került (Tóth, 2000). Jelenleg a GSZÖ 2007 
alapján is közel hasonló az arány. Varga (1999) szerint a földhasználat egyéni művelés 
felé történt elmozdulását a nagyüzemi gazdálkodás visszaszorulása, valamint a 
munkaalkalom és megélhetés hiánya egyre több tulajdonost kényszerített a föld 
megművelésére. E gazdaságok csekély méretükből, hiányos felszereltségükből 
adódóan mindössze jövedelem kiegészítésére alkalmasak.  
 
Fertő (1999) szerint a családi gazdaságoknak elsősorban versenyt generáló szerepük 
van Magyarországon, a hazai nagyüzemeket késztethetik folyamatos megújulásra. Így 
hosszabb távon fejlődésükhöz az egyéni gazdaságok is rászorulnak a hitelekre, 
mert a fejlődéshez már megvan a méretük, de kevés az egyéb tőkéjük. 
 
A nagyüzemi utódszervezetek tulajdonosainak, részvényeseinek földvásárlása e 
gazdaságok fejlődését, a tulajdonosi arányok koncentrációja nagyméretű családi 
birtokok kialakulását eredményezheti. Tóth (2000) a földhasználat vizsgálatában a 
tényleges művelő kiemelkedő jelentőségét emeli ki. Feltételezi, hogy nagyüzemek 
utódszervezetei használt területüknél termelési megállapodás, vagy bérmunka alapján 
sokkal nagyobb területet művelhetnek. Fertő (1997) azt is állítja, hogy a nagyüzemek 
szövetkezeti és állami gazdasági utódszervezetei megőrizték meghatározó szerepüket 
a hazai agrárstruktúrában. A tsz-ekben és a nagy létszámú társaságokban a 
menedzsment szinte önállóan működik, a vállalatirányítás nem a tulajdon képviselete 
alapján történik. A hazai nagyüzemek előnyeként: 

 a közvetlen piaci kapcsolattartás lehetőségét; 

 az input és output oldalon jelentkező mérethatékonysági előnyöket; 

 a vezető szakembergárda felkészültségét, valamint; 

 a diverzifikáció kockázatcsökkentő hatását16, és; 

 a horizontális integrációt17 emeli ki.  
 
A kisegítő jövedelemforrásul szolgáló kisgazdaságokat Magyarországon – egyéb 
megélhetési lehetőség hiányában – leginkább megtartani kényszerülnek tulajdonosaik, 
de üzemüket bővíteni, fejleszteni nincs sok esélyük. Varga és szerzőtársai (1999) 
ajánlása arról szól, hogy az állam kezdje el a kisgazdaságok összefogáson, önkéntes 
szövetkezésen alapuló korszerűsítését, a termelés és az értékesítés, esetleg a 
feldolgozás terén. Ugyanakkor alternatívaként felmerül az életképesebb termelési 
egységek létrejöttéhez vezető koncentrációjuk támogatása, melynek felgyorsítása 
érdekében a mezőgazdasági tevékenységgel felhagyók, a „visszavonulás” támogatása 

                                             
16 A specializáció veszteségként jelentkezik nagy termés- és jövedelemingadozás esetén. A termékszerkezet 
diverzifikálása ugyan csökkenti a kockázatot, de nem teszi lehetővé a specializáció, vagy a méretgazdaságosság 
gazdasági előnyeinek kihasználását. Ez a kockázatcsökkentés ára (Merkel, 2004). 
17 A kisüzemekkel való kapcsolatok folytatásának, újbóli kialakításának lehetősége. 
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is lehetséges, sőt szükséges. E kis- és középvállalkozások közül néhány ezer 
gazdálkodó számára támogatással és hosszú távú hitellehetőség biztosításával 
még lehetőség nyílhat a felzárkózásra, nagyméretű gazdasággá alakulásra, ami 
jótékony hatású a verseny szempontjából. 
 
A mezőgazdaságot (1982 óta!) vagyonpusztulás, vagyonvesztés, tőkekivonás és 
eladósodás egyaránt sújtotta. A nagyüzemek eszközérték-csökkenése (2003-as 
árakon) 1500 milliárd forintra tehető, melynek fő oka a mezőgazdaság kedvezőtlen 
jövedelempozíciója volt, ami a termelési szerkezet módosítására is felhívta a 
figyelmet (Lakatos, 2002). A mezőgazdaság jövedelmezősége az 1996-1999-es évek 
átlagában még rendkívül alacsony volt, az APEH adatai szerint 0,9%-os, a 
mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) 3,3%, az AKII tesztüzemi adatai szerint pedig 
1,8%-os volt a termelési érték arányos jövedelmezősége18) (Alvincz et al., 2001). A 
jövedelmező gazdálkodás feltételeit az uniós támogatások teremtették meg az 
ágazatban. A csatlakozást követően már lényegesen javult a jövedelempozíció, az 
APEH adatai szerint (2006-ban) 8,2%, az AKI tesztüzemi adatai szerint 12,4%-os, az 
MSZR szerint pedig 20,7% volt 2007-ben a termelési érték arányos jövedelmezőség 
(1. ábra).  

1. ábra 
Termelési érték arányos jövedelmezőség alakulása 2003-2007, (%) 
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Forrás:  Keszthelyi Sz. – Pesti Cs. (2008): A Tesztüzemi Információs Rendszer 2007. évi. eredményei, Agrárgazdasági 
Információk, 2008. 4. szám, AKI, Budapest, p. 145. (Tesztüzemi Rendszer); AKI (2008): A kettős könyvvitelt vezető 
mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai 2001-2006, Budapest, p. 167. (APEH adatbázis); 
KSH (2008a): Mezőgazdasági számlarendszer 2007, Statisztikai Tükör, II. évf. 141. szám, p. 1-5. (MSZR) alapján 

                                             
18 A különbség a megfigyelési egységek és módszertanok eltéréseiből ered (például az APEH adatbázis csak a kettős 
könyvvitelt vezetőket vizsgálja, a tesztüzem csak a mezőgazdasági tevékenység eredményét tartalmazza, az MSZR a 
gazdálkodók, családtagjaik, illetve a háztartások munkáját költségként nem számítja fel). 
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A birtokpolitikával összefüggő, elhúzódó bizonytalanság, a birtokok túlzott 
elaprózottsága – a mezőgazdasági termelők alacsony fokú alkalmazkodó készségével 
kiegészülve – jelentős mértékben hátráltatja a korszerűsítést, a tőkebevonást, 
veszélyezteti versenyesélyeinket (Udovecz, 2001). A csatlakozásra való felkészülés 
meghatározó birtokpolitikai feladata a mezőgazdasági földterület nyilvántartásában a 
privatizáció révén keletkezett lemaradások felszámolása, a birtokrendezési és a 
birtokfejlesztési tevékenység felgyorsítása lehetett volna. Az uniós normatíváknak 
jobban megfelelő, versenyképesebb birtokszerkezet tagosítással, a földjelzálog 
intézményének fejlesztésével ösztönözhető, kialakítható az árutermelő 
birtokszerkezet. A racionális üzemi földhasználati rendszer kialakítását a Nemzeti 
Földalap létrehozása, működése is szolgálhatja (2001. évi CXVI. törvény). 
 
A gazdáknak a földvásárlás lehetőségével élni kell, működésük a jövőben e nélkül 
elképzelhetetlen. A gazdák a technológia megújítása, és a forgóeszköz szükségletük 
biztosítása mellett a földvásárlást csak állami segítséggel, hosszabb futamidejű 
hitelekkel oldhatják meg (Pfau, 2005). A kedvezményezett beruházási hozzájárulása, 
önrésze előteremthető akár a gazdálkodó saját vagyonából, akár megtakarításainak 
felhasználásából, de a termelési eszközök, az ingatlanok és a termőföld 
elzálogosításából is. A jelzálog alapú hitelezés lehetőségének kihasználásával 
áthidalható a forráshiány (Biró, 2003). Kihasználásának hiánya önmagában is 
hatékonysági, kapacitáskihasználási probléma. A földjelzálog-hitelezéssel érintett 
gazdaságok csoportjai más és más okból szorulnak hitelre. A nagyobb egyéni 
gazdaságok fejlődésükhöz, egyéb tőkéjük pótlására, a nagyobb társas vállalkozások 
(tulajdonosainak, részvényeseinek) első sorban bérelt területeik megvásárlására, míg 
néhány ezer kis- és középvállalkozás nagyméretű gazdasággá alakulásra vehet fel 
hitelt, ami a verseny szempontjából is jótékony hatású. 
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1.2. Jelzáloghitelezés és feltételrendszere 
 
A földjelzálog-hitelezés súlyát az agrárfinanszírozásban az adja, hogy a gazdaságok a 
termőföldön kívül nem rendelkeznek más, hosszú távra leköthető likvid fedezettel. 

1.2.1. Fogalma és alkalmazása 
 
 „A jelzáloghitel olyan ingatlanra nyújtott kölcsön, melynek fedezetéül az ingatlant 
jelzálog formájában lekötik. Ha az adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a hitelező 
az ingatlanból nyer kielégítést” (Szűcs, 1992). A jelzáloghitelezés jelentősége a 
mezőgazdasági termelésben abban van, hogy a földdel rendelkező gazdaságok a 
fejlesztéshez olyan hitelhez juthatnak, melynek fedezete a termőföld. A földjelzálog 
intézménye lehetővé teszi, hogy a gazdák a termőföldet használják fel 
hitelszükségletük biztosítására. A mezőgazdasági beruházások élettartamához 
igazodást a hitel hosszú lejárati ideje, a hitelkockázat csökkentést biztosíték 
kikötése teszi lehetővé. 
 
A földhitelezés háromoldalú jogviszony. A pénzintézet kölcsönt folyósít a hitelt 
felvevőnek, a hitelt felvevő pedig a termőföldet hitelfedezeti forrásként megterheli 
jelzáloggal. A hitelt felvevők számára fontos, hogy fedezetként lekötött 
termőföldjük minél magasabb értéket képviseljen, valamint minél alacsonyabb 
kamat mellett, hosszú távú hitelt kapjanak. A hitelt folyósító pénzintézet számára 
alapvető, hogy a törlesztés, illetve a hitelfedezetként jelzáloggal megterhelt termőföld 
lehetőséget biztosítson a pénzintézet számára követelései érvényesítéséhez, mivel a 
pénzintézet a hitel kihelyezéséhez szükséges forrásokat elsődlegesen záloglevelek 
kibocsátásából fedezi. A kölcsönt adók pénzüket hosszú távú befektetési formába, 
záloglevelekbe fektetik be, ahol a visszafizetés végső garanciájaként a jelzáloggal 
megterhelt ingatlanok összessége áll. 
 
A földjelzálog-hitelezés alkalmazásának főbb céljai és feladatai (Szűcs, 1992): 

 Tőkehiányos helyzetben a működő tőke létrehozása és a termelés vagy a 
beruházások finanszírozási igényének kielégítése. 

 A gazdaságok műszaki-technikai felszereltségének kiépítése. 

 Gazdaságok földvásárlása, örökösödés esetén az örököstárs hányadának 
kielégítése. 

 A termelés feltételeinek megteremtése (főleg fiatal gazdálkodók esetén), vagy 
a termelés feltételeinek javítása (például birtokrendezés). 

 Földminőséget javító (meliorációs) beruházások finanszírozása. 

 Földpiac pénzügyi hátterének biztosítása, a földpiac élénkítése. 
 
A jelzáloglevél a forrásgyűjtés eszköze. Előnye a hosszú lejáratú kihelyezés 
lehetőségének megteremtése. A jelzáloglevél bemutatóra, vagy névre szóló, 
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átruházható értékpapír. Formai-tartalmi követelményei a kötvényre vonatkozó 
szabályok szerint alakulnak. Kizárólag jelzáloghitel-intézet bocsáthatja ki. A 
jelzáloghitel-intézet jelzáloglevél mellett kötvény és letéti jegy formájában is gyűjthet 
forrásokat, míg a betétgyűjtés nem engedélyezett. Egyéb tevékenységként a 
jelzáloghitel-intézet csak kezesség, illetve bankgarancia és egyéb bankári 
kötelezettség-vállalást teljesíthet, valamint árfolyamkockázatának kiküszöbölésére 
származtatott (derivatív) ügyletet köthet19. Üzletszerűen kizárólag ingatlanok forgalmi 
és hitelbiztosítéki értékének meghatározását végezheti. A hitelezést a jelzáloghitel-
intézetek számára megnehezíti, hogy banki tevékenységet csak e szűk körben 
végezhet, ezért jelentős versenyhátrányba kerülhetnek a kereskedelmi bankokkal 
szemben, melyek a jó minősítésű adósoknak olcsó hiteleket biztosítanak az egyéb 
banki szolgáltatások jutalékainak és bevételeinek megszerzésének reményében.  
 
A jelzáloglevelek fedezetét biztosítja, hogy: 

 Jelzálogjoga alapján a jelzáloghitel-intézet a bírósági végrehajtást megelőzően, 
vagy a bírósági végrehajtás, felszámolási vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás 
esetén más követeléseket megelőzően juthat a fedezet értékéhez. 

 A jelzáloghitel-intézetnek rendelkeznie kell a forgalomban levő jelzáloglevelek 
nem törlesztett névértéke és kamata összegét meghaladó értékű fedezettel. A 
fedezet rendes fedezetet és pótfedezetet tartalmazhat: 

o Rendes fedezet a jelzáloghitelből eredő tőke kamat és kezelési költség 
követelés, amely fedezetéül kikötött jelzálogjog az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre került. Ha a jelzáloghitelből eredő 
tőkekövetelés, illetve visszavásárlási vételár összege a fedezetül lekötött 
ingatlan hitelbiztosítéki értékének hatvan százalékát meghaladja, rendes 
fedezetként legfeljebb 60% mértékéig vehető figyelembe. 

o Pótfedezet a rendes fedezet kiegészítésére szolgál. Jellemzően 
meghatározott kibocsátótól, vagy annak készfizető kezességvállalása 
mellett kibocsátott értékpapírok lehetnek (például Magyar Állam, 
Európai Központi Bank, Európai Unió tagállamainak nemzeti bankjai, 
stb.). 

 
A földjelzálog-hitelezésben a föld értéke teszi lehetővé a hitelnyújtást, mely 
összekapcsolja a banki hitelezést és a gazdálkodást. Beruházási hitelek nyújtása 
esetén a beruházás időtartamával összehangolt hitel visszafizetés, ütemezés 
alkalmazása szükséges. A beruházások megvalósításával növekszik a gazdaságok 
működő tőke szükséglete is. A magas tőketörlesztő részletek azonban a működő tőkét 
csökkentik. A türelmi időszak a hitelkamatok és a tőketörlesztés fizetésében lehetővé 
teszi a beruházás bevételeihez igazodó törlesztés lehetőségét. A tőketörlesztés 
folyamatos növelése biztosítja az adós fizetőképességének megőrzését, mely 
törlesztési nehézség esetén rendkívüli türelmi időszak biztosításával esetleg javítható 
is (Lakatos, 2002). 
 

                                             
19 Amennyiben a jelzáloglevelek és a fedezetek nem azonos devizában állnak fenn. 
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A földvásárlási hitelek nyújtása a jelzálog hitelezés alkalmazásának másik fontos 
területe. A termőföldvásárlás forrása a vásárolt területek, valamint a saját területek 
elzálogosításából is megteremthető. A hitel különleges formája, amikor a szomszédos 
területek megvásárlását, birtokok összevonását, a birtokrendezést segíti. A 
földhasználat javuló feltételeit az állam földvásárlási támogatással is ösztönzi. Saját 
tulajdonú földterület zálogba bocsátásával a gazdálkodó fedezetet teremthet 
fejlesztéseinek, beruházásainak a támogatásokat kiegészítő saját rész, az önerő 
biztosítására is. A földjelzálog-hitelezés a mezőgazdasági üzemek berendezkedését is 
segíti. A kamattámogatásos hitelek felvételéhez is szükség van rá (például 
birtokfejlesztési hitel). (Juhász és Mohácsi, 1995). 

1.2.2. Fedezet értékelése 
 
A termőföld fedezetének alapja a földértékelés, melyet alapvetően a földminősítés 
rendszere határoz meg. A kataszteri értékelés alapja, hogy a mező- és erdőgazdasági 
művelés alatt álló területek tulajdonosuknak a talaj természeti és termelési 
adottságaitól függő jövedelmet biztosítanak. A termény árából a termelési költségek 
levonása után a tisztajövedelem marad meg a tulajdonos javára. Minél nagyobb a 
termelésből elérhető tisztajövedelem, annál értékesebb a terület20 (Fenyő és Vincze, 
1994). A kataszteri tisztajövedelem több mint 100 évvel ezelőtti bevezetése óta a 
közgazdasági és agrotechnikai viszonyok jelentős mértékben megváltoztak, így a 
földek jövedelemtermelő képessége és az azt jellemző értékszám is eltér a valóságtól. 
A termőföld gazdasági értékének, így a földáraknak és a bérleti díjaknak országos 
szintű kataszteri tisztajövedelem szerinti összehasonlíthatóságát tovább korlátozza, 
hogy a különböző becslőjárásokban meghatározott minőségi osztályok egymástól 
eltérnek (Varga, 2004). 
 
A tisztán hozadéki földértékelést Németországban már a 30-as években, de a II. 
világháború után Európában szinte mindenütt felváltotta a természeti mutatókon 
alapuló földértékelés. Magyarországon mindössze az 1980-as évek elején történt meg 
az aranykorona érték nyilvántartásának megszűntetése, és a gazdasági igényeknek 
megfelelő termőhelyi értékszámon alapuló minősítés bevezetése. A talajosztályozásra 
épülő talajminősítés az ország mezőgazdasági területének mintegy 60%-ára elkészült 
és jelenleg is rendelkezésre áll, míg a maradék 40%-ára elkészítendő. A termőhelyi 
értékszám már országos viszonyításban mutatja a különböző termékenységű földek 
rangsorát. A természeti tényezők értékelésével párhuzamosan kidolgozás alatt állt a 
földek közgazdasági értékelésének rendszere (Máté, 2001). 
 
A rendszerváltozást követően földkárpótlás során az értékarányosságot csak az 
aranykorona rendszer visszaállítása biztosíthatta, így az ingatlan-nyilvántartásban ezt 
vissza kellett állítani. Jelenleg a termőföld értékének nyilvántartása a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény alapján a termőföld kataszteri tiszta jövedelme alapján 
történik, melyet a minőségi osztály, a kataszteri tiszta jövedelmi fokozat és a 
                                             
20 A kataszteri tisztajövedelem, művelési ágak és minőségi osztályok szerint becslés útján lett megállapítva az 
1875. évi VII. törvény alapján. Értéke a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermés 
értékének és a gazdálkodás rendes költségeinek különbsége. 
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területnagyság figyelembevételével kell meghatározni. A termőföld minőségének, 
művelési ágának megváltozása esetén a földminősítés szabályozása alapján [105/1999. 
(XII. 22.) FVM rendelet] a terület nyilvántartott értékét minőségi osztály és kataszteri 
tisztajövedelem osztályba sorolásával kell meghatározni. Azonban a minőségi 
osztályok közötti jövedelemkülönbségek korrekciója, az aranykorona érték és a 
jövedelemtermelő képesség viszonyának helyreállítására nincs szabályozás.  
 
A tulajdoni jogok rendezésével azonban újra felmerül a földminősítés jelenkori 
követelményeknek megfelelő kialakítása. Kidolgozásánál figyelembe kell venni a 
termőhelyi értékszámok és az aranykorona rendszer működtetésével szerzett 
tapasztalatokat és a számítástechnika és térinformatika új alkalmazási területeit 
(CAMA21, GIS22) az ingatlanok értékelésében. Ilyen új megközelítési lehetőséget 
biztosíthat az optimális talajerő visszajuttatáson alapuló D-e-Meter rendszer 
fejlesztése, mely a talajminőség komplex megközelítésén keresztül információs 
technológiai eszközök segítségével ötvözi a két minősítési rendszer eredményeit (Gaál 
et al., 2003). A technológiai fejlődéssel a földminősítés szerepe csökkent, a 
földértékelés rendszere elavult. Új értékelési rendszer kialakításához, meg kell 
határozni a földértéket befolyásoló tényezőket. Ezek a földár, a hozam, a fekvés, a 
parcellaméret és a hasznosítás módja (bérlet vagy saját tulajdonon történő 
gazdálkodás), illetve a támogatások lehetnek. A fenntartható fejlődés érvényesítéséhez 
az externáliák figyelembe vétele, értékelése is szükséges. Ilyen új hozadéki 
földértékelési módszer (Szűcs et al., 2008) a D-e-Meter rendszer és a termőföld 
komplex közgazdasági értékelésének egységes rendszerbe foglalása, mely korszerű 
automatizált becslésen alapul, és a földek ökológiai minőségét is figyelembe vevő 
gazdasági földárat határoz meg. 
 
A földértékelés általános céljait Szabó (1975) összegezte: 

 Földárak, bérleti díjak allokációs funkciója. A földpiacon kialakuló földárak 
és bérleti díjak a tőkeerősebb, termelékenyebb gazdaságok felé orientálják a 
területeket, ami erősen szelektív hatást fejt ki a gazdálkodókra. 

 Föld, mint tőke részesedése a jövedelemből és a mezőgazdasági 
vagyonból23. Ebben az esetben a földárak, bérleti díjak értékelése, a 
földvásárlás vagy bérlet dilemma eldöntése lehet a szempont. 

 A termőföld értékelése az adás-vétel mellett hitelfedezeti érték 
meghatározásához és egyéb célokhoz (például öröklés) is szükséges. 

 Befektetésként a föld bérbeadása révén realizálható jövedelem és a várható 
tőkenyereség értékelése a döntési szempont. 

 

                                             
21 Computer Assisted Mass Appraisal (számítástechnikával támogatott értékelés). 
22 Geographical Information System (földrajzi információs rendszer). 
23 Magyarországon a földvagyon értéke az 1930-as években a mezőgazdasági tőkeérték kétharmadát tette ki. 
2007-ben az egyéni gazdaságok tőkeértékéből a saját termőföld értéke mindössze 28,8%-ot tesz ki (tesztüzemi 
adatok szerint, a befektetett eszközök értéke alapján számolva). Ez azt mutatja, hogy alacsony az átlagterület és a 
földár! 
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A föld értékeléséhez, a földár meghatározására többféle becslési eljárást is ismertet 
Szűcs (1998):  

 földjáradék tőkésítése, 

 helyettesítési költségek, 

 járadékgyűjtés, 

 árnyékárak meghatározása, 

 a bérleti díjakból levezetett földár, és 

 a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásával készült komplett módszer. 
 
Véleményem szerint a földár meghatározásához Magyarországon egyre inkább a 
bérleti díjakból levezethető kapcsolat alkalmazandó, mivel a bérleti rendszer rendkívül 
elterjedt, így a föld, mind termelési tényező költsége a gazdálkodásban leginkább ezen 
keresztül értékelhető. 
 
A termőföld értékelésének speciális esete a termőföld fedezeti értékének, a 
hitelbiztosítéki értékének24 a meghatározása, mely a folyósítható kölcsön nagyságát 
határozza meg. Az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet két módszerrel nyert értékek óvatos 
összevetését jelöl ki a forgalmi érték meghatározásához: az egyik a piaci 
összehasonlító adatok elemzése mely az ingalan környezetében érvényesített 
adásvételek összehasonlító adatait veszi figyelembe, míg a másik a hozamszámításon 
alapul. A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan értékét a termőföld, 
valamint a telepítmény és a felépítmény értékének25 összegeként határozza meg. A 
termőföld forgalmi értékének meghatározására a földjövedelem és a bérleti díj 
kombinálásával készült teljes földár-becslési módszert kell alkalmazni: 

F = [(P+B)p / 2i] (1+k) 

ahol F - a forgalmi érték; 
P - a járadék jellegű jövedelem26; 
B - a földhozadék 27; 
p - étkezési búza előző évi hazai tőzsdei átlagára; 
i - tőkésítési kamatláb; 
k - értékmódosító ismérvek összevont hatása. 

 

                                             
24 A hitelbiztosítéki érték képezi alapját a földjelzálog-hitelintézet kölcsönnyújtásának, illetve a 
kötelezettségvállalás mértékének, valamint fedezetet biztosít valamely követelésre és annak járulékaira. A 
hitelbiztosítéki érték a forgalmi érték és a felmért és pénzben kifejezett kockázatok különbsége. 
25 A telepítmény a termőföld hasznosítását segítő, vagy hasznait növelő létesítmény (például szőlő-, 
gyümölcsültetvény, támrendszer), valamint az erdő esetén a faállomány. A felépítmény épület, építmény, pince, 
stb. lehet. A rendelet külön szabályozza a telepítmény, felépítmény forgalmi értékének meghatározását, melyek 
önálló értéket nem képviselnek, de a termőföld értékét növelhetik. Egyéb kapcsolódó ingatlan (például 
vadászház) forgalmi értékének meghatározása a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet alapján történik. 
26 A megyékre jellemző értékekből és az ingatlan aranykorona értékéből határozható meg. 
27 A jellemző haszonbérleti díjakból és az ingatlan aranykorona értékéből határozható meg. 
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A „k” korrekciós tényező lehet: az alak, fekvés területi méret, megközelíthetőség, 
útviszonyok domborzat, öntözés, kultúrállapot, környezeti szennyezettség, tartós 
környezetkárosodás, a földterület természeti védettsége, melioráció és egyéb tényezők 
(például gazdasági környezet, megélhetési kereseti viszonyok stb.). 
 
A föld járadék jellegű jövedelmének meghatározása (P) az 1980-1990-es években 
végzett számításokon alapul (2. ábra). Változatlan jövedelemtermelő képességet és a 
minőségi hozadékot feltételezve a földjövedelem az aktuális búza árral kerül 
aktualizálásra, ami egyébként előre kiszámíthatatlan, jelentős ingadozásokat mutat. 

2. ábra 
A földjövedelem alakulása földminőség szerint, (Ft/ha) 
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Megj.: 9750 Ft/t búzaárral számolva (1980-1990-es évek átlaga) 
Forrás: : Szűcs I. (1998): A föld ára és bére, Agroinform Kiadó, Budapest, p. 121. alapján 

 
A földértékelést nehezíti, bizonytalanná teszi, hogy megbízható összehasonlító piaci 
árak nem mindig állnak rendelkezésre (az ingatlan környezetében hasonló 
ingatlanok nem kerültek értékesítésre, vagy az értékesítési adatok megbízhatatlanok), 
valamint a mezőgazdasági termékek árának hektikus alakulása a hozam alapú 
értékelésben rendkívül szélsőséges forgalmi értékekhez vezet. Hosszú távú 
átlagértékek alkalmazása viszont éppen a földár és a várakozások változását nem 
képes kimutatni. 
 
Véleményem szerint érdemes lehet az újonnan kötött haszonbérleti szerződések bérleti 
díjainak tőkésítésével felváltani a hozam alapú értékelést, mivel ez adott térségben 
meghatározott, és jól jellemzi a földterület hasznosításából származó jövedelmet is. A 
fedezet értéke a bérleti díj támogatásokhoz viszonyított arányával is jellemezhető, 
mely a gazdálkodók piaci alkuerejét is mutatja (100% felett abszolút verseny és magas 
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hozamok, 50%-nál kiegyenlített piaci erő a bérlő és a földtulajdonos között, 50% alatt 
a bérlő alkuereje, vagy kedvezőtlen hozamok érvényesülnek). 

1.2.3. A kockázat fedezeti értéket módosító hatása 
 
A termőföld tulajdona az egyik legkockázatmentesebb vagyontartási forma. A hosszú 
távú értékállóság követelményét biztosítja, hogy az ingatlan és a termőföld 
hagyományosan az értékállandóság és értékkövetés eszköze. Tulajdonosa számára 
járadékot is termel. A jövedelem nagyobb része a föld áremelkedéséből származik, 
ami értékesítésekor és egy része elzálogosításkor is realizálható (Tömpe, 2006). A 
hitelbiztosítéki érték helyes megállapításához a termőföld értékelése mellett különböző 
kockázati tényezők figyelembe vétele és súlyozása is szükséges. A gazdasági életben 
általános kamatláb és árfolyamváltozás kockázata mellett a mezőgazdaságra 
általánosságban jellemző legfontosabb kockázati tényezőket Túróczi (2003) foglalta 
össze: 

 Likviditási kockázat. A mezőgazdasági vállalkozások szerény belső 
felhalmozási lehetőségeik miatt alacsony pénztartalékot képeznek, ezért nem 
mindig tudnak határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségüknek.  

 Az agrárfinanszírozás gyakorlatában a kamattámogatásos konstrukciók 
esetleges megvonása is kockázatot jelent. 

 Jelentősek a szabályozási környezet változásából adódó kockázatok 
(nemzetközi egyezmények, támogatások, adók, hatósági előírások változása). 

 Piaci viszonyokban rejlő kockázat. A túltermelést vagy hiányt a gazdálkodó a 
piacon érzékeli. Ez számára esetenként eladhatatlan termékekben és előre nem 
jelentkező áringadozásokban nyilvánul meg. 

 Időjárási viszonyokban rejlő kockázat jellemzően inkább a növénytermelési 
ágazatot érinti, azonban közvetett hatásai (például takarmányárakon keresztül) 
az állattenyésztés helyzetét is befolyásolják. 

A piaci környezet és a hasznosítási lehetőségek értékelése 
 
Az ingatlan értékelésben növekvő jelentőségű a hitelezői kockázatok mérése. 
Kiemelkedő jelentőségű az ingatlan környezetének és hasznosítási lehetőségek 
felmérése, a kockázati profil elkészítése (European Mortgage Federation, 2007b), ami 
a földpiacra is adaptálható: 

 Piaci kockázatok felmérése 

o Volatilitás. 

o Piaci szerkezet (regionális piac vonzereje, demográfiai trendek, 
munkaerő ellátottság, egyéb befektetői lehetőségek). 

 Elhelyezkedésből eredő kockázatok felmérése 

o Fejlesztési tervek (például településfejlesztési terv). 
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o Várható jövedelmek és értéknövekedés, helyi gazdaság és alternatív 
befektetési lehetőségek, a befektetések vonzereje. 

o Infrastruktúra. 

o Talajszennyezettség. 

 Bérlők piaci ereje 

o Bérleti díj bizonytalansága. 

 Pénzügyi kockázatok felmérése 

o Adózási helyzet és várható változások. 

o Támogatások. 

 Jogi kockázatok felmérése 

o Tulajdonjog és bérleti jog szabályozása. 

Piaci adatok és megbízhatóságuk 
 
Magyarországon (és a Közép- és Kelet-európai országokban) a termőföld értékelésénél 
a fő probléma az alacsony fizetőképes kereslet és a finanszírozás fejletlensége, mely 
alacsony földpiaci forgalmat eredményez. Nincs kialakult földpiaci információs 
rendszer sem. Sok esetben hiányoznak az értékeléshez szükséges területi 
összehasonlító adatok, kialakulatlan az értékelés módszertana, az értéket befolyásoló 
tényezők sokszor nehezen értelmezhetők (Tóth et al., 2004).  
 
A földárak és bérleti díjak tagállami kimutatásai egymással kevésbé hasonlíthatók 
össze, mely összefüggésben áll a termőföldek, ingatlanok nyilvántartásának, 
értékelésének történeti fejlődésének különbségeivel a tagállamokban használt 
kataszterek, információs rendszerek elkülönült működésével. A mezőgazdasági 
földterületek árai a legtöbb tagországban adminisztratív forrásokból – a 
telekkönyvből és az adóhivatalok feljegyzéseiből – származnak. Több tagállam a 
földárak meghatározására regisztrációs rendszert működtet. A termőföldek bérleti 
díjainak adatait az országok többségében külön adatgyűjtés keretében tárják fel. A 
bérleti díjak gyűjtésénél és feldolgozásánál nagyobb eltérések mutatkoznak: több 
esetben csak reprezentatív adatgyűjtés történik, az így nyert adatokat a későbbi 
években esetleg csak indexálják, illetve más mutatókkal korrigálják. Jellemző még a 
bérleti díjak szakértői becslése, mely adatok magasabb szintű felülvizsgálat után 
kerülhetnek közlésre (Eurostat, 2002). 

A fedezet értékesítése 
 
A követelés jogi úton történő érvényesítéséhez, a zálogjog érvényesítéséhez, a 
végrehajtáshoz kapcsolódó költségek is fontos részét képezik a kockázatok 
értékelésének. A végrehajtás hatékonysága is befolyásolja a zálogtárgy, mint fedezet 
elfogadhatóságát. A végrehajtási eljárás időtartama, a bíróság bevonása, illetve a 
zálogtárgy értékesítésének sikeressége is kockázatot hordoz, melynek ára van a fedezet 
értékelésében, a hitelbiztosítéki érték meghatározásában. 
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Magyarországon a tárgyi biztosítékokat és érvényesítésük rendjét a zálogjogot, illetve 
az ebből való kielégítést, a végrehajtást az 1959. évi IV. törvény, a Polgári 
Törvénykönyv (PTK) szabályozza. A zálogtárgyból való kielégítés alapesete a 
bírósági határozat alapján történő végrehajtás (255. §).  
 
Az ingatlanokra vonatkozó zálogjog a jelzálogjog létesítése csak szerződéssel jöhet 
létre, illetve külön követelmény a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése is. Bírói ítélet nélküli végrehajtás lehetőségét a felek közötti megállapodás 
teremti meg (269. §). Ebben az esetben a jogosult az önálló zálogjog átruházásával 
hamarabb jut hozzá a követeléséhez, egyúttal elkerüli a perrel és a végrehajtással 
együtt járó kockázatokat is. Ha a kötelezett nem teljesít a zálogjog érvényesíthető, és a 
jogosult a zálogtárgyat a tulajdonos nevében (elszámolási kötelezettséggel) 
értékesítheti (258. §). A végrehajtás akadálya lehet, hogy a zálogtárgy értékesítéséhez 
a hitelezőnek az adóstól a zálogtárgy kiadását kérnie kell. 
 
A fejlett országokban további kockázatot és költségeket jelent a különböző 
adósvédelmi mechanizmusok működtetése (például visszaszolgáltatási igény 
biztosítása, moratórium a földjelzálog érvényesítésére, kilakoltatási tilalom stb.), 
melyek hátráltatják a végrehajtást (Bodzási, 2007). 
 
A PTK alapesetben biztosítja a zálogjogosult elsőrendűségét (251. §), azonban a 
gazdálkodó szervezetekre és hitelezőikre vonatkozó, csődeljárásról a felszámolási 
eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 2007. január 1-éig 
hatályos változata csak a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételár felére biztosított 
külön jogot a zálogjogosultnak. A fennmaradó követelés a felszámolási költségek 
rendezését követhette. A zálogjogi szabályait a 2006. évi VI. törvény – az uniós 
jogrendszerekkel összhangban – már a zálogjog hitelbiztosítéki funkcióját tiszteletben 
tartva módosította. Lényege, hogy a vételár második fele már csak a zálogtárgy 
biztosításának, megőrzésének és értékesítésének költsége, valamint a felszámoló 
arányos díja mértékéig csökkenthető. 
 
A pénzügyi intézmények a termőföld értékesítése során Featherstone et al. (1993) 
vizsgálata alapján jelzálogjoguk érvényesítésekor28 jelentős likviditási költségeket, 
veszteségeket szenvednek el, mely a gyors értékesítés kényszeréből ered. A 
dinamikus árképzés29 elméleti modellje szerint a gazdálkodók – a saját hasznosítás 
lehetőségéből eredően – alacsonyabb költséggel várhatnak kedvezőbb értékesítési 
lehetőségre, míg a pénzügyi intézményeknek – melyeknek korlátozott idő áll 
rendelkezésre a tranzakció lebonyolítására – alacsonyabb kezdő áron hirdetik meg és 
gyorsabban csökkentik áraikat. A hedonikus árképzési modell30 eredményei alapján a 
pénzügyi intézmények: 

                                             
28 Kansas állam (USA) 1977. és 1990. közötti földeladások alapján. 
29 Dynamic Pricing Behavior Model 
30 A modell közgazdasági elméleti alapja a hedonikus ár, ami lényegében a kívánt tulajdonságú termék 
megszerzéséért az egyén által kínált határköltség. A hedonikus árképzési modellek elsősorban nem 
mezőgazdasági tényezőkkel (mint például az infrastruktura helyzete, vagy a lakosság sűrűsége) magyarázzák a 
mezőgazdasági földárak alakulását (Bakucs és Fertő, 2006). 
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 Lényegesen alacsonyabb átlagáron értékesítik a földpiacon jelzálogjoguk 
alapján a termőföldet, mint a magánszemélyek. 

 Viszont eladásaik sikeresebbek, különösen, ha jelzáloghitelt is biztosítanak a 
vásárlóknak. 

 A gyors értékesítésből előnyök is származhatnak, ugyanis nem kell a termőföld 
tartásával járó költségeket finanszírozni, illetve a befolyt bevétel az üzletágba 
visszaforgatható. 

 
A termőföld, mint zálogtárgy értékesítése esetén további kockázati tényező a földpiac 
„lokalitása” a kereslet helyi korlátozottsága, ami az érdeklődők csekély számára, vagy 
kedvezőtlen piaci időszakokra is vonatkoztatható. (Ilyen időszakban a többi 
gazdálkodónak sincs elegendő forrása földvásárlásra). Ugyanakkor a gazdálkodók 
esetében az „olcsó földszerzés” is motiváló tényező lehet (Kapronczai et al, 2005).  
 
Az SPS bevezetésének egyik célja a támogatások termeléstől történő elválasztása, 
mely csökkentheti a támogatások földárban történő tőkésedését. Jelenleg még nem 
tisztázott ennek folyamata, így megítélése sem lehet egyértelmű. A földár 
várakozásokat a meghatározó tényezők és valószínűsíthető változásuk alapján 
becsültem (2. táblázat). Az előrejelzés bizonytalansága igen magas (és elkerülhetetlen 
bizonyos mértékű szubjektivitás), azonban látható, hogy hosszú távon a piaci 
versenyben az abszolút előnyök érvényesülésére számíthatunk, mely a magyar föld 
esetében magas földjáradékhoz vezethet. Ez a földjelzálog-hitelezés fontosságát is 
hangsúlyozza. A közeljövő (2010-2013) és a középtáv (2013-2020) közötti 
különbséget leginkább a földpiaci korlátok és a támogatások földtulajdonosok és 
földhasználók közötti elosztása befolyásolja.  

2. táblázat 
Földár várakozásokat meghatározó tényezők a mezőgazdaságban 

Megnevezés Közeljövő (2010-2013) Középtáv (2013-2020) Hosszú táv (2020-2040) 

Támogatások szinten maradnak csökkenhetnek 
támogatási struktúra a 
fenntarthatóság irányába 
módosul 

Piaci verseny fokozódik (recesszió) mérséklődik (fellendülés)  abszolút előnyök fokozott 
érvényesülése 

Támogatás 
elosztása 

földtulajdonos által 
befolyásolt 

inkább a földhasználathoz 
kapcsolt 

támogatások csak 
közjavak előállításához 

Földpiac jellege korlátozott földpiaci liberalizáció „szabad” földpiac 

Földár várakozás 

támogatás csak 
mérsékelten tőkésedik a 
földárakban, lassú földár 
növekedés 

támogatás nem tőkésedik 
a földárakban, a földárak 
csökkenhetnek 

magas földjáradék, magas 
földárak 

Forrás: a meghatározó tényezők valószínű  változása alapján, saját becslés 

 
Magyarországon a földpiaci információk hiányosságai, a föld minősítéséből és 
értékeléséből eredő bizonytalanság jelentős kockázatot eredményez, melyet a 
hitelezők a fedezeti arány meghatározásakor, illetve kamatfelár formájában 
vesznek figyelembe. A kamatfelár és az alacsony hitelfedezeti érték jelentősen 
emeli az ágazat finanszírozási költségeit, rontja versenyképességét. 
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1.3. A földjelzálog-hitelezés gyakorlata 
 
A földjelzálog-hitelezés a mezőgazdaság fejlesztéséhez, finanszírozásához 
kapcsolódik. A hitel kamatainak és tőketörlesztő részleteinek visszafizetésére a 
garanciát csak a termelés hosszú távú jövedelmezősége biztosíthatja. A földjelzálog-
hitelezés jogi és gazdasági hátterének kialakítása tehát az agrárium hosszú távú 
forrásigényének kielégítésére szolgál (Éliás, 2000). 

1.3.1. Nemzetközi kitekintés 
 
A fejtett piacgazdasággal rendelkező országokban a jelzálog alapú hitelezés 
jelentősége túlnő a termőföld fedezettel biztosított mezőgazdasági hitelezésén, mivel a 
hitelállomány kihelyezés jelentős része ingatlan fedezete mellett jön létre. Az európai 
jelzáloghitel-piac messze nem egységes. A tulajdon nyilvántartása és az ingatlan 
fedezeti értékének meghatározási módja a tagországokban eltérően szabályozott, ami 
erős piaci korlátot jelent a jelzálog alapú hitelezés határon átnyúló terjedésének. Az 
ingatlanpiaci tendenciák és az ingatlannal kapcsolatos szabályozás ismerete 
létfontosságú tényező a bankok hitelezési tevékenysége során. A külföldi 
hitelintézeteknek a sajátosságok megismerése mellett kapcsolatot kell létesíteniük a 
potenciális ügyfélkörrel is. 
 
A helyi hitelintézetek számára védelmet nyújt, ha folyamatos jó kapcsolatot építettek 
ki ügyfeleikkel, ami az új belépők és a külföldi versenytársak számára belépési 
korlátot jelent. Az aktív szerepvállaláshoz a szolgáltatás ellátásának egyéb feltételeit 
is biztosítani kell (például személyzet, bankfiók), ami szintén belépési korlát, hiszen 
csak egy bizonyos üzletmenet felett válhat kifizetődővé a külföldi bank számára. Így a 
piac telítettsége is visszatartó erő lehet az új belépők esetében. Ezért jellemző, hogy a 
külföldi bankok inkább már kész hiteltermékeket vásárolnak vagy értékesítenek a helyi 
bankoknak, vagy azokon keresztül az ügyfeleknek. Más esetben megveszik a helyi 
bankokat a fiókhálózattal és az ügyfélkörrel együtt.  
 
A gazdaság és a pénzügyi rendszer egyre jelentősebb globalizálódása mellett 
csökkennek a különbségek az agrár-hitelezésben is, mely még a történeti fejlődés 
eltéréseiből, az állami szerepvállalás mértékéből és a nemzeti hagyományok 
sajátosságaiból fennálló különbségeket mutatja (Tanka, 1998a): 

 a mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe, társadalmi súlya; 

 a pénzügyi intézményrendszer alaptípusa (központosított kereskedelmi bankok 
vagy hitelszövetkezeti hálózat); 

 az agrárhitelezés gyakorlata, valamint 

 az állami beavatkozás mértéke és módszerei tekintetében. 
 
Európában az egyes országok az agrár-hitelezés sajátos intézménytípusait 
(kereskedelmi bank, szövetkezeti agrárbank hálózat, jelzáloghitel-intézet és 
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céghitelezés) hozták létre, mely egyértelműen a mezőgazdaság és a pénzintézetek, 
valamint kölcsönös kapcsolataik eltérő fejlődési útját mutatja (Tanka, 1998a): 

 a mezőgazdaság hitelezését országos hálózattal rendelkező kereskedelmi 
bankok végzik (például az Egyesült Királyságban és Írországban). 

o Az állam nem nyújt támogatást a mezőgazdasági hitelekhez, a 
gazdálkodóknak ugyanazt a kamatlábat kell megfizetniük, mint a 
gazdasági élet többi szereplőjének. Előny, hogy a bankok többsége 
pénzügyi szolgáltatással és tanácsadással is foglalkozik. 

o A mezőgazdaság legnagyobb hitelezői a bankok, ezek közül is a 
Midland Bank által alapított Midland Agriculture, amelyik külön 
üzletágként foglalkozott a mezőgazdasági igények kielégítésével. A 
bankot 1999-ben a HSBC31 csoport vásárolta fel. 

o A Mezőgazdasági Jelzáloghitel Intézet (Agricultural Mortgage 
Corporation) hosszú (5-40 év) lejáratú, legalább 25 ezer font értéktől 
nyújt hitelt hagyományosan földvásárlásra, épületfejlesztésre, 
gépbeszerzésre, valamint egyéb célokra (például tejkvóta vásárlás). A 
hitel feltétele ingatlan, termőföld és mezőgazdasági épületek fedezete. 

 A gazdaságok hitelszükségletét szövetkezeti agrárbank-hálózat működésével 
biztosítják (például Franciaországban, Hollandiában, Németországban, 
Belgiumban és Svédországban). 

o Németországban a mezőgazdaság hitelezését a nyílt tagság elve alapján 
működő hitelszövetkezetek végezték, melyek kölcsönügyletek mellett 
beszerző és értékesítő feladatokat is elláttak, a gazdálkodói tagság 
tevékenységek legszélesebb körét finanszírozták. A szövetkezeti bankok 
a verseny hatására univerzális bankokká alakultak, tevékenységük 
alapján azonban megtartották szerepüket a mezőgazdaság hitelezésében. 
Franciaországban ugyanígy kiemelhető a Credit Agricole szövetkezeti 
nagybank szerepe a mezőgazdasági hitelezési tevékenységben. 

o A takarékszövetkezetek és a pénzforgalom bonyolítására záloglevelek 
és kötvények kibocsátására szakosodott központi intézményeik (a 
zsíróbankok) eredetileg lakossági megtakarítások összegyűjtésére 
szerveződtek. Városok és a megyei szintű önkormányzatok tulajdonában 
voltak, és szavatolták a kötelezettségek visszafizetését. Általában 
hosszú távra hiteleznek. A központi intézetek ingatlanügyleteket is 
finanszíroznak. 

o A német rendszerben a jelzálogon alapuló hitelezést a reál-
hitelintézetek végzik. Szerepük az agrárhitelezésben visszaszorulóban 
van (Csák, 2000). 

 Szakosított hitelintézetek is működnek a mezőgazdaság finanszírozására 
(például Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában). 

                                             
31 Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
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o Az olasz mezőgazdaság fejlődésben lemaradt térségeinek 
finanszírozásában a jogi és szabályozási keretek erős állami irányításra 
utalnak. A rendszer alapját a szakosodott hitelfajtákat nyújtó 
hitelintézetek képezik, a nagybankok mezőgazdasági hitel-üzletágainak 
felelnek meg és a központok forrásaiból gazdálkodnak. 

o Sikeres növekedésük, hitelezési állományuk gyors bővülése elsősorban 
jelentős állami beavatkozásnak köszönhető, ami olcsó állami 
refinanszírozási lehetőséget, kamattámogatásokat, valamint garancia 
alapok kialakítását is jelentette. 

 A céghitel intézménye, mindössze kiegészítő jelentőségű, hiszen csak 
technikailag fejlett és hosszú távon prosperáló gazdaságok és mezőgazdaság 
esetében juthat szerephez (például Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia). 

 
Az Egyesült Államokban az agrárhitelek piacán több intézménycsoport 
versenyez, a mezőgazdaság hitelezését kereskedelmi bankok, biztosító társaságok, 
valamint állami szereplőként a mezőgazdasági hitelrendszer (Farm Credit System) 
támogatásainak elosztásában a Mezőgazdasági Minisztériumhoz32 tartozó 
Farmprogramok Hivatala (Farm Service Agency) vesz részt. Két további pénzügyi 
intézmény is segíti a mezőgazdasági hitelpiac szereplőinek forráshoz jutását. Az egyik 
a Szövetségi Mezőgazdasági Jelzáloghitel Társaság (Farmer Mac)33, a másik a 
Szövetségi Lakáskölcsön Bankok Hálózata (Federal Home Loan Bank System), mely 
leginkább vidéken élőknek nyújt ingatlanvásárlási hiteleket. 
 
A Farmer Mac fő feladata a mezőgazdasági és a vidéki ingatlanok jelzáloghiteleinek 
és a jelzáloghitellel fedezett értékpapírok, valamint a Mezőgazdasági Minisztérium 
által garantált hitelek és vidékfejlesztési kölcsönök „piacosítása”, másodlagos 
(származékos) piac biztosítása34. A Farmer Mac elsődleges felhasználói a 
kereskedelmi bankok és a mezőgazdasági hitelrendszer. A Farmer Mac jelzáloghitel-
levél vásárlása a nemzeti tőkepiacokon kibocsátott kötvényekből és adóslevelek 
kibocsátásával, vagy a Farmer Mac által garantált, jelzáloggal biztosított értékpapírok 
értékesítéséből történik. A garantált és a vásárolt jelzálogleveleknek meg kell felelnie a 
Farmer Mac által támasztott követelményeknek (Farm Credit Administration, 2004).  
 
A hitelezők számára a másodlagos piac lehetőséget biztosít a kamatkockázat 
kezelésére, a likviditás növelésére, pótlólagos szabad tőke bevonására, a hitelezési 
tevékenység élénkítésére. A hitelfeltételeknek megfelelő gazdálkodók számára a jól 
működő származékos piac javítja a hosszú távú, alacsony kamatú hitelhez jutás 
esélyét. Kormányzati garanciával a Farmer Mac alacsony kamatláb mellett jut 

                                             
32 United States Deparment of Agriculture (USDA) 
33 Federal Agricultural Mortgage Corporation 
34 A Szövetségi Mezőgazdasági Jelzáloghitel Társaságot a lakásfedezetű jelzáloghitelek származékos piacait 
működtető Freddie Mac és Fannie Mae társaságok mintái alapján hozták létre. Az Egyesült Államok 
Kongresszusa alapította az elsődleges jelzáloghitel piacok és a nemzeti tőkepiac kapcsolatainak fejlesztésére, 
származékos piacot biztosítva a megfelelő mezőgazdasági és vidéki ingatlanok jelzáloghitelezésének. Szerepéből 
következik, hogy a Farmer Mac lényegében kormányzati intézménynek tekinthető. 



 

 40

forráshoz. A Farmer Mac üzleti tevékenységét négy elsődleges mechanizmus, a hitel 
csere, a hosszú távú vásárlási kötelezettségvállalás garanciája, a közvetlen vásárlás 
(melyet mezőgazdasági jelzáloggal biztosított jelzáloglevél kibocsátás követhet), 
valamint a hitelezők által kibocsátott mezőgazdasági jelzálog fedezetű adóslevél 
felvásárlása alapján gyakorolja.  
 
A hitelcsere folyamán az eladók kölcsöneit Farmer Mac által garantált értékpapírra 
cserélik átalányösszegben, vagy a kölcsönöket zálogként használjak fel. A hosszú 
távú vásárlási kötelezettségvállalás garanciája során az eladó minősített kölcsönei 
vagy kölcsönportfoliója (általában a fennálló jelzáloghitelek) hitelkockázatát átadja a 
Farmer Mac-nek éves garanciadíj fizetése fejében. A garancia feltételek nélküli 
kötelezettségvállalást biztosít a Farmer Mac részéről, hogy meghatározott 
körülmények között mezőgazdasági jelzáloghiteleket vásároljon az eladótól. A 
garanciavállalás fizetési késedelem elleni biztosításként funkcionál. Közvetlen 
vásárlás esetében a kölcsönök eladója a kölcsönt közvetlenül a Farmer Mac részére 
értékesítheti. A megvásárolt kölcsönökből a Farmer Mac mezőgazdasági 
jelzáloghitellel biztosított jelzálogleveleket bocsát ki, melyet a Farmer Mac 
fedezetként portfóliójában tart, vagy közvetlenül befektetők számára értékesít (Farm 
Credit Administration, 2004).  
 
Az OECD és a Világbank szakértői a kelet- és közép-európai államok35 agrár-
finanszírozásának korszerűsítésére több javaslattal is éltek, melynek igen fontos 
központi eleme az állam aktív szerepvállalása, kiemelten a megfelelő gazdasági 
környezet biztosítása (Csáki et al., 2001). Az elemzés kitüntetett figyelmet szentel az 
eladósodott gazdaságok vizsgálatának, és a végrehajtás elkerülésének fontosságát 
hangsúlyozza, mivel: 

 a gazdaságok jelentős része likviditási problémákkal küzd; 

 a potenciális vásárlók hiányában nehezen értékesíthetők a gazdaságok eszközei; 

 sok esetben nincs alternatív munkavállalási lehetőség, így a végrehajtás 
klasszikus alkalmazása visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozna. 

 
Az agrár-finanszírozás állami szerepvállalása kapcsán a hazai szakértők is a 
szabályozás működészavarainak mérlegelésére és azok megelőzésére is 
figyelmeztetnek (Tanka, 1998a): 

 Az állam hitelpiaci szerepvállalása nem jelent automatikus előnyt a piac 
szereplőihez képest, ezért beavatkozásának következményeit mérlegelni kell. 

 A kedvezményes kamatozású hitel és az állami hitelgarancia vállalás 
alkalmazását célszerű feltételekhez kötni (például a hatékonyság javításához). 

 A hitelgarancia programoknál a kockázat megosztása szükséges az állam, az 
adós és a közvetítő bank között. 

A szakosított mezőgazdasági hitelintézet létjogosultsága kérdésében megoszlottak a 
szakértői álláspontok. Az egyik nézet a KKE országok agrár-finanszírozási 
                                             
35 Az úgynevezett KKE országok. 
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alapintézményének a hitelszövetkezetet javasolta. Más felfogás szerint ez rövidtávon 
csak igen korlátozott hatást érhet el és az állami költségek is magasak, ezért – 
javaslatuk alapján – a működő kereskedelmi bankok differenciált portfolióval ellátva 
hatékonyabb agrárfinanszírozási tevékenységet végezhetnének. Ugyanakkor a 
bankszektorban is egyre élesebbé válik a verseny, mely az univerzális kereskedelmi 
bankok térhódításában, új hitelkonstrukciókban és finanszírozási formákban 
jelentkezik, illetve a forrásbővítés kényszere a bankokat tevékenységük 
diverzifikációjára ösztönzi (Csák, 2000). 

Jelzáloghitelezési modellek 
 
A fejlett piacgazdaságú országokban a jelzálog-hitelezésben két modellt lehet 
megkülönböztetni, melyeket kialakulásuk helye alapján német és amerikai típusú 
modelleknek is nevezünk. Az egyszintű rendszer rugalmatlanabb, de biztonságosabb a 
pénzügyi befektetők számára, míg a kétszintű rendszer sokkal rugalmasabban képes 
alkalmazkodni a pénzügyi piacok kereslet-kínálati viszonyaihoz, ami viszont jelentős 
befektetői kockázattal jár. 
 
Az egyszintű rendszerben (a német modell) általában a jelzáloghitelezésre 
specializálódott hitelintézetek végzik mind a jelzáloghitelezést, mind pedig a 
jelzáloglevelek kibocsátását. Lényege, hogy a hitelintézetek működését meghatározó 
törvényi háttér a fedezeteket, a kibocsátott záloglevelek értékét a hitelintézet 
visszafizetési garanciájával is védi. Az egyszintű modell előnye, hogy szakosított 
hitelintézetek jönnek létre. A nagyobb piaci részterület-ismerettel csökken a kockázat, 
szabványosíthatók a hiteltermékek, csökkennek a hitelezés fajlagos költségei. A 
hátránya is a szakosodásból ered, ugyanis kizárt az univerzális kereskedelmi banki 
tevékenység végzése. 
 
A kétszintű rendszerben (amerikai modell) külön szakosodott intézmények végzik 
mind a jelzáloghitelezést, mind a záloglevél kibocsátását. A központi jelzáloghitel 
intézmény bármely hitelintézet által nyújtott, de előre pontosan meghatározott 
feltételeknek megfelelő hiteleket refinanszíroz. Lényege, hogy a jelzáloghitelekhez 
bankgarancia nem kapcsolódik, azok mint követelések kerülnek értékesítésre. A 
kétszintű modell előnye, hogy nem igényel külön fiókhálózatot, hiszen az elsődleges 
hitelfolyósítást bármely hitelintézet végezheti36. Így az egyedi igényekhez jobban 
igazodó termékszerkezet kialakítása lehetséges, ami az ügyfelek teljes körű ellátásának 
igényét elégíti ki. Hátrány, hogy a nagyszámú piaci áttétel miatt nehezebben követhető 
a fedezetek értékváltozása és összefüggése a záloglevél-árfolyamokkal. Ha az 
ingatlanárak csökkennek, nincs fedezete a jelzáloglevélnek (Éliás, 2000).  
 
Az Unióban a termőföldek árát a kereslet-kínálat, a piaci érték szabja meg (Dömsödi, 
2000), így jellemzőit tekintve a termőföld alapú finanszírozás nem különül el a többi 
ingatlantól, mértékét a piaci ár és a kereslet-kínálat befolyásolja. A mezőgazdasági 
hitelek az Unióban a magas támogatási arány miatt elvesztették piaci jellegüket, 
                                             
36 Már a német jelzálogbankok sem csak saját bankjuk fiókhálózatában, hanem más kereskedelmi bankok 
fiókjaiban is árusítják szabványosított termékeiket. Ez a modellek közti különbségek fokozatos csökkenésének 
jele. 
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felhasználásuk a támogatásokhoz igazodik. A földforgalom jelentős részét a 
tagállamok jelentős részében földalapok orientálják (például Franciaország, Hollandia, 
Németország, Belgium), melynek korszerű formája az integrált birtokrendezés, ahol 
együtt kezelik a földhasznosítási igénnyel fellépő ágazatok igényeit (Holst, 2007). Az 
Unióban a mezőgazdasági termelés összefonódik a háztartásokkal. A mezőgazdasági 
hitelezés a háztartások vagyonán alapul, melynek jelentős része a termőföld. Hiteleik 
és fedezetük sem különül el egymástól. A bankok piaci részesedésüket üzleti titokként 
kezelik, így a kimutatások sem különítik el a mezőgazdasági földjelzálog-hitelek 
állományának alakulását. Erre közhiteles állami nyilvántartások összesítésével van 
csak lehetőség (például ingatlan-nyilvántartási bejegyzések alapján). 

A jelzáloghitel-piac fejlődése 
 
A kereskedelmi bankok térhódítása jelzi, hogy a mezőgazdaságban a 
kamattámogatásos hitelek, állami garanciák szerepének csökkenésével egyre inkább a 
piaci alapú finanszírozás kerül előtérbe. A hosszú távú hitelek piacához történő 
illeszkedés feltételeinek megteremtése szükséges, kedvező feltételek és minél olcsóbb 
hitelek megszerzése érdekében. Ehhez fel kell tárni a jelzáloghitel-piac fejlődésének 
irányait, tendenciáit. 
 
A jelzáloghitel-piac méretei és a multiplikátor hatás miatt a finanszírozott 
magánberuházások meghatározó jelentőséggel bírnak a gazdasági konjunktúra 
szempontjából. A jelzáloghitel-piac biztosítja a magánszemélyek, vállalkozók és 
mezőgazdasági termelők számára a tőkeáttétel alkalmazásának lehetőségét. A saját 
vagyon mellett a tőkeáttétel növelése vezet a beruházások növekedéséhez. 
Amennyiben a hitel tőkeköltsége kisebb a sajáttőke költségénél, a tőkeáttételi hatáson 
keresztül a háztartások felhalmozási folyamata erősödik. Az ingatlan-hitelezésben 
globális tendencia a portfolió-finanszírozás előretörése. A nemzetközi befektetők 
egyre inkább a több országot átfogó finanszírozás felé fordultak, mivel diverzifikált 
portfolióval egyes projektek veszteségeit más projektek nyeresége kompenzálhatja. 
 
A kilencvenes években az USA jelzáloghitel-piacát befolyásoló tényezők: a hitelezés 
deregulációja, a másodlagos jelzálogpiacok fejlődése és a technológiai folyamatok 
automatizációja a jelzáloghitelek és díjak gyors ütemű csökkenését, valamint a GDP-
hez viszonyított jelzáloghitel-állomány arányának, és különösen az ún. subprime37 
hitelek állományának emelkedését hozta (Straka, 2000). A bankok földrajzi 
terjeszkedése és a pénzpiacok integrációja négyféle hozadék eredménye (Berger és 
De Young, 2001): 

 marketing gazdaságosság (márkázás kiterjesztése); 

 management (irányítás, igazgatás) hatékonyság; 

 hálózatosodásból eredő skála- és scope hozadék (volumen és tevékenységi 
kör gazdaságosság); 

                                             
37 Az első osztályú adósoknak felszámolt, legalacsonyabb hitelkamatú ún. prime hitelre nem jogosult 
ügyfeleknek nyújtott hitel (a hagyományos hitelbírálat által kizárt ügyfelek számára folyósított hitel). 
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 kockázat diverzifikálásából származó hozadék (a várható előnyök és 
hátrányok mérlegelésével a kockázat megosztásából eredő haszon). 

 
A hitelek olcsóbbak is lehetnek! Az amerikai tapasztalatok alapján a bankok 
terjeszkedése, a jelzáloghitel-ügynökségek hálózatainak működtetése és a folyamatok 
automatizációja alkalmas a jelzáloghitelezés díjainak csökkentésére. A másodlagos 
piac jelentős bővülése is azt mutatja, hogy a jelzáloghitelek finanszírozási költségei is 
csökkentek. Kérdés, hogy az uniós piacok milyen mértékben képesek integrálódni 
közös szabályozás kialakítása nélkül, azonban (London Economics, 2005): 

 A jelzálog-hitelezés terjedését jogi és egyéb korlátozások akadályozzák. 

 Nincs elég ösztönző a folyamatok automatizálásában rejlő előnyök 
kiaknázására. 

 A jelzáloghitel kamatláb korlátozások feloldása elősegíti a subprime 
jelzáloghitel-piac kialakítását, ami növeli a jelzáloghitel-piac méretét. 

 Alacsonyabb saját rész megkövetelésével bővülhet a kereslet, ami új hitelezők 
bekapcsolódását teszi lehetővé a jelzáloghitelek refinanszírozásába. 

 Rugalmasabban alakítható a törlesztés ütemezése, a hitelfelvevők 
szükségleteiknek megfelelően többet költhetnek fogyasztásra. 

 
Az Unió jelzáloghitel-piaca igen jelentős tényezője a tagállamok gazdaságának. A 
háztartások hitelállománya 2004. végére elérte az Uniós GDP 40%-át (Európai 
Bizottság, 2005). A tagállamok között jelentős eltérések tapasztalhatók a jelzáloghitel-
állomány GDP-hez viszonyított arányában. A háztartások eladósodottsága kiemelkedő 
mértékű Dániában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban 
(100,8% és 58,6% között), míg a legalacsonyabb mértékű eladósodottság az újonnan 
csatlakozott tagállamok többségét jellemzi (12,6%-2,3%) 2006-ban (3. ábra). 
Magyarország a háztartások adósságállománya alapján a viszonylag alacsony 
eladósodottságú kategóriába sorolható (12,4%).  
 
A magyar bankok a jelzáloghitel fedezetéül lekötött ingatlanok forgalmi érték 
egységére vetítve 7-34%-kal kevesebb hitelt nyújtanak, mint az Európai Unió átlagára 
jellemző mérték. A különbséget a hazai lakáspiac alacsonyabb likviditása, az 
alacsonyabb hazai biztosítási típusú fedezet, a kamatfelárból eredő magasabb 
hitelköltség magasabb fedezeti igénye okozzák (Stachó, 2006). A lakossági 
jelzáloghitel-állomány (GDP-hez viszonyított aránya) 2001-2006 között az új 
tagállamokban bővült a legdinamikusabban, legkevesebb ötszörösére (mint 
Magyarországon), de 14-16-szoros a bővülés Bulgáriában és Szlovéniában, míg a régi 
tagállamokban „mindössze” másfélszeres bővülés tapasztalható az időszak során. 
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3. ábra 
A háztartások jelzáloghitel-állománya és a GDP aránya néhány EU tagállamban, 

2006 
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A pénzügyi unió létrejötte megköveteli a tagállami gazdaságpolitikák összehangolását 
és koordinációját, de nem szűnteti meg automatikusan az egyes országok gazdaság és 
pénzügy politikájának önállóságát (Erhart és Gáspár, 2003). Egységes belső európai 
jelzálogpiacról sem beszélhetünk, a jelzáloghitelezés messzemenően nemzeti 
szabályozás alatt áll. A hitelintézetek az Unión belül ugyan már szabadon 
működhetnek, az 2006/48/EK irányelv 23. cikke alkalmazza a „székhely elvet”, 
bármely uniós tagállamban engedéllyel rendelkező hitelintézet a többi tagállamban 
engedélyeztetési eljárás nélkül működhet. A bővítési folyamatnak köszönhetően az EU 
új tagállamokkal gyarapodott, amelyek mindegyike külföldi tőkebevonásra, 
tőkeimportra szorul annak érdekében, hogy mielőbb elérjék a régi tagállamok 
gazdasági színvonalát. Az új tagállamok az elmúlt években modernizálták az ingatlan- 
és jelzálogjogukat, illetve hitelbiztosítéki rendszerüket, kedvezőbb feltételeket 
teremtve a hazai és külföldi tőke számára. A külföldi tőke bevonása a mezőgazdaságba 
nem vált lehetővé, ellehetetlenült a gyors felzárkózás. 
 
A Forum Group on Mortgage Credit (2004) javaslatában az értékelés egységesítését, a 
biztosítékok felhasználási lehetőségének bővítését, a fedezetek egységesítését, 
valamint a hitel és a fedezet elválasztását, uniós szintű másodlagos piac 
kialakításának fontosságát emeli ki. A földjelzálog-hitelezés bővítésében is fontos 
feladat a bérelt területek fedezetként történő felhasználásának biztosítása, a 
földértékelés és a fedezet (méret vagy érték) egységesítése. A javaslatok 
figyelembevételével a határokon átnyúló hitelügyletek megkönnyítésére irányul „A 
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jelzáloghitelezés az Európai Unióban” című zöld könyve (Európai Bizottság, 2005), 
mely minden EU tagállamban elfogadott egységes szabályok szerint működő, 
egységes uniós jelzálogjog (Euromortgage) kialakításának lehetőségét vizsgálja. 
Bevezetésének feltétele a tulajdonjog és a szerződési jog megfelelő átalakítása a 
tagállamokban. Az Euromortgage segítségével és a zálogjog bizalmi kezelésére 
vonatkozó európai szabályozás megteremtésével (Trust), a hitel és a jelzálogjog 
elválasztása lehetővé teheti olyan európai biztosítéki konstrukciók létrejöttét, ahol a 
már biztosított követelést engedményeznék, illetve ruháznák át, míg a jelzálogjogok 
jogosultja – bizalmi alapon – továbbra is az eredeti jogosult maradna38 (Bodzási, 
2007). 
 
A Bizottság felkérésére a London Economics (2005) az Oxford Economic Forecasting 
(OEF) makroökonómiai modell alkalmazásával vizsgálta az európai jelzáloghitel-
piacok magas szintű integrációjának szükségességét. A jelzáloghitel-piaci 
hatékonyságveszteség (inefficiency) vizsgálatára39 a kutatás a neoklasszikus gazdasági 
növekedési elméletből kiinduló, a jelzáloghitel-piacokra vonatkozó Greenwood-
Hercowitz féle elméleti modellt alkalmazta. A jelzáloghitelek szintjének 
meghatározásához az alapmodell feltevése a tökéletes piaci verseny, illetve a 
jelzáloghitelek lehetővé teszik a fiatalok ingatlanvásárlását (Greenwood és Hercowitz, 
1991). Az eredmények alapján40 az integráció javítására egységesítést (közös 
értékelési keret létrehozását, hitelezési- és ingatlanforgalmi adatbázisok kialakítását, az 
ingatlan-nyilvántartás és a jelzálog-végrehajtás fejlesztését, valamint a 
kockázatvállalás piaci jellegének erősítését javasolták41. 
 
Az Európai Bizottság (2007) „Az EU jelzáloghitel-piacainak integrációjáról” szóló 
fehér könyve már az Unió hivatalos politikájába javasolja felvenni EU jelzáloghitel-
piacának integrációját a jelzáloghitel-piacok versenyképességének és hatékonyságának 
növelésére. Az USA másodlagos jelzáloghitel-piaci válságának tapasztalatait szem 
előtt tartva, a felelős hitelnyújtás javításának lehetséges módjait is figyelembe véve a 
piaci integráció elsősorban a jelzáloghitelek költségeinek csökkentésére, a 
termékkínálat és a finanszírozás lehetőségeinek bővítésére, valamint a fogyasztói 
bizalom helyreállítására, ösztönzésére, és a fogyasztók védelmére irányul. Az 
integrációs folyamat alakulását a hitelezői kockázatok hirtelen növekedése, az 
Amerikából kiinduló hitelezési és ingatlanpiaci válság hátráltatja.  
 
Az elterjedt kockázati transzfer-technikák következtében bármely negatív 
ingatlanpiaci fejlemény terjedésének sebessége felgyorsul, illetve közvetett 

                                             
38 Ebben az esetben különös jelentőséggel bír, hogy a zálogjog ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultjával 
szemben indított fizetésképtelenségi eljárás ne veszélyeztesse az engedményesek dologi hitelbiztosítékát, vagyis 
jogosulti pozíciójukat ne érintse a bizalmi vagyonkezelő fizetésképtelensége. 
39 A gazdaságban hatékonyságveszteséget okoz, hogy bankok „r” kamatláb mellett kölcsönöznek, de „r+s1+s2” 
kamatláb mellett hiteleznek (ahol „s1” a banki költség, „s2” pedig a bank profitja). Feltételezhető, hogy „s1” 
tényleges nemzetgazdasági veszteséget okoz, míg „s2” visszakerül a fogyasztókhoz (tőketulajdonosokhoz). 
40 A vizsgálat becslése alapján a jelzáloghitel piacok integrációja középtávon közel 100 milliárd Euró (a 2005-ös 
GDP 0,9%-a) közvetlen haszonnal járna, ami a fogyasztást 0,5%-kal, a GDP-t 0,7%-kal emelné. 
41 A piac „áraz”. 
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hatásainak hatóköre kibővülhet. Az ingatlanpiac hitelezői jelentős kockázatot vállalnak 
(Stachó, 2006):  

 az ingatlanpiaci árak visszaesése, ingadozása csökkenti az ingatlanpiac 
hiteltermékeinek keresletét; 

 csökken/bizonytalanná válik a jellemzően jelzálogjoggal terhelt ingatlanok 
hitelbiztosítéki értéke, ami tovább csökkenti a hitel megtérülésének 
valószínűségét, veszteséget okoz a hitelezőknek42; 

 az ingatlanbefektetések értékének csökkenése a negatív vagyoni hatás miatt az 
általános gazdasági kereslet tovaterjedő csökkenéséhez vezet, amely már a 
gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást is veszélyeztetheti. 

 
A földjelzálog-hitelezésünk fejletlensége akadályozza az uniós hitelpiachoz történő 
kapcsolódás eredményességét. Csak átlátható, szabad és korlátozásmentes földpiactól 
várhatjuk a finanszírozási költségek érdemi csökkenését. 

1.3.2. Magyar előzmények 
 
Magyarországon a jelzáloghitelezés önmagában nem új keletű fogalom. A jelzáloggal 
biztosított földhitelezés Magyarországon a XIX. század közepén a mezőgazdasági 
árutermelés elterjedésével párhuzamosan vált általánossá. 

Előzmények a II. világháború előtt 
 
Az ősiség eltörlésével és a telekkönyvi szabályozási rendszer kialakításával 
megteremtődött a szabad földforgalom. A zálogkölcsönt hitelintézetek biztosították 
(egyszintű rendszer) (Szűcs, 1992): 

 1862-ben megalakult a Magyar Földhitel Intézet, amely szakosított 
pénzintézetként csak mezőgazdasági célú hitelezéssel foglalkozott. A 
zálogleveles kölcsön a föld értékének felére nyújtott földhitelt (termőföld 
fedezettel) 6,5%-os kamatra 34,5 év átlagos időtartammal. Jelenleg az időtartam 
a felére csökkent, a fedezet hitelbiztosítéki aránya nőtt, míg a kamatráta hasonló 
mértékű maradt. 

 1879-ben a kistulajdonosok hitelezésére alakult meg először a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete, de itt is minimalizálták a hitelképes 
birtokméretet (5 holdban). Később a kisbirtokosok hitelellátása a 
Hitelszövetkezeti mozgalom keretében került megszervezésre. Ma is lehet 
területi korlátot alkalmazni a kockázat csökkentése érdekében (például 50 
hektárnál nagyobb mezőgazdasági területet használó gazdaságok), de alsó 

                                             
42 A közelmúltban Amerikában kirobbant ingatlanpiaci válságnak éppen ez volt az egyik oka, mivel a 
hitelintézetek – az ingatlanárak és a gazdaság folyamatos növekedése miatt – az ingatlanokat „felülértékelték”. A 
gazdaság visszaesésével sok adós fizetőképessége csökken, az ingatlan értéke már nem nyújt kellő fedezetet, ami 
– az ingatlanok iránti kereslet visszaesésével kiegészülve – az ingatlanpiaci árak további esését, zuhanását 
eredményezi. 
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parcellaméret (általánosan elfogadott az 5 hektáros egybefüggő terület) is lehet 
korlát (például 10 vagy 50 hektár). 

 1936. után már csak két pénzintézet, az Országos Földhitelintézet, valamint az 
Országos Központi Hitelszövetkezet foglalkozott jelzáloghitelezéssel. 
Működésükhöz állami támogatás (adó- és illetékkedvezmény) járult. Teljes 
hitelű könyvelést vezettek, így bírói ítélet nélkül is kezdeményezhettek 
végrehajtást. A likviditás, a fedezet gyors értékesíthetősége ma is követelmény. 

 
A II. világháború előtti földjelzálog-hitelezés magyarországi intézményi 
tapasztalatait Szűcs (1992) összegezte: 

 Alkalmazása a piaci termelés elterjedésével kezdődött meg. A rövid távú 
(váltó)finanszírozás kiváltását – a termőföld tulajdonjogából eredő biztos 
garanciaként – alacsonyabb kamatlábbal, hosszú lejárattal tette lehetővé.  

 A záloglevél a külföldi tőke mezőgazdaságba történő bevonásának 
legfontosabb eszközeként működött, a gazdák kölcsönét a záloglevél intézetek 
összevonták, majd függetlenítve továbbadták. 

 Tőkehiányos időszakokban a földjelzálog-hitelezés nem alkalmazható, az 
alacsony jövedelmezőségű mezőgazdasági ágazat hitelezése háttérbe szorult. 

 A földjelzálog-hitelezés erős szelektáló tényezőként működött, főleg a 
kisbirtokosok körében. A kölcsönök feltételei, folyósítása, visszafizetési módja 
nem alkalmazkodott megfelelő mértékben a gazdálkodás jövedelmi 
viszonyaihoz nagyfokú terméskiesés és nyomott piaci árak esetén. 

 
Mezőgazdaságunk jelenlegi állapotában a földjelzálog-hitelezés alkalmazása hasonló 
eredményekkel járhat. Hosszú távú finanszírozási keretet jelenleg is csak jövedelmező 
termeléshez várhatunk. Előny lehet, hogy a földjelzálog-hitelezés elősegíti a hatékony 
gazdaságok térhódítását. 

Korlátok a csatlakozás előtti időszakban 
 
A II. világháborút követően a földjelzálog-hitelezés intézménye nem működött 
hazánkban. Közel ötven év kényszerű szünet után, a rendszerváltozás idején, a 
földpiac megteremtésével párhuzamosan teremtődött újra rá igény. A földjelzálogon 
alapuló hitelezés az 1990-es években a hazai gyakorlatban a korlátozott 
földpiaccal alárendelt szerepet játszott, mivel a kárpótlási földek birtokbaadása igen 
vontatottan haladt, sokszor még a földtulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése is 
nehézséget okozott.  
 
Magyarországon a jelzáloghitelezés elterjedését a csatlakozás előtti időszakban több 
tényező együttes hatása gátolta. Az átmeneti piacgazdaságokban a mezőgazdaság 
versenyképességét meghatározó fő tényezők közül leginkább a föld banki 
elzálogosíthatóságának hiánya, az alacsony földárak, valamint a beruházási 
költségek hirtelen emelkedése közötti ellentét játszotta a fő szerepet (Szabó, 1998). A 
kárpótlással kialakult földtulajdonosi szerkezet is késlelteti a földpiac beindulását. A 
földpiac kialakulatlanságához hozzájárult az alacsony földforgalom, a földárak 
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hirtelen emelkedésére számító spekuláció. A gazdálkodó szervezetek föltulajdon 
szerzésének korlátozása szintén akadály. 
 
A gazdálkodó szervezetek földtulajdona ugyan nem haladja meg a két százalékot, 
gazdálkodásuk földigényével, földbérlettel versenyhelyzetet teremtenek az egyéni 
gazdaságok számára. A kifejezetten árutermelő egyéni gazdaságok a hitelfelvételhez 
szükséges saját források hiánya, valamint a hitelhez jutás nehézségei miatt 
tevékenységüket saját forrásaikhoz kénytelenek igazítani, ami korlátozza a fejlődés 
ütemét, valamint versenyképes méretű és felszereltségű üzemek magasabb arányú 
létrejöttét (Keszthelyi és Kovács, 2002).  
 
Magyarországon még 2000-ben sem alakult ki a földjelzálog-hitelezés intézményi 
feltételrendszere, a mezőgazdaság fejlesztését nem lehetett a földjelzálog-hitelezés 
spontán mechanizmusára bízni. Állami beavatkozásra a folyamat beindításához, az 
érintett területek (agrárjövedelmezőség megteremtése, infláció és hitelkamatok 
jelentős mérséklődése, jogszabályi feltételek, valamint működő földpiac) 
megerősítéséhez volt szükség. Utána lehet csak fokozatosan az intézményrendszert az 
önfejlődés törvényszerűségére bízni (Éliás, 2000).A csatlakozás előtti időszakban a 
jövedelmezőség feltételei nem voltak adottak, a bankok nem látták biztosítottnak a 
föld hatékony gazdaságokhoz áramlását. A földpiac csak nehezen, vagy egyáltalán 
nem élénkíthető, ezért a finanszírozás bővítése elsősorban bérelt területek bevonásával 
növelhető, melynek fedezete a bérleti díj. 

Az intézményteremtés kérdései 
 
A mezőgazdaság finanszírozását a kilencvenes évek elején Balogh és Kapitány (1992) 
még a kapcsolódó források szerint létrehozott pénzintézeti típusok létrehozásával 
képzelték el: 

 Mezőgazdasági hitelezéssel és támogatással foglalkozó, többségi állami 
tulajdonú, szakosított pénzintézet létesítése, az agrártámogatási források 
felhasználásával. 

 Hitelszövetkezetek létrehozása állami támogatással a rövid távú források 
gyűjtésére és rövid távú hitelek kihelyezésére. A feladat a kis- és közepes 
gazdaságok kiszolgálása lett volna. 

 Földhitelintézet az éven túli fejlesztési kölcsönök nyújtására földjelzálog 
bejegyzése mellett. A hitelezés a kezdeti időszakban állami forrásokból, később 
jelzáloglevelek kibocsátásából, hosszú lejáratú megtakarítások bevonásával 
finanszírozható. A jelzáloghitelek felvevői körében földterületek vásárlására és 
beruházások indítására a gazdasági társaságok és szövetkezetek csoportját 
célozták volna meg. Ennek máig megvan a realitása hiszen „csak” a törvényi 
korlátozás feloldásán múlik43. 

                                             
43 1989-1991 között lényegében nyílt földpiac működött Magyarországon, az állami és a szövetkezeti 
földtulajdon forgalomképessé vált a magánszemélyek és társaságaik részére. 1991-ben az I. kárpótlási törvény 
már a külföldieket és a jogi személyiségű társaságokat kizárta a tulajdonszerzésből (Dorgai et al., 2004). 
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Juhász és Mohácsi már 1995-ben a földjelzálog-hitelintézet gyors létrehozását 
javasolta. A fő hangsúly náluk is az állami segítségvállalásra helyeződött. Véleményük 
szerint állami garanciavállalással gyorsan megteremthető lett volna a külföldi 
forrásbevonás a mezőgazdaságba. A földjelzálog-hitelezés külön intézményének a 
létrehozását legfőképp az indokolta, hogy a működő pénzügyi intézményrendszerben 
domináns szerepet játszó kereskedelmi bankok üzletpolitikájába, portfoliójába a 
források és kihelyezések eltérő lejárati struktúrája és a rendkívül magas kockázat miatt 
nem volt beilleszthető az agrárberuházások piaci finanszírozása44. A mezőgazdaságon 
kívüli piaci verseny fokozódásával azonban (később) rákényszerülnek a kedvezőbb 
pénzügyi helyzetű egyéni gazdaságok hitelezésére is. Azonban a hosszú távú (akár 20 
év) hitelezési politika átlátható szerkezetet, a szabályozás kedvező alakulását és 
kiszámíthatóságát követeli meg.  
 
Egyes vélemények szerint (Tanka, 1998a) és (Harza, 2001) kormányzati 
szerepvállalásra – a jogi keretek és speciális agrárfinanszírozó intézmények felállítása 
mellett – a működő takarékszövetkezeti rendszer megerősítésére, hitelszövetkezetek 
kialakítására lett volna szükség a hitelpiaci verseny feltételeinek megteremtéséhez. A 
hazai szakértők véleménye lényegében megegyezett a korábban már ismertetett OECD 
és világbanki szakértők álláspontjával. A problémát az jelentette, hogy a 
mezőgazdaság konszolidációját a többi ágazattól teljesen eltérő módon, a 
jelzáloghitelezés fejlesztésén alapuló külföldi tőke bevonással akarták biztosítani, úgy 
hogy közben a földpiacot erősen korlátozták és a külföldiek termőföldszerzését 
kizárták. 
 
A csatlakozás előtt a kormányzat a bankrendszer költséges diverzifikációja helyett, 
inkább a mezőgazdaságnak szánt fejlesztési forrásokon keresztül, kamattámogatások 
és garanciák formájában segítette a bankok mezőgazdasági hitelezését. A fejlesztési 
hitelek (köztük a birtokfejlesztési és földvásárlási hitelek) elősegítették a 
jelzáloghitelezéshez szükséges piaci ismeretek megszerzését, a kockázati viszonyok 
feltárását. A bankok a csatlakozás időszakában már saját földjelzálog-hitelezési 
üzletágaik megteremtésével léphettek piacra. A külön földjelzálog-hitelezésre 
államilag létrehozott Földhitel és Jelzálogbankot (FHB) a földjelzáloghitel-piacot 
nagyságrendekkel meghaladó piac, a kedvezményes lakossági ingatlanhitelezés 
(kamattámogatásos jelzáloghitelek) szolgálatába állították. 

1.3.3. Rendszerváltást követő újraindulás 
 
A hitelezési tevékenység már a rendszerváltás előtt is főleg ingatlanfedezetre történő 
jelzálogbejegyzés mellett történt. A termőföldre, mint fedezetre történő hitelnyújtást a 
jelzáloghitelről és jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény tette újra lehetővé, 
először a II. világháború befejezését követően. A törvény fő irányát tekintve a német 
modellen alapuló jelzáloghitelezést tekinti mintának a szakosított hitelintézeti jelleg, a 
saját könyvben megjelenő jelzálogjog és a szigorú befektetői-hitelezővédelmi elvek 
alapján, azonban a hitelintézet másodlagos piaci szerepének (jelzáloghitelek 

                                             
44 Illetve konszolidációjuk önmagában óriási összegeket emésztett fel. 
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vásárlásának lehetősége) kijelölésével már az amerikai, angolszász modell elemei is 
érvényesülnek (Éliás, 2000).  
 
A törvényi szabályozás alapján a jelzáloghitel-intézet pénzkölcsönt nyújt 
Magyarország területén levő ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, melyhez 
forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti. A jelzálog hitelintézet működésére 
vonatkozóan szigorú fedezeti, befektetési és felügyeleti ellenőrzési szabályokat 
állapít meg (1997. évi XXX. törvény): 

 fedezeti szabályok 

o a jelzáloghitel szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, a fedezetül 
szolgáló ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat kell kiköti és a 
jelzálogjogot közhiteles nyilvántartásba be kell jegyeztetni; 

o a jelzáloghitel-intézetnek mindenkor rendelkeznie kell a forgalomban 
levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegét 
meghaladó értékű fedezettel; 

o a teljes hitelállományban a legalább ötéves lejáratú jelzáloghitelek 
aránya nem lehet kevesebb 80%-nál; 

 befektetési szabályok 

o a jelzáloghitelekből eredő tőkekövetelések állományának mértéke nem 
haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlanok hitelnyújtás alapját 
képező együttes értékének (a hitelbiztosítéki értéknek) a 70%-át; 

o az ingatlanok értékének csökkenése esetén a fedezet helyreállítása, 
pótfedezet bevonásával, újabb jelzáloghitel kihelyezésével vagy 
jelzáloglevél visszavásárlásával történhet; 

o a jelzáloghitel-intézet veszteségeinek mérséklése, illetve elhárítása 
érdekében hitel-ingatlan csereügylet során, továbbá az adós ellen indított 
felszámolási vagy végrehajtási eljárás keretében ingatlanokat 
megszerezhet45; 

o kizárólag problémamentes jelzáloghitel vásárolható, melynek alapítása 
megfelelt a törvényi előírásoknak; 

o a jelzáloghitel-intézet befektetései a szavatoló tőke 10%-át nem érhetik 
el, az ingatlanbefektetések nem haladhatják meg a szavatoló tőke 5%-
át46 és a nagykockázat vállalás47 alapesetben nem haladhatja meg a 
szavatoló tőke nyolcszorosát; 

                                             
45 Az ingatlanokat három éven belül nyilvános árverésen értékesíteni kell. 
46 Banküzemi tevékenység végzésére szolgáló ingatlan kivételével. 
47 Ha egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni kitettség értéke eléri a hitelintézet szavatoló tőkéjének tíz 
százalékát (1996. évi CXII. 80. §). 
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 felügyeleti, ellenőrzési szabályok 

o a jelzáloghitel-intézet érték megállapítási szabályzatot készít; 

o a fedezetet helyre kell állítani, ha a forgalomban lévő jelzáloglevelek 
még nem törlesztett névértékének és kamatának összege meghaladja a 
fedezet összegét; 

o a fedezet helyreállítása pótfedezet bevonásával, újabb jelzáloghitel 
kihelyezésével vagy jelzáloglevél visszavásárlásával is történhet; 

o ha a jelzáloghitel-intézet a fedezetet nem tudja helyreállítani a 
jelzáloglevelekből eredő kötelezettség és a fedezetet képező 
jelzáloghitel-állomány, továbbá a pótfedezet átruházására kötelezhető. 

 
A forrásszerzés lehetőségét, a piaci likviditás bővítését segíti a 2007-től hatályos 
módosítás (2006. évi CXII. törvény), mely szerint jelzáloglevél kibocsátására jogosult 
külföldi hitelintézet Magyarországon fióktelepet létesíthet. Jelzáloghitel-intézet 
Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló 
megállapodásban részes más állam (EGT állam) területén lévő ingatlanfedezet mellett 
is nyújthat pénzkölcsönt (ún. EGT jelzáloghitel), illetve vásárolhat jelzáloghitelt, 
amennyiben az a magyar jog szerinti jelzálogjoggal azonos biztonságot nyújtja. 
Korlátozás, hogy a teljes hitelállományban az EGT jelzáloghitelek aránya nem lehet 
több 15%-nál. Az EGT jelzáloghitel a kapcsolódó kockázatok értékelésével rendes 
fedezetként figyelembe vehető. 
 
Magyarországon elsőként 1998-ban alapították meg a Földhitel és Jelzálogbankot 
(FHB), de még jelenleg is mindössze két, speciálisan a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
konstrukciója létezik, az általános föld-jelzáloghitel és a birtokfejlesztési kölcsön48 
(www.fhb.hu): 

 Az általános földjelzálog-hitel termőföldvásárlásra és szabad felhasználásra is 
fordítható, azonban a fedezeti korlátok miatt alkalmazása igen behatárolt: a 
tulajdonos vagy tulajdoni hányadot szerző személy legfeljebb öt darab, legalább 
öt hektáros tagban lévő szántóföld fedezete mellett szerezhet hitelt. További 
korlátozás, hogy a szántóföldeket csak három hónapra felmondható, 
határozatlan idejű haszonbérleti szerződéssel lehet bérbe adni. Kedvező viszont, 
hogy a hitelkeret mértékéig (50 millió Ft) a fedezet egyéb ingatlannal (például 
lakás, építési telek, stb.) szabadon bővíthető. 

 Birtokfejlesztési hitel, amelyből regisztrált mezőgazdasági termelő49 legalább 
1, legfeljebb 300 hektárnyi termőföldet (szántó, gyümölcsös, szőlő, valamint 
rét, gyep) vásárolhat. A hitel nagysága 1-50 millió forint, ami nem haladhatja 
meg a fedezet értékének 60 százalékát (jövedelem vizsgálat mellett 70%-át). A 
futamidő 5-20 év lehet. A birtokfejlesztési hitelhez állami kamattámogatás 
vehető igénybe. 

 

                                             
48 Ami igen csekély részarányt képvisel a bank portfoliójában. 
49 Magánszemély, vagy egyéni gazdálkodó. 
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A hosszú távú általános (piaci alapú) és a kamattámogatásos birtokfejlesztési 
földjelzálog-hiteltermékeken túl a mezőgazdaság finanszírozásával foglalkozó bankok 
rövidtávon a területalapú támogatás előfinanszírozását támogatás engedményezés 
fedezetével és közraktárjegyre, valamint a folyó termeléshez szükséges 
forgóeszközhitelek esetében a hitelképesség megítélésével (melynek fedezete a cég 
megfelelő működése, eredményessége) biztosítanak hitelt. Gépvásárlási támogatás 
esetében hiteligényléskor az eszköz is lehet a fedezet, azonban a gépforgalmazókkal 
szoros együttműködésben különféle lízingkonstrukciók is igénybe vehetők. Az uniós 
társfinanszírozású beruházások (SAPARD, AVOP, EMVA) önrészének hitelből 
történő finanszírozása esetében a támogatás megelőlegezéséhez a jogbiztosíték 
jellemzően támogatásengedményezés, melyhez az állam – támogatása erejéig – 
megfelelő zálogtárgyra elidegenítési és terhelési tilalmat is kiköt. 
 
A mezőgazdasági hitelezés legfontosabb finanszírozói a jelzáloghitel-intézetek és a 
kereskedelmi bankok. Részesedésükről pontos adatokkal nem rendelkezünk, mivel ezt 
a bankok üzleti titokként kezelik. A jelzáloghitel-intézetek és (társbankjaik) előnye, 
hogy jelzáloglevél kibocsátással biztosítják jelzálogfedezet mellett kibocsátott hiteleik 
finanszírozását. Ilyenek a már ismertetett FHB Jelzálogbank Nyrt. mellett az OTP 
Jelzálogbank Zrt. és az UniCredit Jelzálogbank Zrt. A többségi külföldi tulajdonú 
kereskedelmi bankok számára a külföldi székhelyű anyabank, bankcsoport, vagy 
annak valamelyik jelzáloghitel-intézete biztosítja a forrást a fióktelepek 
jelzáloghitelezési tevékenységére (például Raiffeisen Bank Zrt., CIB Bank Zrt.). Így a 
bankok egyéb hiteltermékei is igénybe vehetők termőföld fedezete mellett. A 
fontosabb mezőgazdasági hitelezők közül kiemelendő: 

 Az Erste Bank Hungary Nyrt. mezőgazdasági hitelek nyújtásában 
hagyományokkal rendelkezik, hiszen a Mezőbank megvásárlásakor 
hitelállománya jelentős részét még az agrárhitelek képezték. A mezőgazdasági 
hiteleket a bank megyei hálózata terjeszti. A hitel fedezetét a mezőgazdasági 
támogatásoknál jellemző módon ingatlanok, készletek, intézményi garanciák 
képezik. A földterület szintén előkelő helyen szerepel a fedezeti listán. 

 A Takarékszövetkezetek agrárhitelezési tevékenységében két fő csoportjuk 
különíthető el. Az „Integrált Takarékszövetkezetek” főként kistermelők és 
családi gazdaságok hiteligényét elégítik ki, de növekvő mértékű a társas 
vállalkozások és a nagyobb területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozások 
hitelezése is. A Takarék Bank és tulajdonosi körét alkotó, vele együttműködő 
takarékszövetkezetek a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások számára 
kedvező kamatozású és alacsony garanciadíjjal társuló hitele kizárólag 
mezőgazdasági termék előállításával kapcsolatos tevékenységeket finanszíroz. 

 A Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.) agrár portfoliójának jelentős részét 
birtok- és forgóeszköz-fejlesztési hitelek teszik ki, valamint Új Magyarország 
Agrár Fejlesztési Hitelprogramja keretében beruházási hiteleket is nyújt. 

 A Kereskedelmi és Hitelbanknál (K&H Bank Zrt.) a mezőgazdaság 
finanszírozása más ágazatokhoz hasonlóan működik. A kétszintű bankrendszer 
létrejöttekor a bank „örökölte” a mezőgazdasági hitelek nagy részét. A bank az 
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egyik legnagyobb hazai agrárhitelező, amelynek portfoliójából korábban 20% 
körüli arányban részesedett az ágazat. 

 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) a banki mezőgazdasági 
hitelek biztosítására szolgál. Az alapítvány garanciadíj fejében készfizető kezességet 
vállal – minden, legalább egy éve működő, lejárt hitel- és köztartozással nem 
rendelkező – agrárvállalkozó számára hiteleik részleges (80%-os) biztosítására. A 
hitelgarancia-beváltások aránya a garantált hitelösszeg mintegy 2 százalékára tehető. A 
beváltások kissé emelkednek, melynek fő oka a gazdálkodók kedvezőtlen likviditási 
helyzete. 
 
A mezőgazdasági termelés oldaláról megközelítve a mezőgazdaság 
finanszírozását az APEH és a tesztüzemi adatbázis összevetése alapján 2004-2007 
között 250-300 milliárd Ft hosszú lejáratú kötelezettséget és 400-500 milliárd Ft rövid 
lejáratú kötelezettséget tudtam elkülöníteni. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2004-
2007 között közel 20%-kal, 250 milliárd Ft-ra csökkentek, ugyanakkor a rövid lejáratú 
kötelezettségek mintegy negyedével nőttek, meghaladják az 500 milliárd Ft-ot. A 
teljes kötelezettségállomány 2007 végén mintegy 700-800 milliárd Ft-ra tehető. 

1.3.4. Alkalmazást befolyásoló szempontok 
 
A földjelzálog-hitelezés alkalmazását nehezíti, hogy hosszú távon a földárak 
megállapítása nehézségeket okoz, a hitelfelvevő gazdaságok egy része biztosan 
tönkremegy, valamint a gazdaságok nagy része óvakodik a hitelfelvételtől. 

Földárak bizonytalansága 
 
A földárak alakulása a támogatások és a várakozások következtében eltér a földjáradék 
jelenértékétől. A várakozásokat az alternatív befektetési lehetőségek befolyásolják, 
ami a jelzáloghitelek iránti keresletben is érvényesül. Shalit és Schmitz (1982) elméleti 
modellje alapján a gazdaságok adósságállománya határozza meg a földárat. Elméletük 
szerint az emelkedő földárakból elérhető többlet fedezet a gazdálkodók földvásárlását 
ösztönző tényező, ezért minél magasabb az átlagos adósságállomány, annál magasabb 
a földár. Ezért a földár a hitelállomány függvénye. Just és Miranowski (1993) szerint 
a földárak alakulását a jelenérték számítás mellett az infláció, a hitelpiac 
tökéletlensége és a tranzakciós (átruházási) költségek, valamint a gazdaságok 
kockázatkerülő magatartása befolyásolja.  
 
A hitelek a gazdaságok finanszírozásának alacsony hányadát biztosítják, ami azt jelzi, 
hogy a hitel nem fő tényező a földvásárlás megítélésében, az adósságállomány hatása a 
földárakra elenyésző. Weisensel et al. (1988) szerint egyszerűen a növekvő földárak 
következménye az eladósodás. Tegene és Kuchler (1993) spekulatív buborékok, a 
kamatráták változása és a támogatások jelentőségéből eredően már elutasítja a 
jelenérték számítás modelljét. A földár alakulását befolyásoló tényezőnek leginkább 
a várakozásokat tekintik, melyet az infláció és az alternatív befektetések hozama 
befolyásol.  
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A földárak és bérleti díjak között kétirányú ok-okozati összefüggést tártak fel. 
Weersink et al. (1999) szerint a támogatások fő következménye a termelési 
erőforrások értékének növekedése. Áruk alakulása ezért döntően a támogatások és a 
piaci lehetőségek megítélésétől, a várakozásoktól függ. Empirikus vizsgálatuk 
(Ontario földár, jövedelem és támogatás regressziós vizsgálata 1949-1993 idősoron) a 
támogatások növekvő mértékű jelentőségét igazolta a földárak alakulásában. A 
hatékonyság érvényesülését a támogatások gátolják. A támogatások termeléstől 
történő leválasztásával, a piaci verseny erősödésével ismét előtérbe kerül a 
termelékenység, mely a termelési szerkezet átalakulásához vezet (Ciaian et al., 2008). 
Ez a földárakat is bizonyosan befolyásolni fogja. 

Gazdaságok tartós fennmaradásának esélyei 
 
A hitelezés egyik alapelve, hogy annak szabad hitelt nyújtani, aki ezt képes is 
visszafizetni. Hosszú távra fiataloknak, illetve megfelelő jövedelemmel, vagyonnal, 
fedezettel rendelkezőknek biztosítanak hitelt. Ilyen kiválasztási szempont lehet Dorgai 
és szerzőtársai (2003) által vizsgált, fejlesztési támogatások igénybevételére 
alkalmasnak tartott gazdaságilag életképes50 üzemek, melyek (már) megfelelő 
mezőgazdasági jövedelemmel rendelkeznek. Számos kalkuláció készült az 
agrárátalakulás során kialakult életképes gazdaságok méretére és tőkeszükségletére 
vonatkozóan. Közös jellemzőjük, hogy a gazdaságok tőke- és termelőeszköz 
ellátottsága nem kielégítő: 

 A gazdaságos termeléshez szükséges forrásszükséglet tőkeigényét51 legalább 
30 millió forintban határozta meg Kovács és Romány (1999). A megfelelő 
tőkeérték biztosítására az egyéni gazdaságok döntő többsége – saját erőből – 
képtelen volt a csatlakozásig. 

 Pfau (1994) a szántóföldi termelés esetén 30-50 hektárban (állattenyésztéssel 
kiegészítve 20-40 ha) állapítja meg a megfelelő munkajövedelem eléréséhez 
szükséges termelési méretet. A vállalkozás felszereléséhez, illetve 
berendezéséhez szükséges tőkelekötés megtérülési időszükségletét szántóföldi 
növénytermelés esetében legalább 15 esztendőben határozta meg52, ezért a 
közös géphasználat költségcsökkentő hatására hívja fel a figyelmet. A hosszú 
megtérülési idő a generációváltás szükségességét és a fiatal gazdálkodók 
támogatásának fontosságát hangsúlyozza.  

 Takácsné (1994) modellszámításai alapján az eszközkapacitások 
kihasználásához, a gépüzemeltetési költségek megtérüléséhez legalább 50 
hektár terület hasznosítása szükséges. A termelési szerkezettől függően egy 
átlagos motorteljesítményű (60 kW-os) erőgép mintegy 100-150 hektárt is ki 
tud kiszolgálni. 

 

                                             
50 Az életképes üzem fogalma, az életképesség megítélése a társadalmi-gazdasági viszonyok függvényében 
változik! 
51 földérték nélkül számítva 
52 30%-os jövedelmezőségi rátával számolva. 
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A hitelezés lehetséges iránya is jelentősen behatárolt: 

 Csendes et al. (2003) vizsgálatai alapján „a többségükben forráshiánnyal 
küszködő gazdaságok” az uniós támogatásokból és nemzeti forrásokból 
„először is a kényszerből elmaradó, viszont a normális termelési gyakorlatban 
elengedhetetlen ráfordításokat fogják eszközölni”. A nagyobb birtoktestek 
kialakítása „az eddig is tehetősebb és általában nagyobb gazdaságokra lesz 
jellemző”. A mérethatékonyság javulással esetükben a technológiaváltás 
nyomán jelentkező technológiai hatékonyság javulása is együtt jár. 

 Pfau (2005) vizsgálatai alapján a szántóföldi növénytermesztés erőforrásai az 
elmúlt két évtizedben jelentősen leépültek. A gazdaságok egyik legfontosabb 
problémája az elavult technológia, a gépek cseréje. Számításai alapján még a 
kedvezőbb adottságú területeken gazdálkodóknak is több mint 6 évre van 
szükségük az elavult géppark felújításához, ha a gazdaságok jövedelmüket 
teljes egészében gépcserékre és forgóeszköz állományuk fejlesztésére fordítják.  

 A földvásárláshoz szükséges tőke hiteligényét és a gazdálkodás 
feltételrendszerét vizsgálta Szűcs (2001). A jövedelmekből kiinduló számítások 
alapján a gazdálkodók által használt terület megszerzése 10-20 évbe telik, az 
eszközök amortizációjának felhasználásával a megszerzési idő 7-10 évre 
csökkenthető. 

 
A mezőgazdasági termelés fejlődési irányát összefoglalóan értékeli Németi (2003): „A 
tulajdon szerepe várhatóan tovább erősödik, a piaci hatások erősödnek, módosul a 
termelés szerkezete”. Ehhez megfelelő források megteremtése szükséges. 

Óvatosság az eladósodással szemben 
 
Éliás (2000) a mezőgazdasági földjelzálog-hitelezésnek korlátozott lehetőségét 
mutatta ki. A mezőgazdasági vállalkozók elenyésző hányada (2,7%) rendelkezett csak 
hitellel. Eredményei azt mutatták, hogy a terület növekedésével nő a felvett hitelek 
száma és nagysága, amit azzal magyaráz, hogy a nagyobb területen a gazdálkodás 
nagyobb összegű forrást igényel, másrészt a felvehető hitel nagyságát döntően a 
felajánlott fedezet értéke határozza meg. A földjelzálog-hitelezés további akadálya a 
gazdaságok eszközfelélése, az eszközök alacsony értéke, és az elaprózott 
birtokstruktúra, a földpiac kialakulatlansága. Széles (2006) hasonló eredményre jut az 
önerős fejlesztés lehetőségének vizsgálata során: „meghatározó a méret... a kis 
termőterülettel rendelkező gazdaságoknak nincs jelentős saját forrásuk és ennek 
hiányában idegen forráshoz is nehezen jutnak”. 

 
A tesztüzemi rendszer felmérései alapján az életképes egyéni gazdaságok 
pénzeszközei és követelései meghaladják a kötelezettségeket. A saját tőke aránya 
átlagosan 86 százalék, az egyéni gazdálkodók működése lényegében 
önfinanszírozó. A nagyméretű gazdaságok államilag támogatott fejlesztési 
beruházásokat hajtottak végre, ezért hiteleik aránya magasabb. A társas vállalkozások 
finanszírozásában a saját tőke aránya már lényegesen alacsonyabb, átlagosan 59%. A 
beruházások azonban a társas vállalkozások esetében sem minden évben érik el az 
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eszközérték pótlásához szükséges szintet (Keszhelyi és Kovács 2003). A tesztüzemi 
rendszer 2003. évi üzemsoros adatainak statisztikai elemzése, az adózás előtti 
eredmény és az üzemméret (EUME) kapcsolatának korrelációs vizsgálata alapján 
Keszthelyi és Pesti (2006) kimutatta, hogy beruházási támogatással a tőkeerős üzemek 
fejlesztenek és a termelés finanszírozása elsősorban saját tőkéből történik. Vizsgálatuk 
azt is megmutatta, hogy a korrelációs vizsgálatokat és a többváltozós módszereket a 
tesztüzemi adatbázis esetében is hasznosítani lehet. A tesztüzemi rendszer összes 
gazdasága esetén 2003-ban a hitelállomány korrelációs vizsgálatára nem volt 
lehetőség, mivel az üzemek jelentős része nem vett fel hitelt, így a korreláció-vizsgálat 
hamis eredményt adott volna. 
 
A jelzáloghitelek hosszú távú kereslete csökken, ha a hitelek kamatlába vagy a 
mezőgazdasági jövedelem nő. A jelzáloghitelezés mezőgazdasági keresletének 
modelljében (Hesser és Schuh, 1962):  

 a kamatláb változását, 

 az inputfelhasználást ösztönző tényezőket (a mezőgazdasági termékek ára, 
alkalmazott technológia változása), 

 a munkaerő-tőke helyettesítés folyamatát (munkabér változásával mérve), 
valamint 

 a hosszú távú hitelek felhasználását (a gazdaságátadások alakulásával kifejezve) 
vizsgálta. 

 
A hitelfelvétel rövid távon a függő változók közül a kamatlábak változására, az 
alkalmazott technológia és a megtakarítások/jövedelem, valamint a munkabér 
változására is rugalmasan reagál. Az eredmények alapján a jelzáloghitelek 
mezőgazdasági keresletét csökkenti a megtakarítások/jövedelmek növekedése és az 
alkalmazott technológia színvonalának emelkedése (szoros negatív kapcsolat). 
Csökkenő kamatlábak esetén mezőgazdasági hitelfelvétel rövid távon jobban nő, míg a 
munkabérek emelkedése esetén a hitelfelvétel nagyobb mértékben nő (szoros pozitív 
kapcsolat). A modell cáfolja a Modigliani és Miller (1958) tőkeáttételi modelljének 
érvényességét a mezőgazdaságban, melynek egyik oka a mezőgazdasági termelés 
(akkori) elaprózottsága lehetett. 
 
Borszéki (2008) a tőkeszerkezet és a jövedelmezőség összefüggéseinek alakulását 
vizsgálta 2003-2006 között, mezőgazdasági társas vállalkozások esetében53. A vizsgált 
időszakban a kedvező irányú változásban közrejátszik a támogatások növekedése, a 
kamatszintek mérséklődése és a piaci viszonyok határozott javulása is. Megállapításai: 

 A támogatások nem kényszerítik ki a tőke hasznosításának hatékonyságát, 
pedig megfelelő tőkehatékonyság elérésével jelentősen növelhető lenne az 
önfinanszírozás képessége, továbbá az ágazati GDP! 

o Az üzemi eredmény (ötszörös!) növekedése a támogatásoknak 
köszönhető. 

                                             
53 APEH adatbázis alapján. 
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o A saját tőke aránya viszonylag magas (2006-ban 50,9%). 

o Romlott a tőkehatékonyság54 (a tőke jobban nőtt, mint az árbevétel). 

 A hitelköltség jelentős hányadát az állam további támogatás 
(kamattámogatás) formájában megtéríti. Ez lehetővé teszi „konzervatív” 
finanszírozási stratégia érvényesítését55, a forrásszerkezet kedvező alakulását. 
Biztonságosabb a finanszírozás, de a források és felhasználásuk időtartama 
nincs megfelelően összehangolva, ami költséget, így további elmaradó 
jövedelmet jelent. 

 A külső forrásbevonás (2004-től) növelte a saját tőkével elérhető hozamot. 
Az eszközök jövedelemtermelő képessége nőtt, a saját tőke fajlagos hozama 
meghaladja az összes eszköz hozamrátáját. Összehasonlító vizsgálat alapján56 a 
tőkeáttétel érvényességét csak nagyméretű (5 millió Ft SFH érték feletti) társas 
vállalkozások (átlagos adatai) esetében lehetett egy évre (2005-re) igazolni. 

 
A csatlakozás óta növekszik az eladósodás. 2007-es vizsgálatok szerint (Keszthelyi 
és Pesti, 2008) a 2 EUME feletti egyéni gazdaságok saját tőke aránya 80,7%-ra, a 
társas vállalkozásokban 56,9%-ra csökkent. A csatlakozást követően a 
kamattámogatásos állami hitelek drasztikus leépülése a rövid lejáratú kötelezettségek 
dinamikus emelkedését eredményezte, ami az agresszív finanszírozási stratégia 
terjedésének jele. Veszélye, hogy romló tőkehatékonyság mellet a kamatlábak 
növekedése, fizetési fegyelem csökkenése likviditási problémákhoz vezet, ami már 
piaci alapú, hosszú távú hitelek felvételére kényszeríti a vállalkozásokat, melynek 
egyetlen útja – más fedezet hiányában – a termőföld megterhelése lehet. 
 
A SAPS támogatások vizsgálta alapján Kovács et al. (2008) megállapította, hogy a 
közvetlen jövedelemtámogatások jelentős része, annak közel kétharmada (62%) a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmét gyarapítja, ami a gazdaságok jelentős földpiaci 
alkuerejét mutatja. A többletjövedelem hosszabb távon nem marad meg a 
gazdálkodóknál, mert kapitalizálódik a megemelkedő földárakban. Ha viszont a 
gazdálkodó megveszi a földet megszűnik az elszivárgás. A mezőgazdasági 
finanszírozása az uniós támogatásokkal jelentősen bővült a csatlakozást követő 
időszakban. A gazdálkodók ugyan hagyományosan óvakodnak az eladósodástól, 
de fokozatosan rákényszerülnek, főleg a forgóeszköz finanszírozás kiváltása, a 
felhalmozódó rövid távú adósságteher csökkentése érdekében. A hatékonyság 
érvényesülését a rosszul működő, eladósodó, majd fizetésképtelenné váló 
gazdaságok területének felszabadulása fogja lehetővé tenni. 
 

                                             
54A tőkerugalmassági mutató az árbevétel változásra jutó összes tőke (forrás) változása. 
55 A befektetett eszközök egésze és a készletek  nagyobb hányada (2006-ban 72 %-a) tartós forrásból 
finanszírozott. 
56 AKI tesztüzemi adatok 2001-2005. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Az értekezésben a földjelzálog-hitelezés alkalmazási lehetőségeit vizsgálva, a 
csatlakozást követő időszakban két fő kérdésre keresem a választ. Az egyik az, hogy 
növekedtek-e a gazdaságok? A másik pedig az, hogy növekedtek-e a földárak? A 
kérdések összetettek, illetve egymással, és a földjelzálog-hitelezéssel is jelentős 
mértékben összefüggenek. 

Alapadatok 
 
Az „Eredmények” fejezetben alkalmazott statisztikai elemzések segítenek a 
földjelzálog-hitelezést gátló- és segítő (mezőgazdasági) tényezők elkülönítésében, 
mely a változtatási szükségletek meghatározásához és a lehetőségek értékeléséhez 
járul hozzá. Ennek keretében a termőföld, mint fedezet tőkepiaci integrációjának 
értékelése során: 

 A termőföld forgalmát és a külföldiek földtulajdon szerzését az FVM 
Földügyi és Térinformatikai Főosztály (FVM FTF) Ingatlanforgalmi 
adatgyűjtése alapján, a külföldi érdekeltség alakulását a kettős könyvvitelt 
vezető mezőgazdasági szervezetek gazdálkodásának főbb adataiból készített 
APEH kimutatások szerint, a földforgalom élénkítésének lehetőségeit az AKI 
tesztüzemi adatok segítségével mérem fel. 

 Földpiaci korlátokat, a földtulajdonszerzés potenciális szereplőinek 
meghatározását a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szabályozása 
alapján vizsgálom. 

 Földtulajdon, földhasználat haszonbérlet változását a Központi Statisztikai 
Hivatal ÁMÖ 2000 (KSH, 2000), GSZÖ 2003 (KSH, 2004), GSZÖ 2005 
(KSH, 2006) és GSZÖ 2007 (KSH, 2008b), kimutatások alapján tárom fel. 

 Osztatlan közös földtulajdon alakulását FVM FTF adatgyűjtés segítségével 
értékelem. 

 A parcellaméretet, a piaci alkuerő alakulását, valamint a földjelzálog-
hitelezésben rejlő lehetőségeket az MVH regisztrált termelőinek támogatásra 
bejelentett mezőgazdasági területeik adatainak felhasználásával készített 
kimutatásaim és saját számítások alapján határozom meg. 

 
A földárak és bérleti díjak alakulását, változásaikat az Eurostat hivatalos tagállami 
adatszolgáltatásán alapuló adatgyűjtése és rendszeres magyar felmérések [KSH, AKI 
tesztüzemi rendszer, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok (MgSzH) 
adatszolgáltatás] alapján értékelem. 
 
A földhasználat fejlesztését szolgáló intézkedések esetében: 

 A földvásárlási támogatások közül a birtokfejlesztési hiteleket az FVM 
Agrárszabályozási Főosztály kimutatása, a birtok-összevonási célú 
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támogatásokat az FVM FTF támogatási adatbázisa (2004-2005) és korábbi 
publikációm (Biró és Földesi, 2006) tapasztalatai alapján vizsgálom. 

 Az NFA földpiac élénkítésében játszott szerepének értékelésében az 
agrárgazdaság 2007 évi helyzetéről szóló jelentést és háttéranyagait használom 
fel (FVM, 2008).  

 A birtokrendezést a Nemzeti Birtokrendezési Stratégia javaslatának (Dorgai et 
al., 2004) elkészítésében történt közreműködésem alapján mutatom be. 

 A birtokpolitika értékelését a szakirodalmi áttekintés és a releváns 
eredmények szintézisével végzem el. 

Földárak és bérleti díjak összefüggésének vizsgálata 
 
Hipotézisem szerint a földár és a bérleti díj kapcsolata lehetőséget biztosít a 
földjelzálog-hitelezés bérelt területekre történő kiterjesztésére, melynek alapja a 
földbérleti díj és a bérbe adott terület tulajdonjoga. Részletes földár és bérleti díj 
információk Magyarországon nem állnak rendelkezésre. Földminőségi csoportok 
szerint elkülönített megyei szintű átlagok képzéséhez alkalmi felmérések (Tóth et al., 
2004) kedvező tapasztalataiból kiindulva a Franciaországban alkalmazott szakértői 
becslési módszerekhez (Eurostat, 1997) hasonlóan, kerestem a legnagyobb 
gyakorisággal alkalmazott jellemző piaci árakat, bérleti díjakat és a piaci viszonyokat 
(kereslet-kínálat) is jól jellemző szélsőértékeket. Lóczy (2002) a FAO értékelési 
rendszerének szellemében a helyi viszonyoknak és céloknak megfelelően kiépített 
regionális szakértői rendszerek működtetését megfelelő közgazdasági értékelésre is 
alkalmasnak tartja.  
 
A földárak és bérleti díjak meghatározásához ezért szakértői rendszert alakítottam ki 
az MGSzH Megyei Földművelésügyi Igazgatóságai (MgSzH MI) (korábban FVM 
Megyei Földművelésügyi Hivatalai) és saját adatgyűjtést végeztem, mely 
nyilvántartásokon és piaci információkon alapuló szakértői becsléseket 
(intervallumbecslés) vesz figyelembe, dolgoz fel. Az MgSzH MI szakértői 
önmagukban és falugazdász-hálózat irányításával is jelentős ismerettömeggel 
rendelkeznek az agrárágazat regionális-, megyei-, települési és egyéni gazdálkodói 
szintű működéséről (földügyi igazgatási-, növénytermesztési és állattenyésztési 
szakigazgatási-, információs és statisztikai adatszolgáltatási tevékenységükön 
keresztül). Irányításukkal történik a megyei szintű, érvényes piaci földárak és bérleti 
díjak jellemző értékeinek feltárása – földügyi adatbázisokkal is rendelkező – szakértők 
közreműködésével (jellemzően a Földhivatalok mezőgazdászai, települési 
önkormányzatok jegyzői, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Megyei Területi Irodák 
földügyi szakreferensei, ingatlanforgalmazók, érdekvédelmi szervezetek képviselői). 
 
A szakértői becslések piaci földárakra és bérleti díjakra megyei szintű átlagos 
értékeket vesznek figyelembe (intervallum), a földek minőség szerinti csoportjaiban. 
Az értékelt földterületek külterületen helyezkednek el, mezőgazdasági hasznosításuk 
hosszú távon valószínűsíthető. A felmérés kizárólag szántó területek árának, bérleti 
díjának meghatározására irányul. Az ár a többi művelési ág esetében is irányadó lehet. 
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Az elemzésekhez a Microsoft Excel programjának külön adatelemző csomagját 
(Analysis ToolPak) használtam. Elemzési módszerei közül a varianciaanalízist 
(ANOVA, Analysis of Variance) és a korrelációanalízist alkalmaztam, melyet 
szignifikancia vizsgálattal is megerősítettem. 
 
Az MgSzH MI-nál szervezett 2007. évi adatgyűjtésem adatait felhasználva a 
szántóföld bérleti díjak és árak57 közötti összefüggés feltárására, varianciaanalízist és 
korrelációanalízist végeztem regionális és megyei bontásban. Azt vizsgáltam, hogy a 
földárakban, illetve bérleti díjakban levő eltérés mennyire tudható be a 
földminőségnek, és mennyire a területi elhelyezkedésnek. Ez tehát két tényező 
vizsgálatát jelentette, az egyik a földminőség (gyenge, átlagos, jó, kiváló), a másik a 
földrajzi elhelyezkedés (megye, régió). 
 
Kéttényezős, ismétlés nélküli varianciaanalízist alkalmaztam, mivel az adatok két 
különböző dimenzióba sorolhatók és minden adatpárhoz csak egy megfigyelés 
tartozott. A varianciaanalízis eltérő módon rögzített varianciák segítségével viszonyítja 
egymáshoz az adatbázis különböző középértékeit. Adott vizsgálat során előálló teljes 
adatmennyiség, mint alaphalmaz összvarianciáját vizsgálja és az ingadozások okára 
keresi a választ. Annak a tisztázását segíti, hogy a szórásbeli eltéréseket a véletlen, 
vagy egy másik magyarázó tényező hatása okozza (Maddala, 2004). 
 
A földár bérleti díj kapcsolatának kimutatására korrelációanalízist alkalmaztam, mely 
a valószínűségi változók közötti sztochasztikus kapcsolat meglétét és a kapcsolatok 
szorosságát, erősségét méri. A korreláció két, azonos elemszámú adathalmaz 
egymásnak megfeleltetett eleme közötti kapcsolatot jellemzi. Azt vizsgálja, hogy az 
egyikben végbemenő változások a másikban milyen változásokat idéznek elő. A 
korrelációs együttható értéke független a két változó mértékegységétől és azt jelzi, 
hogy két mérési változó milyen mértékben „változik egyszerre”. 
 
A szignifikancia vizsgálat a próbafüggvény kritikus tartományba esésének 
valószínűségét mutatja, ami a sztochasztikus kapcsolat megbízhatóságát igazolja. 

A forgalmi érték és a termőföld adottságai közötti összefüggések vizsgálata 
 
Hipotézisem szerint a termőföld mérete és a minősége pozitív kapcsolatban áll a 
föld fajlagos értékével, továbbá az önállóan nyilvántartott szántóterület (szemben a 
más művelési ágakkal közösen nyilvántartott szántókkal58) is pozitív kapcsolatban áll a 
föld értékével, valamint a segédváltozók esetében referencia régiónak kiválasztott 
észak-magyarországi (EM) régió (ahol várakozásaim szerint a legalacsonyabb a 
szántóterület minősége59) és a többi régió közötti kapcsolat is pozitív. A vizsgálathoz 
az NFA 2004-2007 közötti feltételes földvásárlási nyilatkozatok kiadásával érintett 

                                             
57 A szakértői becslések szélsőértékeiből középárat képezve. 
58 Ebben az esetben a szántótól eltérő hasznosításhoz kapcsolódó többlet költségek, és az értékesítéskor 
felmerülő nehézségek, mint tranzakciós költségek érvényesülését feltételeztem. 
59 Az észak-magyarországi régióban a mezőgazdasági tevékenységre gyengék az adottságok, az eredményeket 
tekintve az utolsó helyeken van a régiós rangsorban (Marselek et al., 2003). 
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szántóföldi parcellák adatait használtam fel. A termőföld forgalmi értékére és a 
termőföld áralakulását befolyásoló tényezők szerepének értékelésére kevés 
megbízható adat és információ áll rendelkezésre Magyarországon. A termőföld 
forgalmi értéke a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásával készült teljes földár-
becslési módszer alapján számított (becsült) érték, mely óvatos becslés alapján a 
fedezet értékét, a hitelbiztosítéki értéket adja a földjelzálog-hitelezésben. 
 
Az NFA földforgalmi érték adatbázisát a feltételes földvásárlási nyilatkozatok 
nyilvántartására hozták létre. Az adatbázis többek között tartalmazza a fedezetként 
felhasznált földterület művelési ágát, területét, aranykorona értékét és a banki 
fedezetértékelés során meghatározott (becsült) forgalmi értéket is. Az adatbázis 
alapján a szántóföldek esetében keresem a fajlagos földár, területi méret és a minőség, 
valamint a regionális (területi) elhelyezkedés közötti összefüggéseket. A termőföld 
adottságainak hatását a forgalmi értékre az NFA földforgalmi érték adatbázisán 
többváltozós regresszió becslésével vizsgáltam, melyhez a StataCorp Stata 10 szoftvert 
használtam. 
 
A többváltozós regressziós elemzés egy adott változó (általában magyarázott vagy 
függő változó) és több más (általában magyarázó vagy független változó) közötti 
kapcsolat leírása és számszerűsítése. A magyarázott változót y-nal, a magyarázó 
változókat x1,, x2, …, xk-val jelölve: 

yi =  + 1x1i + 21x2i + … + kixki + u, i = 1, 2, …, n. 

Azt feltételezzük, hogy a hibatagok (ui) jelenlétének oka az y mérési hibája vagy az y 
és x-ek közötti összefüggés hibás meghatározása. Az ui hibatagokra a következő 
feltevésekkel élünk (Maddala, 2004): 

 E(u) = 0, 

 V(ui) = 2 minden i-re, 

 ui és uj függetlenek minden i  j- re, 

 ui és xj függetlenek minden i és j- re, 

 u normál eloszlású minden i-re, 

 a magyarázó változók között nincs lineáris összefüggés, azaz egyik sem 
fejezhető ki a többi változó valamilyen lineáris függvényeként. 

 
A regressziós egyenlet ui hibatagjának varianciája 2 i-től független, vagyis a 
hibatagok varianciája állandó, ezt nevezzük homoszkedaszticitásnak. Ha a hibatagok 
varianciája nem állandó, akkor heteroszkedaszticitással állunk szemben. A 
heteroszkedaszticitás a legkisebb négyzetek becslőfüggvényeire gyakorolt hatásai: a 
becslőfüggvény torzítatlansága (de nem hatásosak) és a varianciákra vonatkozó 
becslések torzítottak (a szokásos szignifikancia tesztek nem használhatók). A 
heteroszkedaszticitás problémájának egyik lehetséges orvoslása a robusztus sztenderd 
hiba modell becslése. 
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Hosszú távú hitelekkel rendelkező gazdaságok vizsgálata 
 
Hipotézisem szerint elkülöníthető a gazdaságok olyan csoportja, mely 
fejlesztéseihez sikeresen alkalmazhatja a földjelzálog-hitelezés intézményét. Az 
elemzéshez az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által működtetett Mezőgazdasági 
Számviteli Információs Hálózat, elterjedtebb nevén a tesztüzemi rendszer adatait 
használtam fel, mely mintegy 1900 mezőgazdasági vállalkozásról nyer adatokat. A 
megfigyelések alapegységei az üzemek, kiválasztásuk cégjogi forma, üzemméret, 
termelési irány és regionális elhelyezkedés alapján történik. Az adatgyűjtés feltétele, 
hogy az üzemek elérjék a 2 európai méretegységet (EUME)60. A tesztüzemi rendszer 
adatállományokkal való feltöltését az üzemek számlái, nyilvántartásai alapján 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott, megbízott könyvelőirodák végzik. A 
tesztüzemi rendszert alapvetően az üzemek jövedelmezőségének, pénzügyi- vagyoni 
helyzetének mérésére hozták létre, azonban a feldolgozott adatok alapján a hitelekkel, 
így a hosszú távú kötelezettségekkel rendelkező gazdaságok jellemzőinek 
meghatározása, vizsgálata is lehetséges.  
 
Az elemzett gazdaságok körét először a hosszú távú kötelezettségekkel rendelkezőkre 
szűkítettem, tehát a vizsgálatból kizártam gazdaságokat, melyek a későbbiekben még 
érintettek lehetnek földjelzálog-hitel felvételével. Mindazonáltal ez egyik évben sem 
szűkítette drasztikusan a rendelkezésre álló információk körét, mivel 2004-ben 1017 
ilyen tesztüzem volt az 1917-ből, amelyek összességében 20545 gazdaságot (a 2 
EUME feletti gazdaságok 22,2%-át) reprezentáltak, 2007-ben pedig 972 az 1970-ből, 
összességében 16546 gazdaságot (a 2 EUME feletti gazdaságok 19,0%-át) 
reprezentálva. 
 
A bent maradó gazdaságok elemzése módot ad a kulcstényezők kiválasztására, a 
jelzálog alapú hitelek elsődleges érintettjeinek azonosítására. A két kiválasztott év 
elemzése – várakozásaim szerint – módot ad annak vizsgálatára is, hogy ezen a 
területen hozott-e kimutatható változást az uniós csatlakozás, leszámítva azt, hogy 
csökkent az a mezőgazdasági termelői kör, amelyik hosszú lejáratú forrást vett 
igénybe. Minden egyes adat súlyozásra került az AKI által kidolgozott 
módszertannal61. Emellett a pénzben meghatározott adatok a nagy dimenzióbeli eltérés 
miatt standardizálásra is kerültek, amelynek az eszköze az SFH volt. Az elemzéshez 
felhasznált szoftver az SPSS 14.0-ás verziója, amely a Microsoft Excel programjához 
hasonlóan komponens alapú62, ezért lehetővé teszi az adatok közvetlen átvételét az 

                                             
60 EUME: a gazdaság összes standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékéhez hasonlóan az ökonómiai üzemméret 
kifejezésére használatos jellemző az Európai Unióban. Az SFH elsődlegesen a mezőgazdasági 
termelőtevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott normatív (átlagos 
időjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás 2 EUME 2400 eurós, vagyis mintegy 600 
ezer Ft SFH értéket jelent. 
61 A tesztüzemi információs rendszerben szereplő gazdaságok az ÁMÖ és a GSZÖ felmérések (teljes minta) 
alapján kapnak súlyszámokat. A súlyozás módszere a Neymann-féle allokáció, ami rétegzett optimális 
kiválasztás. 
62 Component Object Model (COM) 
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Excelből. Elemzési módszerei közül a multikollinearitást, faktoranalízist és a 
klaszteranalízist alkalmaztam. 
 
A multikollinearitás vizsgálata során a kiterjesztett és számos területen átfedést 
mutató változói kör szűkítése indokolt. A faktoranalízis önmagában alkalmas a 
probléma kezelésére, de mivel az egymással korreláló változók mindenképpen egy 
faktorba kerülnek, a faktorok értékei a variancia megmagyarázásában némileg 
magasabb súlyt vennének fel, hiszen adott változó hozzájárulása ≥ 0. Ennek 
következtében a modell eredményei kedvezőbbek lennének, mint ha nem szerepelnek 
az egymással szorosan korreláló változók. Ezért a |0,9|-nél nagyobb értékű kapcsolattal 
rendelkező változók közül az egyik elhagyásra került. 
 
A faktoranalízis estében – amennyiben az elemzés mögött statisztikai modell áll – a 
kiválasztott változókból képzett faktorok alkalmasak a változók varianciájának a 
magyarázatára (Kovács, 2004). A főkomponens elemzéssel ellentétben a 
faktoranalízisnek mindig van megoldása. Az alkalmazott rotációs eljárás a varimax 
volt, ami a faktoranalízis során a legáltalánosabban használt ortogonális 
transzformációs eljárás (Füstös et al., 1986). 
 
A klaszteranalízis segítségével maximális homogenitás érhető el a csoportokon belül 
és maximális heterogenitás a csoportok között (Hair et al., 1998). A többféle 
lehetséges módszer közül a K középpontú klaszterképzési eljárást alkalmaztam, 
amelynek segítségével k különböző klaszter hozható létre a köztük lévő legnagyobb 
különbséggel (euklideszi távolsággal). (Az ilyen típusú vizsgálatokat megnehezítő 
multikollinearitás két lépcsőben is kezelésre került, hiszen először kiszűrésre kerültek 
az egymással szorosan korreláló változók, majd sor került a változók közötti 
kapcsolatokat feltáró faktorelemzésre is). 
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3. EREDMÉNYEK 
 
„A mezőgazdaság többi nemzetgazdasági ágazathoz viszonyított súlya tendenciájában 
csökkenő. A mezőgazdaság bruttó hazai termékből (GDP) való részesedése 2005-ben 
3,7%, az élelmiszeriparral együtt mérve 5,9% volt. Beruházások terén, a 
mezőgazdaság 4,4%-kal járult hozzá a nemzetgazdaság összes beruházásaihoz, míg a 
bruttó kibocsátásban a mezőgazdaság és élelmiszeripar együttes részesedése 8,8%-ot 
tett ki. Mindkét mutató enyhe növekedésre utal.” (FVM, 2007). A támogatások 
termelésről történő leválasztása azt sugallja, hogy a mezőgazdaság támogatása –
legalábbis jelenlegi formájában – nem alkalmas a vidék megfelelő fejlesztésére. A 
támogatások csökkentése a piaci erők fokozódó érvényesülését eredményezi. Ehhez a 
mezőgazdasági termelőknek is alkalmazkodniuk kell. 

3.1. A termőföld, mint fedezet 
 
A földpiaci információk bővítésével a földjelzálog-hitelezés információhiánya 
mérsékelhető, a hitelezés kockázata csökkenthető, ami mérsékli az agrárfinanszírozás 
kockázatát és költségeit. A mezőgazdasági termelés szempontjából hosszú távon 
kizárólag a termőföld képviselhet olyan értéket, mely alkalmas hitelek fedezetének 
biztosítására. A termőföld akkor lehet jó fedezet, ha megfelelő értéket képvisel és 
könnyen értékesíthető. Árának alakulása mellett értékelni kell forgalmát, 
értékesítésének korlátait és megoszlását a tulajdonosok és földhasználók között. 

3.1.1. Földpiac, földforgalom 
 
A rendszerváltást követően – és a csatlakozás után – a földbérlet aránya magas szintű 
és növekvő, élénk földforgalom sem indult meg. A föld adás-vételét jelentősen fékezi, 
hogy a föld a vagyon megőrzésének, értéknövelésének fontos és hagyományos 
eszköze, ezért a kínálat rugalmatlan. A termőföld alapvetően rugalmatlan kínálatát 
Magyarországon a bérleti gazdálkodásból eredő kötöttségek, az állami tulajdonú 
termőföldek magas aránya (22,9%) és az osztatlan tulajdonok (1,3 millió ha) tovább 
korlátozzák. Arányaiban inkább az öröklés miatt bekövetkező tulajdonosváltás a 
jelentős. A földpiacot elsősorban a helyi kínálat és kereslet alakítja.  
 
A földpiac a föld adás-vételét, a tulajdon- és tulajdonosváltás színterét jelenti. A 
termőföld forgalma (örökléssel együtt) Magyarországon a csatlakozás évében 
meghaladta a 213,3 ezer hektárt, a teljes termőterület 2,8%-a cserélt gazdát. A 
földforgalom 2007-re 5,2%-kal nőtt, elérte a 224,6 ezer hektárt (3. táblázat). 
 
A föld tulajdonjogának a megváltozása többféle jogcímen történhet. A 2007. évi 
adatok szerint a 224,6 ezer hektár tulajdonjog változással érintett terület: 

 fele (52,0%), mintegy 116,9 ezer hektár esetében öröklés, csere, ajándékozás, 
illetve olyan adás-vétel volt a tulajdonváltozás oka, ahol nem jelentkezett 
elővásárlási jogosultság, 
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 ötöde (21,8%) elsődleges vásárlási jogosultsággal rendelkezők 
(tulajdonostársak, közeli hozzátartozók) tulajdonszerzése, 

 15,9%-án elővásárlási jogosultsággal rendelkezők (haszonbérlők-felesbérlők, 
a szomszéd és helyben lakó családi gazdálkodók, őstermelők, mezőgazdasági 
vállalkozók, jogi személy társaságok tagjai, részvényesei) voltak a vásárlók,  

 a Nemzeti Földalap vásárlásai a terület 2,5%-át érintették, 

 a hazánkban letelepedett (jogszabály szerint vásárlási jogosultságot szerzett) 
EU tagállami állampolgárok termőföldszerzése (81,4 ha) nem érte el a 
termőföld forgalom 0,1%-át! 

 
Sajnos az örökléssel történő tulajdonszerzés a kimutatásban nem önálló kategória, 
hiszen nem érvényesül rá elővásárlási jogosultság. Az öröklés mértékét évi 80-90 
ezer hektárra, a teljes földforgalom 35-40%-ára becsülhetjük63.  

3. táblázat 
A termőföld forgalma elővásárlási jogosultságok alapján 

Bejegyzett földterület 
ezer ha megoszlás (%) Megnevezés 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
Elővásárlási jogosultsággal: 91,1 90,5 95,5 90,2 42,7 45,2 45,3 40,2 
Tulajdonostárs, közeli hozzátartozó 34,4 31,6 49,4 49,0 16,1 15,8 23,4 21,8 
Haszonbérlő és helybeli gazdálkodó 37,5 33,7 36,9 35,6 17,6 16,8 17,5 15,9 
Letelepedett (tagállami) gazdálkodó n.a. 0,4 0,3 0,1 - 0,2 0,1 0,0 
Magyar Állam (NFA) 19,2 24,8 8,9 5,6 9,0 12,4 4,3 2,5 
Elővásárlási jogosultság nélkül: 122,2 109,8 115,3 134,4 57,3 54,8 54,7 59,8 
Öröklés, vásárlás, csere, ajándékozás 105,8 96,9 103,8 116,9 49,6 48,4 49,3 52,0 
Egyéb földforgalom 16,4 12,9 11,5 17,5 7,7 6,4 5,4 7,8 
Termőföld forgalom összesen 213,3 200,2 210,7 224,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: FVM FTF Ingatlanforgalmi adatgyűjtése alapján, 2008 

 
A földvásárlás, értékesítés céljait számszerűen nem mutattam ki, de 2007-es 
felmérésem (M2. melléklet) alapján64 az látszik, hogy: 

 a legtöbb termőföldet egyéni gazdálkodók vásárolták; 

 a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdasági szervezetek természetes 
személy tulajdonosai és dolgozó alkotják a következő csoportot; 

 a mezőgazdasági termeléssel nem foglalkozó és nem helyben lakó 
magánszemélyek – akik befektetési, vagyongyarapítási céllal vásárolnak – 
alkotják a harmadik, a vásárlások volumene alapján az előző csoportokhoz 
képest lényegesen kisebb csoportot; 

 az NFA vásárlásai jellemzően csak az életjáradékosokra korlátozódnak; 

                                             
63A természetes személyek termőföldtulajdonát (5558,3 ezer ha), hatvanöt éves átlagéletkort és a tulajdon 
egyenletes eloszlását feltételezve. 
64 Megyei Szakigazgatási Hivatalok bevonásával végzett vizsgálatok. 
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 a termőföldet a tulajdonosok elsősorban megélhetési gondok miatt 
értékesítik, vagy pedig azért, mert nem tudnak eleget tenni a művelési 
kötelezettségnek; 

 a legjobb földek esetében a viszonylag magas árak is ösztönzőleg hatnak az 
értékesítésre; 

 az eladók között gyakoribbak a mezőgazdasági termeléssel nem foglalkozó, 
nem helyben lakó tulajdonosok, valamint a mezőgazdasági tevékenységüket 
megszüntető, illetve csökkentő helyben lakók. 

 
A földforgalmat jelentősen visszatartó osztatlan közös tulajdonok forgalma továbbra 
is mérsékelt a földpiacon. Ennek okai között egyrészt a saját területen folytatott 
gazdálkodás céljából megosztást kérők tulajdonrészének vontatott kimérése, másrészt 
a vásárlás magas fajlagos költségei és a területen fennálló bérleti jogviszonyok 
kötöttségei hátráltatják. A tulajdonosok leginkább a kis tulajdoni hányaduktól 
próbálnak szabadulni. Ebben az esetben leginkább a bérlő lehet a vevő, de megjelent a 
spekuláció is a közös tulajdonba kerülésre, ami elővásárlási jogot biztosít a teljes 
terület későbbi felvásárlására.  
 
A földforgalom szereplői között a földszerzési arányok nagyjából kiegyenlítettek. A 
földpiacon (öröklés nélkül) mintegy 120-130 ezer ha termőföld cserél gazdát évente. A 
forgalomból 35-40%-ra tehető az öröklés, elővásárlási jogosultsággal vásárolt a 
területek 40%-a melynek felét tulajdonostársak, közeli hozzátartozók, másik felét 
haszonbérlő és helybeli gazdálkodók (15%), valamint az NFA (5-6%) veszik meg. 
Mivel a birtokpolitika célja a mezőgazdasági termelésből élők földhasználatának 
elősegítése, ezért a termelés- és jövedelembiztonság növelése érdekében tovább kell 
segíteni – főleg a főfoglalkozású gazdálkodók és életképessé tehető gazdaságok 
körében – a földtulajdon földhasználathoz közelítését, a földszerzést. Az 
elővásárlási jogosultsággal történő termőföldvásárlás aránya tovább növelendő 
földvásárlásuk támogatásával, kedvezményes jelzáloghitel biztosításával, valamint a 
birtokrendezés elősegítésével is. 
 
A közép- és kelet európai országok uniós csatlakozásának hatásait vizsgáló GTAP 
(Global Trade Analysis Project) modellben – a közvetlen területalapú támogatások 
teljes kifizetése esetén – a földárak 170%-kal magasabbak, mint közvetlen területalapú 
támogatások nélkül (Frandsen és Jensen, 2000). A terület alapú támogatások uniós 
szinthez való közeledésével a mezőgazdasági termékek iránti igény tartós 
növekedésével kiegészülve a mezőgazdasági jövedelmek emelkedése a földkereslet 
(a bérlet és földvásárlás) növekedéséhez vezet (Swinnen, és Vranken, 2003). 
Magyarországon a földforgalom lassan növekszik. A földpiacon (öröklés nélkül) 
mintegy 120-130 ezer ha termőföld cserél gazdát évente. Élénkítése, a kínálat 
növelése elengedhetetlen a földhasználat hatékonyságának javításához és piaci 
földárak kialakításához. A földpiacon a közvetlen területalapú támogatások 
emelkedésével a föld iránti kereslet növekedésével számolhatunk, ami elsősorban az 
árak növekedéséhez vezet. 



 

 68

A földforgalom élénkítése 
 
Az AKI tesztüzemi adatok elemzése alapján a mezőgazdaság hosszú lejáratú 
kötelezettségállományának stabil harmadát (35-36%-át) a csatlakozást követő időszak 
(2004-2007) folyamán az egyéni gazdaságok kötelezettségei tették ki. Hosszú lejáratú 
kötelezettséggel 12,7 ezer egyéni gazdaság, a 2 EUME feletti egyéni gazdaságok 
15,6%-a rendelkezett. A kötelezettségállomány 88,2 milliárd Ft-ra tehető, melynek 
többsége (57,0%-a) beruházási és fejlesztési hitel, 37,5%-a forgóeszközhitel. A 
fennmaradó 5,5% pedig egyéb hosszúlejáratú hitel, kapott kölcsön és pénzügyi lízing 
volt 2007-ben. Földvásárlás jogcímén hitellel 808 gazdaság, a 2 EUME feletti egyéni 
gazdaságok elenyésző része, mindössze 1,0%-a rendelkezett, a fizetett kamat 2007-ben 
39,6 millió Ft a teljes kamatszolgálat fél százalékát sem érte el. A hosszú lejáratú 
kötelezettséggel rendelkező 12,7 ezer egyéni gazdaság saját tulajdonú mezőgazdasági 
területe 462,3 ezer ha. Egy hektárra számítva átlagosan 192,1 ezer forint 
kötelezettségállomány jut65. A mezőgazdasági területek átlagos értékével összevetve66, 
és 50%-os hitelfedezeti értéket figyelembe véve megállapítható, hogy az egyéni 
gazdaságok jelenlegi eladósodásukat kizárólag saját mezőgazdasági területeik 
elzálogosításával fedezhetik. 
 
A teljes adósságállományt a saját tulajdonú mezőgazdasági területre (1333 ezer ha) 
vetítve, a 2 EUME feletti egyéni gazdaságokra 66,2 ezer Ft/ha-os, 17,2%-os 
hitelfedezeti értéknek megfelelő adósságállomány mutatható ki. Ez jelzi, hogy 
változatlan földárak mellett 3-4-szeresére növelhető az egyéni gazdaságok 
hitelállománya.  
 
A földjelzálog-hitelezés bővítésével további egyéni gazdaságok bevonásával a 
földforgalom élénkíthető. Amennyiben azzal számolunk, hogy a kihelyezett hitelek 3-
4%-a esetében – fizetésképtelenség miatt – a fedezet értékesítésre kerül, a 
földforgalom 5%-os élénkítéséhez közép távon a hosszú lejáratú kötelezettséggel 
rendelkező 12,7 ezer gazdaság 462,3 ezer ha saját területe mellett, további 10-15 ezer 
egyéni gazdaság 150-200 ezer hektár saját tulajdonú területének hitelezésbe 
történő bevonása szükséges67. A hitelállomány további bővítését a társas 
vállalkozások földszerzési lehetőségének megteremtése, tulajdonosaik és 
részvényeseik földvásárlása, illetve bérelt területek elzálogosítása teszi csak lehetővé. 

3.1.2. Földpiaci korlátok 
 
A gazdálkodók a földszerzési és használati korlátok mellett – lehetőségeiket 
figyelembe véve – az előnyök és hátrányok alapján döntenek bérlet, földvásárlás, vagy 
azok kombinációja mellett. Ugyanakkor gazdálkodónként eltérnek a lehetőségek és a 
preferenciák, ezért általános döntési szabály kialakítása nem lehetséges. Azonban 

                                             
65 Amennyiben az egyéb fedezetek (például gép, ingatlan, ültetvény, stb.) értékét figyelmen kívül hagyjuk. 
66 A tesztüzemi adatok alapján 385 ezer Ft/ha. 
67 A hosszú lejáratú kötelezettségállomány 39,2-52,4%-kal (34,6-46,2 milliárd Ft-tal) bővülhet, melynek jelentős 
része a rövid távú hitelek átütemezésére szolgálhat. 
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jelentős különbséget jelent, ha valaki bérbe adott területet vásárol, ekkor jövedelme a 
bérleti díj és – a föld értékesítésekor – a vagyonnövekmény, míg saját használatra 
történő vásárlás esetén további hasznok is keletkeznek (kapacitáskihasználás, 
mérethatékonyság), mely egyértelműen a föld vásárlásából ered, ezért ezt a földárnak 
is tartalmaznia kell. A termőföld vásárlás előnyei (Csendes et. al, 2003): 

 A földvásárlás a termőföld járadék jellegű jövedelmének a megelőlegezése.  

 A föld monopóliuma földjáradék, tartós extra jövedelem elsajátítását teszi 
lehetővé (Magda és Puskás, 1996). 

 Ha a bérleti díjak földárakhoz viszonyított aránya magas a vásárolt termőföld 
ára viszonylag rövidebb idő alatt kigazdálkodható. 

 Földvásárlással csökkenthető a bérleti jogviszonyból eredő bizonytalanság. 

 A megvásárolt terület zálogba bocsátható, mellyel fejlesztési forrás keletkezik. 

 A föld értéknövekedése, a vagyonnövekedés a tulajdonost illeti meg. 

 A támogatások az emelkedő földárakban tőkésednek. 

 A gazdálkodás befejezésével a föld bérbe adásából jövedelem, értékesítéséből 
pénztőke nyerhető, mely életjáradékot biztosít. 

 
Hátrány viszont, hogy a földvásárlás tőkét von el a termeléstől, ami viszont 
földjelzálog-hitelezéssel mérsékelhető. Ekkor a hitelkamat a bérleti díjhoz 
viszonyítható. 
 
A nem mezőgazdasági foglalkozásúak földvásárlása jellemzően vagyonbefektetési és 
árspekulációs célból történik. A külső keresletet elővásárlási jogosultságok 
biztosításával és adózási szabályokkal (például vagyonszerzési illeték, vagyonadó, 
föld-elidegenítési nyereségadó) korlátozni lehet68. Az alacsony földforgalom, valamint 
a termelés és a tulajdon elkülönülése bérleti rendszer kialakulását eredményezi. Tracy 
(1993) a Közép- Kelet Európai országokban a bérlet megfelelő szabályozását tartotta 
fontosnak, mely a tulajdonosok és bérlők megegyezésével a termelés és a finanszírozás 
tőkeigényét is csökkenti. A földbérlet előnyei: 

 Tőkekímélő üzemméret növelő megoldás (Tanka, 1998a). 

 A mezőgazdaság alultőkésítettsége, finanszírozási nehézségei a földvásárlás 
helyett a gyors kibontakozást, a hatékonyság megalapozását szolgálja (Csete és 
Láng, 2005). 

 A föld tulajdonosának kiszámítható jövedelmet biztosít. 

 Megfelelő színvonalú bérleti díj a termelőket a termőföld ésszerű 
hasznosítására kényszeríti és szelektálja a gazdaságokat (Csendes et. al, 2003). 

                                             
68 A telekspekulációt lényegesen csökkentené, ha a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó 
településrendezés haszna is elsősorban az önkormányzatoknál jelentkezne. A belterületbe vonásnál a 
mezőgazdasági ingatlan tulajdonosa csak az eredeti értékkel megegyező értékű mezőgazdasági ingatlanhoz, 
belterületi ingatlanhoz, illetve kártalanítás révén tőkéhez juthatna. 
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 Az emelkedő földárak inkább a bérlet terjedésének kedveznek. A haszonbérleti 
díj adómentessége69 rövid távon csökkenti a bérleti díj emelkedését, ami a 
mezőgazdasági termelőknek kedvez. 

  A bérleti rendszerben a tőkehiány úgy is leküzdhető, ha a finanszírozás 
kockázatát a bérlő a földtulajdonossal megosztja. Amennyiben a 
földtulajdonosok vállalják a fejlesztés hitelköltségét és kockázatát, a bérleti 
díjon felül többletjövedelemre jogosultak. 

 
Hátrány viszont, hogy a bérlettel nem biztosíthatók megfelelően a szükséges hosszú 
távú infrastrukturális fejlesztések és nem élvezhetők a tőkésedésből származó előnyök. 
A bérlet jövedelmet von el a mezőgazdaságtól, kötöttségei miatt korlátozza a 
tulajdonszerzés lehetőségét, akadályozza a földforgalmat. 

Tulajdoni és használati korlátok 
 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, a földtulajdonszerzést (a termőföld 
bármilyen jogcímen történő megszerzését, kivéve a törvényes örökléssel, az 
elbirtoklással, ráépítéssel, kisajátítással és a kárpótlási célú árverés során történő 
tulajdonszerzést) korlátozza70. A korlátozás tekintetében eltérő szabályok 
vonatkoznak belföldi magánszemélyekre, belföldi jogi személyekre és a 
külföldiekre. 
 
Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti 
meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona 
értékű termőföld legyen (5. §). Magánszemély és közeli hozzátartozója tulajdonában 
lévő termőföld mennyisége nem haladhatja meg a település összes földterületének 
egynegyedét, vagy az ezer hektárt. A tulajdonszerzési korlát nem akadálya a 
nagybirtokrendszer kialakulásának, hiszen az 1000 hektáros korláttal számolva, 
mintegy 6 ezer család elméletileg megszerezhetné az összes mezőgazdasági területet. 
 
Elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók, tulajdonostársak, a 
mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása esetén, valamint zártkerti 
földrészlet adásvétele esetén. A tulajdonszerzés lehetősége egyéb esetben az 
elővásárlási jog szerinti sorrendben alakul (10.§). Haszonbérlő, feles bérlő, részes 
művelő, jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet helyben lakó, 
természetes személy tagja, vagy részvényese71, helyben lakó szomszéd, helyben lakó72, 
valamint a Magyar Állam (Nemzeti Földalap). 
                                             
69 A bérleti időtartam növekedését elősegíti, e folyamatot erősíti, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény 74.§. (2) bekezdése alapján, az öt éven túl haszonbérbe adott termőföld bérbeadásból 
származó bevétele mentes az adó alól. 
70 Termőföld tulajdonjogát cserével csak termőföld átruházásával, ajándékozással csak közeli hozzátartozók 
esetében lehet átruházni. 
71 Ha a bérlő jogi személyiségű-, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
72 A helyben lakó szomszéd és a helyben lakó esetében a családi gazdálkodó, regisztrációs számmal rendelkező 
őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó, valamint jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy tagja vagy helyben lakó részvényese a sorrend. 
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Belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet termőföld 
tulajdonjogát nem szerezheti meg73 (6. §). Azonban a helyben lakó tagok 
részvényesek, mint magánszemélyek főleg a szervezet által használt (bérelt) 
területükre vonatkozó elővásárlási joguk alapján is vásárolhatnak termőföldet, 
amit családtagjaiknak már szabadon értékesíthetnek. 
 
Külföldi magánszemély és jogi személy a termőföld tulajdonjogát nem szerezheti 
meg, kivéve a csatlakozás óta azon tagállami állampolgárokat74, akik önálló vállalkozó 
mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Magyarországon, és legalább három 
éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon laknak és mezőgazdasági 
tevékenységet folytatnak (7. §). 
 
A termőföldek használata is korlátozott (II. fejezet). A haszonbérlet legfeljebb húsz 
éves időtartamú lehet (13. §). Belföldi magán- és jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 
6000 aranykorona értékű termőföldet bérelhet (22. §).  
 
Gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 hektár nagyságú, vagy 50000 
AK értékű földet bérelhet, amelybe nem számít bele a szervezet saját tagjaitól, 
részvényeseitől, valamint a földalapkezelő szervtől bérelt terület. Előhaszonbérleti 
jog illeti meg (22. §) a volt haszonbérlőt és állattartó telep (vagy halastó) 
üzemeltetőjét, a helyben lakó szomszédot, és a helyben lakót75.  
 
A földtulajdon szerkezete és változása jelentős mértékben függ az örökösödés jogi 
szabályozásától. A törvényes öröklés általános rendje szerint a leszármazottak 
egyenlő részben örökölnek (PTK 607. §). Termőföldre külön szabályozás nincs, ez 
sajnos a birtokelaprózódást segíti elő (Tóth et al., 2004). 
 
Burgerné (2002) álláspontja szerint a földforgalom élénkítése, a birtokkoncentráció 
előmozdítása és a tőkeszükséglet kielégítése érdekében „…meg kellene szüntetni a 
forgalmi, tulajdoni és használati korlátozásokat, fel kellene oldani az elidegenítési 
tilalmat, a birtokméret-korlátokat, a szövetkezetekre, társaságokra és külföldiekre 
vonatkozó földvételi tilalmakat”. A kérdés szerinte (Burger, 2006) amúgy is inkább 
ideológiai, mint ökonómiai indíttatású. 
 
A felvetés a földtulajdon értelmezésének, értékelésének elméleti megközelítésében 
rejlő különbségeket jelzi. A bérelt területek arányának növekedésével, a bérlet 
előretörésével, a föld tulajdoni jellege tartósan háttérbe szorul. Ebben az esetben a 
tulajdoni korlátok lényegében „feleslegessé” válnak. Míg a gazdaságok fokozódó 
földszerzésével a szabályozás során inkább a nagybirtok-rendszer kialakulása melletti- 
és elleni érvek kerülnek a viták középpontjába. „Annak, hogy saját vagy bérelt földön 

                                             
73 A Magyar Állam, az önkormányzat és a közalapítvány kivételével. 
74 A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok szerint. 
75 A helyben lakó szomszéd és a helyben lakó esetében a családi gazdálkodó, regisztrációs számmal rendelkező 
őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet a sorrend. 
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gazdálkodnak-e az üzemek, mindenekelőtt a jövedelemelosztás szempontjából van 
jelentősége”(Szűcs, 2001). 
 
A támogatások hatékonyságát az „elszivárgás” befolyásolja. A támogatások jelentős 
része a termelést megelőző, vagy azt követő fázisban csapódik le (Kovács et al., 2008). 
A földtulajdon földhasználathoz közelítésével csökkenthető a „szivárgási” veszteség. 
A KAP reformja a termelők jövedelemtámogatásának termelésről történő 
leválasztásával lehetőséget teremtett a termelési döntések piaci szempontú 
érvényesítésére. A piaci orientáció erősödése lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés 
abszolút előnyeinek kihasználását, a tagországok és régiók között felgyorsulhat a 
termelés szakosodása a relatív előnyök kihasználása. A termelőkhöz kapcsolt 
jövedelemtámogatás intézménye a támogatásokat elválasztja a földáraktól, ezért a föld 
mint termelési tényező bérleti díja a hozamértékhez közelíthet (Alvincz, 2008). Ha a 
támogatás nem tőkésedik a földárakban, akkor csökken a föld értéke, csökken a 
spekuláció és a külső földvásárlók kereslete. A hazai birtokpolitika céljával ez 
egybevág, hiszen elősegíti a földtulajdon használathoz közelítését. 
 
A területi korlátok a nagybirtokrendszer kialakulásának megelőzését, az 
előhaszonbérleti- és elővásárlási jogok a földhasználattal rendelkezők területének 
megőrzését a kivásárlás, elbérlés lehetőségének mérséklését szolgálják. Az 
elővásárlási- előhaszonbérleti jogok a földpiaci verseny érvényesülését korlátozzák. A 
földpiaci verseny élénkítéséhez az elővásárlás-, előhaszonbérlet intézményének 
egyszerűsítése szükséges.  
 
A jogi- és jogi személyiség nélküli szervezetek (lényegében a társas vállalkozások) 
földszerzésének magánszemélyekhez hasonló mértékű (azzal tulajdonjogok alapján 
összevont) engedélyezése élénkítené a földpiacot. A jelenlegi szabályozás is csak 
alapvető korlátot szab a földhasználatra (300 ha tulajdon és ugyanekkora bérlet) 
azonban a koncentrációt – a többi gazdaság mellett – a birtokösszevonás költségei és a 
földárak és bérleti díjak kereslettől függő növekedése korlátozza. 

A földtulajdonszerzés potenciális szereplői 
 
Termőföldszerzésük tiltása ellenére a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más 
szervezet közvetetten, tagjaik, részvényeseik által – a természetes személyek 
földszerzésére vonatkozó szabályok alapján, annak mértékéig – ma is vásárolhatnak 
termőföldet. A társas vállalkozások – tagjaiknak, részvényeseiknek fizetett 
haszonbérleti díjakon keresztül – költségként finanszírozhatják tulajdonosaik 
termőföldvásárlását. A tagok, részvényesek elővásárlási joga a vállalkozások által 
haszonbérelt területekre – a terület értékesítése esetén – előnyt is biztosít. 
 
A hazai társas vállalkozások földszerzésének engedélyezéséhez megfontolandó tény, 
hogy az Európai Bizottság (2008) földpiaci jelentése alapján Magyarországon kívül a 
velünk együtt csatlakozott országok mindegyike már megteremtette a hazai 
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társas vállalkozások közvetlen földszerzésének lehetőségét76. Földvásárlásuk 
költsége az adózás előtti eredményt terhelné, ezért a földvásárlás adómegtakarítási 
lehetőséget biztosít, ami a földárakat növeli. A társas vállalkozások számára további 
előnyt jelentene, hogy a földvásárlás hitelfelvétellel is biztosítható, ekkor a bérleti díj 
és törlesztőrészlet közvetlen összehasonlítása lehet a döntési szempont. Hátrányként 
jelentkezik viszont, hogy a földvásárlás költsége csak értékesítésekor térül meg, nem 
számolható el értékcsökkenés (amortizáció).  
 
A jogi személyek korlátozások nélküli földvásárlási (földbérleti) lehetősége még a régi 
tagállamokban sem mindenütt biztosított. A legszigorúbb szabályozás Dániában 
érvényes, ahol a törvény általánosságban csak a helyben lakó gazdálkodók 
földvásárlását (földbérletét) engedélyezi. Az egyetlen kivétel a gazdálkodó taggal is 
rendelkező szövetkezet földvásárlása (földbérlete), melynek már nem gazdálkodással 
foglalkozó tagjai is lehetnek. 
 
A társas vállalkozások földvásárlásának engedélyezése élénkítené a földpiacot. A 
bérelt területeken a földhasználat stabilizálása, a bérleti biztonság, a beruházások 
védelme érdekében hosszú távú, (legalább 10 éves) bérleti minimum kikötésével, 
esetleg a gazdálkodási ciklust is meghaladó ún. örökbérletek engedélyezésével is 
lehetséges. Ebben az esetben a bérleti jog is elzálogosíthatóvá válhat, melynek 
fedezete a gazdálkodó jövedelme. 

Külföldiek földtulajdon szerzése 
 
Magyarország a csatlakozás időszakában fontosnak tartotta, hogy a még kellően meg 
nem erősödött egyéni gazdaságok részére megtartsa a termőföldszerzés esélyét, azáltal 
is, hogy földszerzés lehetőségét mások számára korlátozza. A külföldiek 
termőföldszerzési korlátozásának fenntartását az alacsony földárakra és a spekulatív 
külföldi tőke megjelenésének veszélyére hivatkozva kértük. A korlátozás 
automatikusan nem volt lehetséges, mert az ellenkezik az Unió egyik alapelvével, a 
tőke szabad áramlásának elvével (Marton et al., 2003).  
 
A magyar korlátozás csak részleges (a letelepedett tagállami állampolgárok 
termőföldszerzését bizonyos feltételekkel lehetővé teszi), és átmeneti (a megállapodás 
hét évre engedélyezte a korlátozás fenntartását), lényegében a jogi személyek és a nem 
helyben lakó tagállami állampolgárok földszerzésére vonatkozik (Treaty of Accession, 
2003). A csatlakozási tárgyalásokon a külföldiek termőföldszerzése és a munkaerő 
szabad áramlásának kérdése szorosan összekapcsolódott. Mivel az Unió féltette 
munkaerőpiacát, a tagjelölt országok (Szlovénia) kivételével válaszul nemzeti 
földpiacuk fenntartását választották. A korlátozás időtartama is hasonló (munkaerő 
korlátozása esetében 5+2 év). Magyarország mellett a Cseh Köztársaság, Szlovákia, 
Észtország, Lettország és Litvánia hét éves, Lengyelország tizenkét éves átmeneti 
időszakhoz jutott. A derogáció érvényességének megítéléséhez fontos információ a 
külföldiek földtulajdonszerzésének alakulása a csatlakozást követő időszakban. 

                                             
76 Külföldi résztulajdonos esetén a kisebbségi külföldi tulajdonhányad megkötésével Csehországban, 
Lettországban, Litvániában. 
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A rendelkezésre álló statisztikák és szakirodalom elemzése alapján a csatlakozást 
követően a hazánkban letelepedett külföldi magánszemélyek (mezőgazdasági termelő 
tagállami állampolgárok) földtulajdonának alakulásában érdemi változások nem 
történtek: 

 A földforgalmi kimutatás alapján a hazánkban letelepedett tagállami 
állampolgárok termőföldszerzése nem számottevő, 2005-2007 között 
összességében sem haladta meg a 800 hektárt, a teljes földforgalom 0,12%-át! 
Ekkora földforgalmi részesedés semmilyen veszélyt nem jelent a hazai 
gazdaságok termőföldszerzésére. 

 Az elkövetkező években a közvetlen területalapú támogatások emelkedésével 
párhuzamosan a földárak és bérleti díjak emelkedése valószínűsíthető (Biró, 
2007b). A földszerzési tilalom feloldásáig megőrizhető a hazai gazdálkodók 
vásárlási esélye. Az alacsony földárakból és bérleti díjakból eredő előny 
kihasználására elő kell segíteni a földtulajdon földhasználathoz közelítését, a 
gazdálkodók földszerzését. Ehhez földvásárlásuk támogatása, kedvezményes 
jelzáloghitel biztosítása, a birtokrendezés elősegítése is szükséges.  

 A gazdálkodók biztonságát tovább fogja növelni, hogy a bevezetendő összevont 
gazdaságtámogatási rendszerben (SPS) a bérelt földeken a támogatás teljesen 
elválik a földtulajdontól és a földhasználót illeti meg. A támogatási 
jogosultsággal együtt értékesítve a föld ára magasabb lesz, míg jogosultság 
nélkül (a külön is vásárolható jogosultság értékével) alacsonyabb áron kerülhet 
csak forgalomba. Mivel a támogatási jogosultság csak gazdálkodók által 
szerezhető meg, a rendelkezés egyértelműen a földhasználók földszerzését 
fogja elősegíteni. 

 A külföldiek földvásárlásának korlátozása akadályozza a termőföld megfelelő 
allokációját, így a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növekedését 
(Swinnen és Vranken, 2008).  

 A belföldi jogi személyek mellett, a külföldiek közül a magyarországi 
földvásárlás engedélyezésének elsődleges haszonélvezői a Magyarországon 
működő külföldi vagy külföldi érdekeltéggel rendelkező mezőgazdasági és 
élelmiszeripari szervezetek lehetnek, melyek elsősorban nagyobb társas 
vállalkozások és egyéni gazdaságok felvásárlásában érdekeltek. 

 
Amennyiben a mezőgazdaságban tevékenykedő kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozásokat régiónként vizsgáljuk, a külföldi érdekeltségben lényeges területi 
eltérések tapasztalhatók (4. táblázat). Külföldi befektetésekkel elhanyagolható 
mértékben érintettek az Alföldi régiók, míg Közép-Dunántúlon a külföldiek 
mezőgazdasági tevékenysége az országos átlagnak megfelelően alakul. 
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4. táblázat 
Külföldi érdekeltség alakulása a mezőgazdaságban régiók szerint, 2006 

Külföldi érdekeltségű 
vállalkozás 

Külföldi jegyzett tőke 
Külföldi érdekeltségű saját 

tőke 
Megnevezés 

száma aránya* (%)
millió 

Ft 
megosz-

lása 
aránya** 

(%) 
millió 

Ft 
megosz-

lása 
aránya*** 

(%) 
Közép-Magyarország 78 5,2 3479 15,0 14,4 22471 30,8 26,9 

Közép-Dunántúl 72 8,3 2779 12,0 9,2 6117 8,4 7,3 
Nyugat-Dunántúl 273 25,7 4140 17,9 14,4 17600 24,1 20,5 
Dél-Dunántúl 118 10,1 5614 24,2 12,7 10284 14,1 9,0 
Észak-Magyarország 36 4,6 4760 20,5 25,4 6019 8,3 10,4 
Észak-Alföld 22 1,3 697 3,0 1,6 3279 4,5 2,1 
Dél-Alföld 80 4,8 1710 7,4 3,4 7163 9,8 4,7 
Ország összesen 679 7,8 23179 100,0 9,7 72933 100,0 9,9 
*az összes mezőgazdasági szervezetből; ** a teljes jegyzet tőkéből; *** a teljes saját tőkéből 
Forrás: A kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai 2001-2006, 
AKI, Budapest, 2008 

 
A többi régióban fokozottabb külföldi jelenlét tapasztalható: A Nyugat-Dunántúlon 
külföldi érdekeltségű a mezőgazdasági vállalkozások negyede. A külföldi jegyzett 
tőke a Dél-Dunántúlon a legnagyobb (5,6 milliárd Ft), ami a teljes külföldi jegyzett 
tőke közel negyedét (24,2%-át) jelenti. A külföldi jegyzett tőke jelentősége viszont 
vitathatatlanul az Észak-Magyarországi régióban a legmagasabb, ahol jegyzett 
tőkéjük már meghaladja az összes jegyzett tőke negyedét. Ha a külföldi érdekeltségű 
vállalkozások saját tőkéjét viszonyítjuk az összes saját tőkéhez úgy Közép-
Magyarországon (26,9%) és a Nyugat-Dunántúlon (20,5%) is érzékelhető 
fokozottabb külföldi jelenlét a mezőgazdaságban. 
 
A termőföld a nemzeti vagyon jelentős részét képezi. Felelősségteljesen kell bánnunk 
vele, hogy a földár növekedés eredménye elsősorban a hazai mezőgazdasági termelést 
és a termelőket erősítse. A földárak emelkedésével a nemzeti vagyon növekszik. A 
földjelzálog-hitelezés élénkülésével e többlet a gazdálkodás fejlesztésére, 
földvásárlásra is fordítható. A külföldiek földvásárlásával konszolidálódhat a 
földpiac, de csökken a hazai gazdálkodók alkuereje. Felgyorsul a földárak és a bérleti 
díjak emelkedése, ugyanakkor csökken a hazai termelők versenyképessége és 
jövedelmezősége, a földvásárlás esélye. A külföldiek jelenlegi földszerzési 
korlátozásának fenntartásával viszont gazdaságaink földvásárlási lehetősége a 
jövedelmezőség tartós javulása mellett tovább biztosítható. 

3.1.3. Földtulajdon, földhasználat, parcellaméret 
 
A földtulajdon és használat szerkezete, a parcellák mérete és a gazdaságok piaci 
alkuereje jelentősen behatárolják a földjelzálog-hitelezés lehetőségeit. 
 

Földtulajdon 
 
A piacgazdaság kikényszeríttette a föld, különösen a mezőgazdasági területek 
magántulajdonát. A külterületi szántók 87,5%-a, a mezőgazdasági terület 83,8%-a 
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természetes személyek tulajdona (4. ábra). A termőterületből való részesedésük jóval 
kisebb mértékű (72,8%), mivel az erdőterületek állami tulajdona magas. A tulajdoni 
jogcímek közötti arány feltehetően a közeljövőben sem fog változni lényegesen. A 
természetes személyek tulajdonában lévő külterületi mezőgazdasági terület ötödével 
(22,1%-kal) nőtt 2000-2008 között (4778,8 ezer hektárra). 

4. ábra 
A mezőgazdasági területek megoszlása tulajdonosi csoportok szerint, (%) 
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Megj.: Külterületi mezőgazdasági ingatlanok 
Forrás: Országos igazgatási határos fekvésenkénti és összevont főösszesítők 2000; 2008. január 1. FVM FÖMI, Budapest, 
2000, 2008 alapján 

 
A jogi személyek mezőgazdasági területe 52,2%-kal csökkent ugyanebben az 
időszakban. A változás mögött ellentétes folyamat is lejátszódott. Az állami 
(mezőgazdasági) területek közel háromnegyedével (74,3%-kal) nőttek, miközben a 
szövetkezeti tulajdonú területek 96,1%-kal, illetve a gazdasági társaságok területe 
57,0%-kal csökkent. Az állami tulajdonú területváltozás mögött szövetkezeti 
használatba adott területek visszavétele, a földért-életjáradékot program, védelemre 
tervezett területek megvásárlása, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó 
vásárlások és kisajátítás, valamint a művelési kötelezettség fokozott érvényesítéséből 
eredő, vételre való felajánlások állnak. A szövetkezetek és gazdasági társaságok 
földtulajdonának csökkenése „részben a közös gazdálkodás és területek 
felszámolásának, magántulajdonba kerülésének következménye” (Tóth et al., 2004). 
 
A földmagántulajdon dominanciája tartósan fennmarad, arányaiban érzékelhető 
módosulás csak az állami tulajdonú területek jelentősebb értékesítésével, illetve a jogi 
személyiségű szervezetek tulajdonjogi korlátjainak feloldásával következhet be. Az 
ingatlanok területének lényeges növekedésére, a tulajdonok koncentrációjára 
földvásárlással, földcserékkel, birtokrendezéssel és a tulajdonszerzési moratórium 
lejártával a külföldi állampolgárok földvásárlásával számolhatunk. 
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Osztatlan közös földtulajdon 
 
A tulajdoni formák között külön említést, figyelmet érdemel az osztatlan közös 
földtulajdonok helyzete77. A jelentős szétaprózottság mellett a tulajdoni struktúra 
sajátos problémája, hogy a részarány kiadás következtében kis méretű tulajdonukat 
egy táblában hagyó tulajdonközösségek jöttek létre, mintegy 1,5 millió ha 
összterületen. A tulajdoni közösségek területüket bérbeadással hasznosítják. A 
földterület saját hasznosítási-, értékesítési szándéka miatt közel 240 ezer tulajdonostárs 
kérte az önálló ingatlan kialakítását. A felosztásra váró földterület mértéke korántsem 
elhanyagolható, az összes termőterület 14,3%-át alkotja. A rendezés csak 2005-ben 
indulhatott meg, az érintett földrészletek száma 69,5 ezer darab, összterülete 1,3 millió 
hektár, melyből 2008-ig 15,8 ezer ingatlan (22,7%), 520,0 ezer hektár (az összterület 
40,4%-a) került megosztásra (5. táblázat).  

5. táblázat 
Osztatlan közös tulajdonú területek régiók szerint 

Felosztandó ingatlanok 
Megosztott 
ingatlanok 

Vissza 
maradt*

Kialakított önálló 
ingatlanok Megnevezés 

ezer db ezer ha átlaga** ezer db ezer ha ezer ha ezer db ezer ha átlaga** 
Közép-Magyarország 2,2 48,1 21,9 0,6 10,2 4,8 1,5 5,4 3,6 
Közép-Dunántúl 6,4 132,5 20,7 1,4 24,7 11,0 3,9 13,7 3,5 
Nyugat-Dunántúl 13,5 192,0 14,2 2,3 40,0 19,4 9,1 20,6 2,3 
Dél-Dunántúl 10,4 213,7 20,5 2,1 53,5 21,8 7,5 31,7 4,2 
Észak-Magyarország 12,6 221,7 17,6 2,6 67,5 36,2 7,3 31,3 4,3 
Észak-Alföld 17,3 290,4 16,8 2,1 37,7 15,5 6,4 22,2 3,5 
Dél-Alföld 7,0 189,7 27,1 4,7 120,5 57,2 13,9 63,3 4,6 
Ország összesen 69,5 1288,0 18,5 15,8 354,1 165,9 49,7 188,2 3,8 
* Önálló ingatlan kialakítását nem kérő tulajdonosok visszamaradó közös területe; ** ingatlan átlagos területe (ha) 
Forrás: FVM FTF, adatgyűjtése alapján, 2008. október 

 
A kialakított új földrészletek átlagos területe (3,8 ha) a felosztásra kerülő ingatlanok 
átlagos területének (18,5 ha) mindössze ötödét teszi ki, ami egyértelműen a 
földhasználat hatékonyságának romlását is jelzi. További hátrány, hogy a 
megosztott ingatlanok területének közel fele (46,9%-a) közös tulajdonként marad 
vissza. A földhasználat az osztatlan közös tulajdonú területek többségén ugyanakkor 
rendezettnek tekinthető, hiszen a tulajdonosok részarányuknak megfelelő földet maguk 
is használhatják, illetve bérbe is adhatják. A kimérések állami támogatása erősen 
megkérdőjelezhető, a területek felosztásához szükséges utak, árkok, csatornák 
kialakítása jelentős területigénnyel jár, mely a művelhető mezőgazdasági területet 
csökkenti, megvalósításuk komoly (nem termelő) beruházásokat igényel.  
 
A kimérések során a földhasználat rendjét legtöbbször éppen a tulajdonok kiadása 
zavarhatja meg [sorsolás esetében a földhasználó tulajdonos esetleg elhanyagolt, nem 
művelt, vagy nem művelhető területre (például vízállás) kerül]. A legnagyobb 
problémát a nem fellelhető-, és az egy-két, esetleg töredék aranykorona értékkel 
rendelkező tulajdonosok érdektelensége jelenti, ami ellehetetleníti a teljes terület 
önálló hasznosítására, értékesítésére elrendelt egyhangú döntéshozatalt (PTK 144. §).  

                                             
77részletesen lásd (M3. melléklet) 
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A tulajdonosok többségének nem a területek elaprózása, hanem – magasabb bérleti 
díjak és vagyoni érték reményében együttműködő – földtulajdonosi közösségek 
létrehozása lenne kívánatos. A földhasználók érdekét is szolgálná, ha nagyobb, 
egybefüggő területeket tudnának egyszerre bérelni. A PTK-ban elrendelt egyhangú 
döntéshozatal nem követelhető meg jól működő földtulajdonosi közösségek 
kialakításához, működtetéséhez. 
 

Földhasználat 
 
A földhasználat általános jellemzői már a csatlakozás előtt kialakultak. A 
statisztikailag gazdaságnak számító gazdaságok78 földhasználatát elemezve 
megállapítható, hogy az összes gazdaságot tekintve nagyfokú a földhasználat 
koncentrációja, 12 ezer 50 hektár feletti gazdaság, az összes gazdaság 1,9%-a 
használja a gazdaságok mezőgazdasági területének 74,5%-át 263,2 ha átlagos 
mezőgazdasági területtel (2007-ben). 
 
Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület változása alapján az 50 
hektár feletti üzemekben lassú koncentrációs folyamat zajlik, melynek fő hajtóereje e 
gazdaságok számának növekedése (6. táblázat). Az 50 hektár feletti gazdaságok 
területbővítésének lehetőségét az 50 hektár alatti gazdaságok tevékenységének 
megszűnését követően földjük bérbe vétele jelenti. Saját területük érdemi (28,0%-os) 
növelésére csak a legnagyobb, 300 ha feletti területet használó egyéni gazdaságok 
voltak képesek, saját területük átlagosan megközelíti a 245,0 hektárt.  
 
Az 50 ha alatti és az 50 hektár feletti mezőgazdasági területet használó egyéni 
gazdaságok csoportjait külön vizsgálva elmondható, hogy az 50 ha alatti gazdaságok 
száma 39,8%-kal csökkent, míg használt területük 0,1 hektárral átlagosan 1,9 ha-ra, 
átlagos saját területük (6,5%-kal) 1,6 ha-ra növekedett. Az 50 hektár feletti egyéni 
gazdaságok száma 37,7%-kal, átlagos mezőgazdasági területük (6,8%-kal) 115,4 ha-
ra, míg átlagos saját területük (8,0%-kal) 70,8 ha-ra nőtt 2000 és 2007 között. 

6. táblázat 
Mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok főbb jellemzői, 2000-2007 

Gazdaságok száma (ezer) Átlagterülete (ha) Saját tulajdon aránya (%) 
Megnevezés 

2000 2007 
Válto-
zás* 

2000 2007 
Válto-
zás* 

2000 2007 Válto-
zás* 

1 ha alatti 662,3 415,0 62,7 0,2 0,2 100,0 95,9 97,8 102,0 
1-5 ha 174,0 85,9 49,4 2,2 2,3 104,5 93,0 93,9 101,0 
5-10 ha 39,4 23,5 59,6 6,8 7,1 104,4 88,5 89,1 100,7 
10-50 ha 40,7 27,2 66,8 20,1 21,2 105,5 77,1 78,7 102,1 
50-100 ha 4,2 5,0 119,0 67,1 70,1 104,5 69,0 66,8 96,8 
100-300 ha 1,9 3,4 178,9 156,7 163,3 104,2 58,3 58,6 100,5 
300 ha felett 0,2 0,2 100,0 456,4 423,2 92,7 45,0 57,6 128,0 
Összesen 922,8 618,7 67,0 2,5 3,6 144,0 77,6 73,5 94,7 
*(index: 2000=100%) 
Forrás: ÁMÖ 2000, GSZÖ 2007, KSH 

                                             
78 A statisztikai gazdaságküszöböt a földhasználatban nagyon alacsony, mindössze 0,15 ha termőterület, vagy 
0,05 ha gyümölcsös vagy szőlőterület használata jelenti! 



 

 79

A földhasználat az egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek között 2000 óta 
kiegyenlített. A gazdasági szervezetek esetében a koncentráció helyett inkább a 
szétválás, a családi gazdaságok felé történő elmozdulás a jellemző. A mezőgazdasági 
terület felét (51,7%-át) gazdasági szervezetek használják (2007-ben). Számuk 
28,3%-kal nőtt, miközben használt mezőgazdasági átlagterületük 532,1 ha-ról 386,1 
ha-ra, 27,8%-kal csökkent 2000-2007 között (7. táblázat). A területcsökkentés a 300 
hektár feletti gazdaságokat érinti a legérzékenyebben, itt a csökkenés átlagosan eléri a 
19,7%-ot. Így átlagterületük 1483,9 ha-ról 1198,1 ha-ra csökkent. A gazdasági 
szervezetek nem szerezhetnek termőföld tulajdont, saját területük 2000 és 2007 
29,7%-kal csökkent, ami leginkább a területek tagok, részvényesek saját tulajdonba 
vonásával magyarázható. 
 
A gazdasági szervezetek földhasználatában bekövetkező változásokat inkább csak az 
50 ha feletti csoportban vizsgáljuk (mivel az 50 hektár alattiak területe elenyésző). Az 
50 ha feletti mezőgazdasági területet használó gazdasági szervezetek száma 40,0%-kal 
nőtt, míg használt területük negyedével (229,4 hektárral) átlagosan 650,3 ha-ra 
csökkent 2000 és 2007 között. Saját területük átlagosan 44,9 ha, ami a használt 
mezőgazdasági területük 6,9%-a. 

7. táblázat 
Mezőgazdasági területet használó gazdasági szervezetek főbb jellemzői,  

2000-2007 

Szervezetek száma Átlagterülete (ha) Saját tulajdon aránya (%) 
Megnevezés 

2000 2007 
Válto-
zás* 

2000 2007 
Válto-
zás* 

2003 2007 
Válto-
zás* 

1 ha alatti 201 274 136,3 0,4 0,4 100,0 63,2 39,1 61,9 
1-5 ha 316 432 136,7 2,6 2,9 111,5 34,9 29,1 83,4 
5-10 ha 230 361 157,0 7,1 7,5 105,6 26,1 19,0 72,8 
10-50 ha 1033 1293 125,2 27,1 25,6 94,5 18,5 16,3 88,1 
50-100 ha 370 597 161,4 71,4 72,8 102,0 15,0 12,8 85,3 
100-300 ha 839 1132 134,9 205,5 190,8 92,8 11,2 8,4 75,0 
300 ha felett 1430 1579 110,4 1483,9 1198,1 80,7 9,7 6,6 68,0 
Összesen 4419 5668 128,3 532,1 386,1 72,6 10,1 7,1 70,3 
*(index: 2000=100%); a saját tulajdon aránya esetében (index: 2003=100%) 
Forrás: ÁMÖ 2000, GSZÖ 2007, KSH  

 
A földhasználatban az 50 hektár feletti gazdaságok száma és átlagos területe lassan nő. 
A kis- és közepes gazdaságok közül viszont csak kevésnek lesz esélye használt 
területének növelésére, mely a földjelzálog-hitelezés alkalmazása mellett a bérelt 
területek növelését is szükségessé teszi. 
 

Haszonbérlet 
 
A haszonbérlettel kapcsolatban a hazai szakirodalomban és adatbázisokban 
Magyarországra vonatkozóan eltérő földbérleti arányszámok szerepelnek. 
Mindegyikükre jellemző, hogy jelentősen meghaladják az EU-15 átlagát, és 
tendenciájuk növekvő. A gazdaságszerkezeti összeírások (GSZÖ 2003; 2005; 2007) 
alapján a bérelt mezőgazdasági területek aránya 2007-ben elérte a gazdaságok által 
hasznosított mezőgazdasági terület 60,9%-át (8. táblázat). A társas vállalkozások 
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termelése döntő részben (92,9%) bérleten alapul, míg az egyéni gazdaságok a területek 
negyedét (26,5%) bérlik. A bérelt területek aránya a gazdaságok méretével együtt nő. 
Az egyéni gazdaságok közül arányaiban a legtöbb területet a 300 hektár feletti 
területen gazdálkodók (42,4%), a legkevesebbet a 10 hektár alatti földterületet 
használók (7,0%) bérlik. 

8. táblázat 
Bérelt mezőgazdasági terület aránya a gazdaságok méretcsoportjai szerint 

(Megoszlás %) 
Egyéni gazdaságok Gazdasági szervezetek Gazdaságok összesen 

Megnevezés 
2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007 

10 ha alatti 4,7 4,7 7,0 70,4 68,1 83,0 5,0 5,2 7,6 
10-50 ha 16,7 16,8 21,3 81,5 79,7 83,7 19,3 19,7 24,7 
50-100 ha 28,0 31,4 33,2 85,0 82,9 87,2 33,8 37,1 39,1 
100-300 ha 40,0 39,2 41,4 88,8 89,5 91,6 56,2 53,7 55,3 
300 ha felett 49,2 46,9 42,4 90,3 92,6 93,4 89,1 91,0 91,2 
Összesen 20,8 22,7 26,5 89,9 91,9 92,9 55,0 57,9 60,9 
Forrás: GSZÖ 2003, 2005, 2007, KSH 

 
A bérleti gazdálkodás a Nyugat-Magyarországi és az Észak-Magyarországi 
régiókban a legelterjedtebb, aránya 64-68% (GSZÖ 2005). Az Alföldi-régiókban a 
gazdálkodásban a saját területek használata aránylag fontosabb, a bérelt területek 
aránya 16-17 százalékponttal alacsonyabb. 
 
A birtokpolitika a csatlakozást követően nem érte el célját (a földtulajdon használathoz 
közelítését), hiszen 2003-2007 között mind az egyéni gazdaságokban, mind a 
gazdasági szervezetekben növekedett a bérelt mezőgazdasági területek aránya (5,7%; 
3,0%-kal). Igaz, a gazdasági szervezetek tulajdonosainak, részvényeseinek (és 
családtagjaiknak) saját területéről nem rendelkezünk külön adatokkal. A statisztikában 
bérelt területként kerül kimutatásra, azonban inkább saját területként történő 
kimutatása javasolható. 
 

Parcellaméret 
 
A koncentráció a támogatásra bejelentett területek mezőgazdasági területek alapján is 
vizsgálható (9. táblázat). A 15,6 ezer 50 hektár feletti mezőgazdasági területet 
használó gazdaság használja a bejelentett mezőgazdasági összterület (5081,4 ezer ha) 
71,9%-át, 233,7 ha átlagterülettel79. A termelés hatékonysága nemcsak a használt 
földterülettől, hanem az egyben hasznosított terület nagyságától, a parcellamérettől80 
is függ. A támogatásra bejelentett mezőgazdasági parcellák átlagos területe 4,9 ha. A 
parcellák döntő többségét, 84,4%-át az egyéni gazdaságok használják, (4,7 
db/gazdaság) 3,3 hektáros átlagterülettel, ami az országos átlag kétharmada. A 

                                             
79 A mezőgazdasági területek statisztikai összesítéseinek és a támogatásra bejelentett területek eltéréseit és 
magyarázatát részletesen lásd (M4. melléklet). A különbségek közül kiemelendő, hogy az egyéni gazdaságok 
földhasználati aránya a GSZÖ 2007 felméréshez viszonyítva 7,7%-kal magasabb (56%). Az 50 hektárnál többet 
használók száma (23,1%-kal) magasabb. 
80 A közvetlen területalapú támogatásra bejelentett területek esetén a mezőgazdasági parcellák azonos növénnyel 
beültetett, egybefüggő területet jelentik. (Így például a gazdálkodó által különböző növényekkel beültetett 
szomszédos terület már két parcellának számít, ami a termelés diverzifikációját is jelzi). 
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gazdasági szervezetek parcellái (25,5 db/gazdasági szervezet) viszont már átlagosan 
13,9 hektárosak, ami az országos átlag közel háromszorosa. 
 
Az 50 ha alatti egyéni gazdaságok csoportja átlagosan (3,7 db) 2,1 ha-os parcellát, míg 
az 50 ha alatti gazdasági szervezetek (4,8 db) 3,5 ha-os parcellát használnak. Az 50 ha 
feletti egyéni gazdaságok már (18,4 db) 6,7 ha-os területű parcellát, míg az 50 ha 
feletti gazdasági szervezetek átlagosan (40,5 db) 14,8 ha átlagterületű parcellát 
hasznosítanak, ami a hasonló méretű egyéni gazdaságok parcellaméretének 2,2-
szerese.  

9. táblázat 
Támogatásra bejelentett mezőgazdasági területek jellemzői, 2007 

Gazdaságok Területe Parcellák* 
Birtokkategóriák száma 

(ezer) 
megoszlása 

(%) 
ezer ha 

megoszlása 
(%) 

száma 
ezer 

átlagos 
területe 

megoszlása** 
(%) 

Egyéni gazdaságok 
0,3-1,0 13,5 7,3 8,8 0,3 17,1 0,5 10,4
1,1-5,0 82,3 44,3 213,2 7,5 195,4 1,1 22,1
5,1-10,0 35,3 19,0 255,4 9,0 142,7 1,8 36,2
10,1-50,0 42,8 23,0 902,3 31,7 291,7 3,1 62,6
50,1-100,0 6,6 3,5 459,7 16,1 91,3 5,0 101,9
100,1-300, 5,1 2,7 879,3 30,9 117,7 7,5 151,1
300,1 feletti 0,3 0,2 128,5 4,5 11,2 11,5 232,2
Összesen 186,0 100,0 2847,1 100,0 867,0 3,3 66,4

Gazdasági szervezetek*** 
0,3-1,0 0,04 0,6 0,03 0,0 0,05 0,6 11,7
1,1-5,0 0,4 6,9 1,4 0,1 0,9 1,5 29,8
5,1-10,0 0,5 8,5 3,9 0,2 1,8 2,2 45,0
10,1-50,0 1,7 26,6 43,8 2,0 10,3 4,2 85,8
50,1-100,0 0,7 11,6 53,0 2,4 8,1 6,6 132,8
100,1-300, 1,3 20,1 240,0 10,7 25,0 9,6 194,3
300,1 feletti 1,6 25,7 1892,2 84,7 114,6 16,5 334,0
Összesen 6,3 100,0 2234,3 100,0 160,7 13,9 281,2

Gazdaságok összesen 
0,3-1,0 13,5 7,0 8,8 0,2 17,1 0,5 10,4
1,1-5,0 82,8 43,0 214,5 4,2 196,3 1,1 22,1
5,1-10,0 35,9 18,7 259,3 5,1 144,5 1,8 36,3
10,1-50,0 44,5 23,1 946,0 18,6 302,0 3,1 63,4
50,1-100,0 7,3 3,8 512,7 10,1 99,4 5,2 104,4
100,1-300, 6,4 3,3 1119,3 22,0 142,7 7,8 158,7
300,1 feletti 1,9 1,0 2020,7 39,8 125,8 16,1 324,9
Összesen 192,3 100,0 5081,4 100,0 1027,7 4,9 100,0
* Egy tagban művelt, azonos növénnyel beültetett terület; ** Országos átlag = 100%; *** Nem mezőgazdasági tevékenységet 
folytató szervezetekkel együtt (például önkormányzat, nemzeti park stb.) 
Forrás: MVH, 2007 

 
A parcellaszám szerint csoportosítva a közvetlen területalapú támogatásra 
bejelentkezett gazdaságokat kimutatható, hogy a gazdaságok közel negyede (23,4%-a) 
a támogatásra bejelentett terület 3,1%-án mindössze egy parcellát használ (5. ábra). Az 
országos átlagnál hatékonyabb területhasznosítás igazából csak az 50 parcellánál 
többet használó gazdaságoknál mutatható ki, ahol az átlagos parcellaméret 13,6 ha. 
Esetükben a parcellák elkülönülése jelentős hátránnyal jár, hiszen átlagosan 91,1 db 
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parcellát művelnek. A parcellaméret szerinti csoportosítás a földhasználat 
rendezésének, a birtokrendezésnek lehetséges irányát is mutatja.  

5. ábra 
Mezőgazdasági parcellák használata, 2007 
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Megj.: Egy tagban bejelentett, azonos növénnyel beültetett terület. 
Forrás MVH, 2008 alapján 

 
Földhasználatuk rendezésével – parcelláik cseréjével – a tíz darab parcellánál többet 
használó, átlagosan 154,2 hektárt meghaladó területtel rendelkező gazdaságok 
javíthatnák lényegesen földhasználatuk hatékonyságát. A jellemzően saját 
területüket hasznosító, átlagosan 2-9 parcellával rendelkező 10,5 hektáros átlagterületű 
kisgazdaságok földcserékkel, a birtokrendezés segítségével inkább saját területeik 
értékét növelhetik, hiszen saját területük aránya magas. Esetükben a birtokrendezés 
költségigénye81 (1,3 millió hektár területtel számolva) mintegy 50 milliárd forintra 
tehető.  
 

Piaci alkuerő alakulása 
 
A piaci erő befolyásolja az árakat és ezen keresztül a jövedelmet (Tömpe, 2006). 
Tartós előnyök érvényesítéséhez a földhasználatban az alkuerő kihasználása 
szükséges, melynek alapja, hogy a földhasználat koncentráltabb a földtulajdonnál. 
Alkuerővel rendelkező gazdálkodó biztosan nem dönt a földvásárlás vagy bérlet 
mellet, ha az tartósan nem biztosít előnyöket számára, nem csökkenti a 

                                             
81 40 ezer Ft/ha átlagos birtokrendezési költséggel és 3,8 millió hektár rendezésre kerülő területtel számolva a 
birtokrendezés becsült költsége 2004-ben 150 milliárd Ft volt (út- vízrendezés értékbecslés nélkül) (Dorgai et al., 
2004). A jelenlegi költségigény az inflációt is figyelembe veszi. 
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tőkekiáramlást82. Amennyiben az 50 hektár feletti gazdaságok számát a közvetlen 
területalapú támogatásra bejelentett mezőgazdasági területek alapján településenként 
vizsgáljuk, a földpiaci kereslet és verseny szempontjából jelentős különbségeket 
tárhatunk fel.  
 
A települések egyötödében nincs 50 hektár feletti területet használó gazdaság. 
Részesedésük a támogatásra bejelentett mezőgazdasági területből azonban alacsony, 
mindössze 5,6% (10. táblázat). A települések többségén (51,9%-án), a hasznosított 
mezőgazdasági terület közel harmadán (30,1%) a nagyobb földhasználók száma 
nem haladja meg a három főt (átlagosan 2,5). Ezeken a településeken a nagyméretű 
gazdaságok piaci alkuereje magas, a földpiacon biztosan nincs verseny.  
 
A települések 15,3%-án, átlagosan 7,5 gazdaság jelent be 50 hektárnál nagyobb 
mezőgazdasági területet, ami az összterület közel ötöde (19,5%). A földpiac 
működése ezeken a településeken a gazdaságok megegyezésével oligopol piaci 
jellemzőket mutathat, ami a verseny kizárását jelenti.  
 
A területek 44,7%-át 392 olyan településről (12,5%) jelentették be támogatásra, 
ahol az 50 ha feletti gazdálkodók száma átlagosan meghaladja a 20 főt, ami élénk 
földpiaci versenyt mutat. A földpiaci alkuerő alakulása alapján régiók szerint a 
földpiaci verseny elterjedtebb az alföldi régiókban, míg sokkal korlátozottabb Dél- és 
Nyugat-Dunántúlon. 

10. táblázat 
Települések és mezőgazdasági terület az 50 ha feletti gazdaságok csoportjai 

szerint 

Települések Bejelentett mg terület  
50 ha-nál több 
földet használó 

gazdaságok  
50 ha feletti gazdaságok száma 

a településeken 
száma % ezer ha % átlagos száma 

Nincs (50 ha feletti) gazdaság 639 20,3 284,0 5,6 0,0 
1 és5 gazdaság között 1635 51,9 1530,5 30,1 2,5 
6 és 10 gazdaság között 482 15,3 993,1 19,5 7,5 
10 gazdaság felett 392 12,5 2273,0 44,7 20,2 
Összesen 3148 100,0 5080,6 100,0 5,0 
Forrás: MVH, 2008 alapján 

 
A bérleti rendszer fenntartásának addig van értelme, amíg lehetővé teszi a 
jövedelemelosztásban a gazdálkodók számára piaci alkuerejük kihasználását, 
többletjövedelem elérését. Az 50 hektár feletti gazdálkodók száma alapján a 
települések döntő többségében (87,5%) és a mezőgazdasági területek több, mint 
felén (55,2%) nem adottak a földpiaci verseny feltételei, nincs elegendő számú 
nagyobb gazdaság. A verseny e feltétele az alföldi régiókban jobban érvényesül, míg 
sokkal korlátozottabb Dél- és Nyugat-Dunántúlon, így a vásárlással sokkal inkább az 
Alföldön, míg a bérlet fennmaradásával inkább a Dunántúlon számolhatunk. 

                                             
82 A földjáradék tőkésedéséből és a várakozásokból eredő vagyonnövekedésen felül, amely minden piaci 
szereplő által közel azonos megítélés alá esik. 
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Földjelzálog-hitelezésben rejlő lehetőségek feltárása 
 
A földjelzálog-hitelezésben rejlő lehetőségeket Dorgai et al. (1997) mérte fel. A szerző 
a szántó, gyümölcsös, gyep és erdő művelési ágú területek keresletével, zálogképessé 
válásával számolt. A földjelzálog-hitelezés kiterjedtségét (területi mértékét) a 
földhasználat, a földtulajdon és a művelési egységek (parcellák) alakulása, azok 
mérete és aránya befolyásolja. A felmérés szerint: 

 a földhasználók saját tulajdonú földterületének és – a bérbeadók 
hozzáárulásával – bérelt területeik elzálogosításával 5,0 millió hektár termőföld 
(a termőterület 62,2%-a); 

 10 hektár használt terület felett 3,5 millió hektár (a termőterület 43,6%-a), míg 

 10 hektár feletti saját tulajdonú terület elzálogosítása esetén már csak 631 ezer 
ha (a termőterület 7,9%-a) lehet a földjelzálog-hitelezés által érintett terület. 

 
Amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) 2007-ben 
közvetlen területalapú támogatásra bejelentett mezőgazdasági területek esetében 
vizsgáljuk a parcellák83 méret szerinti megoszlását, a parcellák háromnegyede 
(77,6%) 5 hektár alatti, mely a teljes bejelentett terület negyedét (25,3%-át) teszi ki 
(11. táblázat). Az 5 hektár alatti parcellák átlagterülete mindössze 1,6 ha, mely nem 
biztosít elegendő forrást, nem bizonyulhat megfelelő hitelfedezetnek. Az öt hektár 
feletti parcellák esetében – mely a parcellák több, mint ötödét (22,4%), a támogatásra 
bejelentett mezőgazdasági terület háromnegyedét (74,7%), 3,8 millió hektárt teszi ki – 
más a helyzet. Átlagterületük 16,4 ha, ami mintegy 4 millió Ft hitelfedezeti 
értéket jelent84. Ha az 5 hektár feletti parcellákat tekintjük záloghitel fedezetre 
alkalmasnak 3,8 millió hektár, ha szigorúbb feltételként csak a 10 hektáros parcellákat 
vesszük figyelembe, akkor 3,0 millió hektár terület vonható a hitelezésbe. 50 hektáros 
alsó parcellaméret esetében viszont már csak a támogatásra bejelentett terület 17,2%-a 
(873,6 ezer ha) lehet a potenciális fedezet összmennyisége. 

11. táblázat 
Támogatásra bejelentett mezőgazdasági parcellák száma és megoszlása, 2007 

Száma Területe Átlagos terület 
Megnevezés 

ezer db (%) ezer ha (%) db/ha 

1 ha és alatta 348,1 33,9 215,9 4,2 0,6 
1 ha és 5 ha között 448,6 43,7 1073,9 21,1 2,4 
5 és 10 hektár között 115,7 11,2 823,8 16,2 7,1 
10 és 50 hektár között 104,4 10,1 2094,2 41,3 20,1 
50 ha felett 10,9 1,1 873,6 17,2 80,1 
Összesen 1027,7 100,0 5081,4 100,0 4,9 
Forrás: MVH, 2008 alapján 

 

                                             
83 Egy tagban művelt, azonos növénnyel beültetett terület. 
84 Amennyiben óvatos becsléssel az AKI tesztüzemi rendszer által 2006-2007-re kimutatott 380-390 ezer forint 
közötti mezőgazdasági területre vonatkozó átlagos földárakkal és 60%-os hitelfedezeti aránnyal számolunk. 
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Amennyiben támogatáshoz (például 30 millió Ft-os gépvásárlás) megkövetelt saját erő 
kiváltását földjelzálog-hitelből biztosítanánk, 40%-os önrész esetén legalább 3 darab 
16,4 hektáros parcellával kell rendelkeznünk. Ez azt jelenti, hogy a saját területnek 
átlagosan el kell érnie az 50 hektárt! Területbővítésben is gondolkozhatunk, ekkor a 
saját területet (50 hektár) elzálogosítjuk, és a további földvásárlást is földjelzálog-
hitelből biztosítjuk85. Az eredeti területhez képest még közel másfélszeres (1,4-szeres) 
területbővülést is elérhetünk (6. ábra)!  

6. ábra 
Földvásárlás jelzáloghitel felvételével 
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Forrás: Saját számítás 

 
A földjelzálog-hitelezés intézménye piaci alapon, önmagában képes a birtokok 
elaprózottságából eredő problémák hatékony kezelésére, megszűntetésére. A 
beruházási multiplikátor analógiája szerint működhet, a struktúraátalakítás 
hatékony eszközének tekinthető. Alkalmazása elsősorban a nagyméretű gazdaságok 
számára biztosíthat előnyt. 

                                             
85 385 ezer Ft/ha-os földár és 60%-os hitelfedezeti érték (231 ezer Ft/ha) mellett. 
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3.2. Földárak és bérleti díjak vizsgálata 
 
A földjelzálog-hitelezés estében a fedezet értékének meghatározásában döntő 
jelentősége van a földáraknak. A bérleti díjak a bérbe adott föld elzálogosíthatóságát 
mutatják, hisz ez biztosíthat fedezetet a hitel- és kamattörlesztésre. Lukács (1998) a 
tartós haszonbérletre alapítható jelzálogjog megteremtését is felvetette lehetőségként, 
mely lényegében a közvetlen támogatások termeléstől történő leválasztásával 
kialakított támogatási jogosultság elzálogosításával valósulhat meg. 
A földárak és bérleti díjak fontos közgazdasági szerepet töltenek be a földjáradék 
meghatározásában, a mezőgazdasági termelés során keletkezett jövedelmek termelési 
tényezők és tulajdonosaik közötti elosztásában. Felfogásunk szerint a föld árát – a 
támogatások és a más célú hasznosítás lehetőségének értékével kiegészülve – hosszabb 
távon e tőkésített földjáradék határozza meg (Szűcs, 1998). A földárak és bérleti díjak 
legtöbbször egymással párhuzamosan változnak (növekednek), azonban gyakran eltérő 
ütemű és irányú változások is megfigyelhetők. A jövedelmeket meghatározó tényezők 
alakulása – köztük a mezőgazdasági termékek ára, a támogatások és a szabályozási 
környezet (például a földpiac, vagy a bérlet szabályozása, adórendszer) – a bérleti 
díjakat és a földárakat is befolyásolja. 
 
A földárak, bérleti díjak, arányaik és változásuk kitűnő mutatószámok lehetnek a 
mezőgazdasági termelés jellemzéséhez, versenyképességének értékeléséhez, a területi 
különbségek, eltérések bemutatásához. Az egyértelmű megítélést akadályozzák a 
hatásait tekintve nehezen értékelhető folyamatok a mezőgazdaságban. Érzékeltetésül 
ilyenek lehetnek: a földvásárlás vagy bérlet kérdésének megítélése a mezőgazdasági 
termelésben; a piaci alkuerő alakulása a földhasználó és földtulajdonos között; a 
földpiaci korlátozások földárakra, bérleti díjakra gyakorolt hatása. Az értékelés 
megvalósítását tovább nehezíti, hogy a földárak és bérleti díjak részletes gyűjtésének 
hazai háttere nem kellően kidolgozott, így ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. A 
hivatalos magyar statisztika (KSH) nem közöl adatot a termőföld piaci áráról, így 
átlagos földárak sem képezhetők, a bérleti díjak hivatalos adatgyűjtési rendszere csak 
országos szinten ad reprezentatív eredményt.  
 
A földárak és a bérleti díjak gyűjtésére és értékelésére nem létezik egységes 
módszertan az Unióban sem, az tagországonként jelentős különbségeket mutat (M5. 
melléklet). A legfrissebb uniós statisztika (Eurostat, 2008) nyolc tagállamra 
vonatkozóan egyáltalán nem tartalmaz adatokat. A földárakról 2006-ra mindössze 14 
tagállam, a bérleti díjakról 13 tagállam szolgáltatott adatot. A rendszeres földár és 
bérleti díj felmérések (KSH, AKI tesztüzemi rendszer, és az általam kialakított MgSzH 
szakértői rendszere) alapján (M6. melléklet) mégis bemutatható és értékelhető a 
magyarországi földárak és bérleti díjak alakulása, változásuk irányai, területi- és 
földminőség szerinti különbségei, összefüggései, mely az Eurostat adataival 
kiegészítve uniós összehasonlítást is lehetővé tesz. 
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A csatlakozás óta eltelt rövid időszak statisztikái (gyakorlatilag két-három év) nem 
tükröznek trendszerű változásokat, a földárak és bérleti díjak kiegyenlítetten 
növekedtek (Biró, 2007b). A csatlakozást követő időszakban az uniós földárakhoz és 
bérleti díjakhoz viszonyítva – sokak várakozásával ellentétben – ugrásszerű 
emelkedés, de még jelentősebbnek ítélhető felzárkózás sem volt tapasztalható a 
hazai földárak és a bérleti díjak esetében. Jelentős szerepet játszik ebben: 

 mezőgazdaságunk régi tagállamokhoz viszonyított alacsonyabb 
jövedelemtermelő képessége, 

 terület alapú kifizetéseink régi tagállamokhoz viszonyított elmaradása, eltérése, 

 fizetőképes kereslet hiánya, 

 a nem letelepedett külföldiek és a társas vállalkozások földszerzésének tilalma. 

3.2.1. Földbérleti díjak 
 
A hivatalos KSH statisztika86 alapján a szántóterületek bérleti díja (országos átlag, 
2007) elérte a 18,8 ezer Ft-ot hektáronként (7. ábra). A szántóterületek átlagos bérleti 
díja 2003-2007 között összességében közel 60%-kal, 2004-2007 között jóval 
mérsékeltebben, közel harmadával (32,4%-kal) nőtt. A növekedés leginkább a 
területalapú támogatások bevezetésének köszönhető. A művelési ágak közül a 
gyepterületek bérleti díja háromnegyedével nőtt, míg a szőlő, gyümölcsös, erdő 
átlagos bérleti díjai a szántóhoz hasonló mértékben növekedtek. 

7. ábra 
Földbérleti díjak művelési ágak szerint 
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Forrás: KSH (május 31.-i állapot), 2008 alapján 

                                             
86 Mg-i területet használó gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok föld- és vetésterületének összeírásai. 
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A magyar (71,1 Euró) és az Unió (EU-15) bérleti díjai között (2006-ban) még 
mindig nagy a különbség. Dániában hatszoros, Ausztriában négyszeres, míg 
Franciaországban is 1,8-szoros a szántóföld bérleti díja (12. táblázat). 
 

12. táblázat 
Szántóföld bérleti díjak az EU néhány tagországában 

(Euró/ha) 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 
Változás 

(2006/2003) % 
Ausztria 267,5 273,8 282,4 286,2 107,0 
Belgium 197,0 200,0 203,0 .. .. 
Dánia 411,0 418,8 416,8 427,4 104,0 
Egyesült Királyság* .. 181,5 .. 175,8 .. 
Finnország* 150,0 156,0 160,0 165,0 110,0 
Franciaország 131,5 131,4 130,7 129,7 98,6 
Hollandia* 445,0 447,0 462,0 466,0 104,7 
Írország* 204,4 204,3 195,4 184,6 90,3 
Lengyelország .. .. 68,9 78,0 .. 
Lettország* .. .. .. .. .. 
Litvánia1 13,6 16,8 22,3 33,0 242,6 
Magyarország 56,1 60,8 66,8 71,1 126,7 
Németország* 174,0 .. 176,0 .. .. 
Románia* .. .. .. .. .. 
Spanyolország 178,7 179,6 187,0 191,0 106,9 
Svédország* 109,7 109,9 107,7 109,9 100,2 
Szlovákia* 13,7 14,2 14,7 .. .. 
* mezőgazdasági terület 
Forrás: Eurostat (2008): Land prices and rents (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 
Az új tagállamok közül Lengyelországban is hazánkhoz hasonló a bérleti díj (78,0 
Euró). Míg Magyarországon a bérleti díjak negyedével növekedtek (2003 és 2006 
között) addig az uniós tagállamok többségében ennél jóval alacsonyabb (5-10%-os) a 
növekedés. 
 
A 2 EUME feletti tesztüzemi gazdaságok átlagosan 20,1 ezer forint bérleti díjat 
fizettek a szántó hektárjáért 2007-ben (13. táblázat). Az országos átlagot közel 40%-
kal meghaladó bérleti díjat (27,7 ezer Ft/ha) a Dél-Dunántúli gazdálkodók fizetik. 
Az országos átlagnál magasabb még a fizetett bérleti díj a Dél-Alföldön és a Közép-
Dunántúlon (21,5 és 21,2 ezer Ft/ha). A legalacsonyabb bérleti díjat (az országos 
átlag kétharmadát, a „legdrágább” Dél-Dunántúli régió átlagának felét) az Észak-
Magyarországi régió gazdálkodói fizetik. A bérleti díjak jelentősen, közel 80%-kal 
nőttek a Közép-Dunántúli régióban 2004-2007 között, míg Észak-Magyarországon és 
az Észak-Alföldön a „legalacsonyabb” 50% alatti a növekedés ugyanebben az 
időszakban. 
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13. táblázat 
Szántóföld bérleti díja régiók szerint (2004-2007) 

(ezer Ft/ha) 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 
Változás  

(2007/2004) % 
Közép-Magyarország 10,1 11,3 11,2 16,4 162,4 
Közép-Dunántúl 11,8 12,1 16,6 21,2 179,7 
Nyugat-Dunántúl 11,8 12,3 12,9 19,7 166,9 
Dél-Dunántúl 18,4 23,9 26,5 27,7 150,5 
Észak-Magyarország 9,1 9,2 7,5 13,2 145,1 
Észak-Alföld 11,5 13,5 14,7 16,8 146,1 
Dél-Alföld 12,8 14,2 18,4 21,5 168,0 
Magyarország 12,7 14,7 16,4 20,1 158,3 
Forrás: Keszthelyi Sz. – Pesti Cs. (2008): A Tesztüzemi Információs Rendszer 2007. évi. eredményei, Agrárgazdasági 
Információk, 2008. 4. szám, AKI, Budapest, p. 35. 

 
A haszonbérletek kikötött bérleti díját a felek a szerződések lejáratakor, vagy 
megegyezéssel már idő előtt is módosíthatják. Az MgSzH-nál szervezett 
adatgyűjtésem alapján az újonnan kötött haszonbérleti szerződések földbérleti díjai 
gyakran a korábbi díj két-háromszorosát is elérik szántóföld esetében. Az országos 
átlagnak megfelelő 18-20 ezer forintért új bérleti szerződést jobbára csak gyenge-
közepes minőségű területre lehet kötni (14. táblázat). A módosítást (emelést) a 
földtulajdonosok részéről a közvetlen területalapú támogatások minél nagyobb 
részének megszerzése, míg a földhasználók részéről az összevont gazdaságtámogatási 
rendszerre (SPS) történő áttéréskor megszerezhető támogatási jogosultság (annak 
vagyoni értékű jogának megszerzése) motiválja. 

14. táblázat 
Szántóföld új bérleti díjainak alakulása régiónként és földminőség szerint, 2008 

(ezer Ft/ha) 
Gyenge Átlagos Jó Kiváló 

Régió (megye) 
(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 

Közép-Magyarország  16 22 27 34 
Közép-Dunántúl 10-22 17-30 25-35 36-45 
Nyugat-Dunántúl 12-25 15-30 20-35 25-45 
Dél-Dunántúl 17-45 25-55 35-70 35-90 
Észak-Magyarország 5-14 8-20 13-40 18-40 
Észak-Alföld 10-30 15-40 23-50 30-60 
Dél-Alföld 14-25 18-32 25-38 34-45 
Országos átlag 5-45 8-55 13-70 18-90 
Forrás: MgSzH MI adatszolgáltatása alapján, 2008 januári állapot 
 
A új bérleti díjak a dél-dunántúli, az észak-alföldi és a közép-dunántúli 
régiókban a legmagasabbak. A Dél-Alföldön, Nyugat-Dunántúlon és Közép-
Magyarországon a bérleti díjak kissé (15-20%-kal) alacsonyabbak, míg az észak-
magyarországi régióban a bérleti díjak mindössze felét-harmadát teszi ki az előző 
régiók bérleti díjainak. A bérleti díjak alakulását a területi (regionális) elhelyezkedés 
mellett, a földminőség is jelentősen befolyásolja. A gyenge és kiváló minőségű 
szántók bérleti díjában is 2-3 szoros a különbség adott régión belül is. 
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3.2.2. Földárak 
 
A csatlakozás előtt a földárak lassú növekedése volt tapasztalható, ami a 
tulajdonosokat inkább a földek tartására ösztönözte. A gazdaságok földvásárlásának 
vizsgálata (Kapronczai et al., 2005) alapján a szántóföld piaci ára 20 aranykoronára 
vetítve közel 300 ezer forint volt a csatlakozás előtti időszakban (2002-2004. 
átlagában). A szántóföldek átlagos értékesítési árait a régiók között és régiókon belül 
is jelentős szóródás jellemezte. A vizsgálat alapján a legmagasabb átlagárak Nyugat 
Magyarországon a Közép- és a Nyugat-Dunántúli régiókban és az Észak-Alföldön, a 
legalacsonyabbak Kelet-Magyarországon a Dél-Alföldön, valamint Észak-
Magyarországon alakultak ki (8. ábra). 
 
A hazai földpiac sajátosságait, feszültségeit, a földárak és bérleti díjak uniós 
csatlakozást követő változásait, várható tendenciáit vizsgáló másik országos felmérés87 
(Tóth et al., 2004) a földárak változatos alakulását mutatja. A földárak a föld 
minősége, fekvése és a helyi kereslet-kínálat alakulása mellett az egyes fölvásárlók és 
földtulajdonosok szándékaival (értékmegőrzés, megélhetés, birtoknövelés), azok 
eltéréseivel is összefüggésbe hozhatók (Dorgai et al., 2004). A szántóföld árának 
leggyakrabban előforduló szélsőértékei országosan 150 ezer és 1 millió Ft/ha 
között mozogtak 2004-ben. 

8. ábra 
A szántóföld árának alakulása régiónként, 2002-2004. átlaga 

(ezer Ft/AK) 

 
Forrás: Kapronczai et al. (2005): A mezőgazdasági termelők alkalmazkodóképességének jellemzői AKI, Budapest, p. 24. 
megyei átlagárak alapján számolva. 

 
Az egyéni gazdaságok saját tulajdonú földterületének értékelése alapján készített 
tesztüzemi felmérések (2006-tól) már országos és regionális földárakat is közölnek. 
Magyarországon egy hektár szántóterület átlagosan 411 ezer forintba került 

                                             
87 Válaszadók a megyei FM Hivatalok földügyi referensei, vezető falugazdászai. 
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2007-ben (15. táblázat). A csatlakozás előtti árakhoz viszonyítva a növekedés 40-
50% körüli. Az országos átlagnál 10-15%-kal alacsonyabb átlagárak a dél-alföldi és 
az észak-magyarországi régiókat jellemzik, míg az országos átlagot jelentősebben 
(35%-kal) meghaladó átlagár csak a Dél-Dunántúli régióban mutatható ki. Ez azt 
mutatja, hogy a földárak a Dél-Dunántúlon jelentősen emelkedtek. Közép- és Nyugat-
Dunántúlon az országos átlagnak megfelelő a szántó ára. 

15. táblázat 
Földárak főbb művelési áganként, régiók szerint, 2007 

(ezer Ft/ha) 
Régió Szántó Gyep Szőlő Gyümölcsös 

Közép-Magyarország 450 335 441 743 
Közép-Dunántúl 409 245 1046 732 
Nyugat-Dunántúl 404 278 644 988 
Dél-Dunántúl 557 235 1762 882 
Észak-Magyarország 362 106 1885 1075 
Észak-Alföld 375 137 376 793 
Dél-Alföld 347 195 447 483 
Ország összesen 411 184 900 781 
Forrás: AKI tesztüzemi rendszer, 2008 
 
Amennyiben a magyar szántóföld árát (1,6 ezer Euró) a 2006-os uniós (EU-15) 
földárakhoz viszonyítjuk, Hollandiában hússzoros, Dániában tizenötszörös, 
Spanyolországban nyolcszoros, de még Franciaországban is háromszoros a 
szántóföld ára (16. táblázat). Az új tagállamok közül Lengyelországban másfélszeres, 
Lettországban több mint kétszeres a szántóföld ára hazánkhoz viszonyítva. 

16. táblázat 
Szántóföld árak az EU néhány tagországában 

(Euró/ha) 
Megnevezés 2003 2004 2005 2006 

Változás % 
(2006/2003) 

Belgium 16360 17572 20845 24888 152,1 
Dánia 15342 16667 19593 23729 154,7 
Egyesült Királyság* 10178 11128 12975 13382 131,5 
Finnország* 4700 5197 5377 5979 127,2 
Franciaország 3970 4110 4260 4370 110,1 
Hollandia* 34160 31432 30235 31290 91,6 
Írország* 14397 16258 16230 .. .. 
Lengyelország 1308 1465 2049 2385 182,3 
Lettország* 526 1031 2301 3591 682,7 
Litvánia* 390 406 536 734 188,2 
Magyarország .. .. .. (1600) .. 
Németország* 9184 9233 8692 8909 97,0 
Románia* 237 284 879 .. .. 
Spanyolország 10180 10757 11626 12467 122,5 
Svédország* 2126 2455 3351 3706 174,3 
Szlovákia* 912 946 981 1017 111,5 
* mezőgazdasági terület 
Forrás: Eurostat (2008): Land prices and rents (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 
A 2003-2006-os időszakban nem tapasztalható határozott felzárkózás a 
földárakban. Ezen időszakban Magyarországon 40-50%-kal, a régi uniós tagállamok 
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közül Belgiumban és Dániában több mint 50%-kal növekedtek a földárak. Ugyanakkor 
Németország és Hollandia esetében kisebb árcsökkenés volt tapasztalható. Az újonnan 
csatlakozók közül viszont Lettországban hétszeres, Lengyelországban 1,8-szoros a 
növekedés. 
 
Az MgSzH-nál földárakra vonatkozó felmérésem alapján a szántóföld piaci árában 
jelentősek a területi és földminőség szerinti különbségek (17. táblázat). A legjobb 
minőségű Észak-Alföldi területek és leggyengébb minőségű Észak-Magyarországi 
szántók piaci ára között 15-szörös is lehet a különbség. A magyar szántóterületekre 
jellemző közepes földminőség alapján: 

 a legmagasabb árak (400-900 ezer Ft/ha) Észak-Alföldön és Dél-
Dunántúlon; 

 a legalacsonyabbak (250-400 ezer Ft/ha) Észak-Magyarországon és a 
Dél-Alföldön; 

 míg a többi régió (Közép- és Nyugat-Dunántúl, illetve Közép-
Magyarország) árai kiegyenlítettebbek, leggyakrabban 350-600 ezer Ft/ha 
között változnak. 

17. táblázat 
Szántóföld ára régiók és földminőség szerint, 2008. január 

(ezer Ft/ha) 
Gyenge 
minőség 

Átlagos 
minőség 

Jó 
minőség 

Kiváló 
minőség Régió (megye) 

(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 
Közép-Magyarország  190-320 350-400 600-800 800-1000 
Közép-Dunántúl 276-460 400-625 500-800 800-1025 
Nyugat-Dunántúl 200-400 300-600 450-800 500-1200 
Dél-Dunántúl 300-510 400-750 600-1000 800-1500 
Észak-Magyarország 150-250 240-400 300-550 370-650 
Észak-Alföld 200-800 350-900 450-1800 550-2300 
Dél-Alföld 165-260 285-400 425-600 590-850 
Országos átlag 150-800 240-900 300-1800 370-2300 
Forrás: MgSzH MI adatszolgáltatása alapján, 2008 

 
A területalapú támogatások jelentős hatást gyakorolnak, mind a földárak, mind a 
bérleti díjak alakulására. Magyarország kifizetései az Unió régi tagállamaitól 
jelentősen elmaradnak, eltérnek (9. ábra).  
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9. ábra 
Közvetlen területalapú támogatások különbsége és nettó jelenértéke, 2004 

(Euró/ha) 
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Megj. Magyarország és az EU-15 közvetlen területalapú támogatásainak különbsége. 2%-os tőkésítési kamatlábbal számolva.  
Forrás: Popp J. – Udovecz G. (2007): Hungarian Agriculture and EU Accession, Paper prepared for presentation at the joint 
IAAE- 104th EAAE Seminar, Agricultural Economics and Transition: „What was expected, what we observed, the lessons 
learned.", Corvinus University of Budapest (CUB), Budapest, Hungary. September 6-8, 2007, p. 10. alapján 

 
Amennyiben a támogatás teljes összege kifizetésre kerülne (került volna), úgy a 
földárak és a bérleti díjak nagyobb mértékben közelítettek volna a régi tagállamok 
földáraihoz, bérleti díjaihoz. A 2004-2013. között fennálló közvetlen területalapú 
támogatás különbség 2004-re számított jelenértéke 590,9 Euró/ha (147,7 ezer Ft/ha), 
mely a 2004. évi magyar földárak közel felét (40-50%-át) tette ki. A csökkentett 
mértékű támogatások is visszafogták a földpiacot. 

3.2.3. Összefüggésük 
 
Az MgSzH MI-nál szervezett 2007. évi adatgyűjtésem adatait felhasználva 
varianciaanalízist és korrelációanalízist végeztem a szántóföld árak és földbérleti 
díjak88 közötti összefüggés feltárására, földminőségi csoportok szerinti regionális és 
megyei bontásban. A vizsgálatok eredményét a (M7. melléklet) tartalmazza régió és 
megye szerint. 
 
A varianciaanalízis során azt vizsgáltam, hogy a földárakban, illetve bérleti díjakban 
levő eltérés mennyire tudható be a földminőségnek, és mennyire a területi 
elhelyezkedésnek. Ez tehát két tényező vizsgálatát jelentette, az egyik a földminőség 
(gyenge, átlagos, jó, kiváló), a másik a földrajzi elhelyezkedés (régió, megye89,). A 
varianciaanalízis eredményeként azt kaptam, hogy a vizsgált tényezők mindegyike 
elfogadható 1%-os szignifikancia szinten is (Femp.> Fkrit.; régió esetében n=28 megye 

                                             
88 A szakértői becslések szélsőértékeiből középárat képezve. 
89 Zala megye az értékelésből kihagyásra került adathiány miatt. 
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esetében n=72). Ez azt jelenti, hogy a földárban, illetve a bérleti díjban meglévő 
eltérések (szórás) nem csak az eltérő földminőségnek, hanem a földrajzi 
elhelyezkedésnek is köszönhetők, ami a földpiac területi megosztottságára utal. 
Ez megerősítette Naárné (2006) kínálati földárak és a városoktól való távolság 
vizsgálata során kapott eredméyeit. 
 
A földárak és a bérleti díjak kapcsolatának feltárására korrelációanalízist végeztem 
földminőségi kategóriákra bontva. A korrelációanalízis eredménye, hogy 
valamennyi változó között erős pozitív korreláció van és a szignifikancia vizsgálat 
alapján 5% szignifikancia szint mellett a korrelációs együtthatók elfogadhatók. 
Elmondható, hogy a magasabb bérleti díjak magasabb földárakkal járnak együtt, 
és viszont. Tehát ha egy adott régióban (megyében) magas bérleti díjak vannak, ott a 
földárak is magasak, és fordítva. Továbbá ha az adott régióban a gyenge minőségű 
terület ára magas, akkor ott a jó minőségű terület ára is magas (és ugyanez igaz a 
bérleti díjakra is). Korábbi időszakra vonatkozó vizsgálatok [(Szelényi és Vinogradov, 
2002); (Naárné, 2006)] még nem tudtak összefüggést feltárni a földárak és földbérleti 
díjak között. Az eredmény a földpiac kialakultságát, piaci jellegének erősödését, a 
földpiac fejlődését bizonyítja. 
 
A varianciaanalízis azt bizonyította, hogy vannak regionális különbségek a 
földpiacon (például egy jó minőségű terület ára erősen függ attól, hogy az ország 
melyik részében helyezkedik el). A korrelációanalízis pedig azt mutatta, hogy ahol 
magas bérleti díjak vannak, ott a földárak is magasak. Sőt, ahol a gyenge 
területekért magas árat kérnek, ott a jó minőségűek ára is magas. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy az ország egyes régióiban jóval magasabb, illetve alacsonyabb 
bérleti díjak és földárak alakultak ki, függetlenül a terület minőségi besorolásától. A 
föld értéke egyes régiókban általánosan magasabb, illetve alacsonyabb, ami más 
tényezőknek (például klimatikus viszonyok, piacra jutási tényezők, a földért folyó 
piaci verseny stb.) tudható be (például Nógrád megyében egy kiváló minőségű terület 
sokkal alacsonyabb egységáron cserél gazdát, mint egy Hajdú-Bihar megyei kiváló 
minőségű terület). 
 
Magyarországon a bérleti díjak nagyságrendje megfelel a földárakból Nyugat-
Európában elfogadott tőkésítési ráták (2-5%) alapján kalkulált értékeknek (Posta 
et al., 2008). A földár-bérleti díj adatok összehasonlításával én is ezt az eredményt 
kaptam. Alacsonyabb bérleti díj mellett hosszabb távon a földtőke gyorsabb 
értéknövekedése lehet a tulajdonosok jövedelmének jelentősebb része. 
 
A csatlakozás előtti időszakhoz viszonyítva a földárak és bérleti díjak jelentősen 
(mintegy 50-60%-kal) emelkedtek, azonban a jelentős területi és minőségbeli 
különbségek fennmaradtak. Nem közeledünk az uniós árakhoz sem, árelőnyünk a 
termelésben nem változott. Az előny „ára” viszont a finanszírozási nehézségekben 
költségként jelentkezik. 
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3.2.4. A forgalmi érték és a termőföld adottságai 
 
A vizsgálatban az NFA 2004-2007 közötti feltételes földvásárlási nyilatkozatok 
kiadásával érintett szántóföldi parcellák adatait használtam fel. A forgalmi értékeket – 
összehasonlíthatóságuk érdekében – 2004-es szintre defláltam a KSH fogyasztóiár 
indexével90. Hipotézisem tesztelésére 2391 megfigyelés állt rendelkezésre a vizsgált 
négy évben. A regresszióban felhasznált (ezer forintban kifejezett) forgalmi érték és az 
(aranykorona és fillérben) kifejezett aranykorona érték mellett az adatok pontosabb 
értelmezése céljából közlöm a fajlagos (egy hektárra vetített, területtel nem súlyozott) 
forgalmi értékeket és aranykorona értékeket is. Ebből megállapítható, hogy az átlagos 
forgalmi érték 611,4 ezer Ft/ha, az átlagos AK érték 20,7 AK/ha, valamint a feltételes 
vásárlási nyilatkozattal érintett parcellák átlagterülete 9,2 hektár (18. táblázat). 

18. táblázat 
A felhasznált adatok leíró statisztikája 

Megnevezés Átlag Szórás Minimum Maximum 
Forgalmi érték (ezer Ft) 4073,3 9449,7 12,0 170365,2 
Fajlagos forgalmi érték (ezer Ft/ha) 611,4 2511,7 4,1 96618,4 
Terület (ha) 9,20 15,00 0,04 259,43 
AK érték (AK) 185,13 360,37 0,39 7613,83 
Fajlagos AK érték (AK/ha) 20,70 9,54 1,00 56,27 
Forrás: Saját számítások NFA 2008 adatok alapján 

 
Az NFA adatai alapján rendelkezésre álló változókat: a parcellaméretet (AL), a 
földminőséget jellemző aranykorona értéket (QL), és a parcellahasznosítás módja91 
(TL) valamint a regionális (területi) elhelyezkedést (DR) a szántóföld forgalmi 
értékének (VL) függvényében vizsgáltam az alábbi regresszió szerint: 

VL = β0 + β1AL + β2QL + β3TL + βiDR + v 

ahol VL - a szántóföld forgalmi értéke; 
  AL - a parcellaméret; 
  QL – az aranykorona érték; 
  TL - parcellahasznosítási mód; 
  DR - regionális (területi) elhelyezkedés; 

β0, β1, β2, β3 és βi (i = 4, 5, 6, 7, 8,9) - paraméterek, és 
v - valószínűségi változók. 

 
A regionális elhelyezkedés statisztikai régiók szerint Észak-Magyarország (EM), 
Észak-Alföld (EA), Dél-Alföld (DA), Közép-Magyarország (KM), Közép-Dunántúl 
(KD), Nyugat-Dunántúl (ND) és Dél-Dunántúl (DD) régiókra tagolt. 
 
Hipotézisem szerint a termőföld mérete és a minősége pozitív kapcsolatban áll a föld 
értékével, továbbá az önállóan nyilvántartott szántóterület (szemben a más művelési 

                                             
90 (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_06_01i.html) 
91 A nyilvántartás alapján tulajdonilag különálló szántóföld, illetve más művelési ágakhoz (például erdő, gyep) 
kapcsolt. 
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ágakkal közösen nyilvántartott szántókkal92) is pozitív kapcsolatban áll a föld 
értékével, valamint a segédváltozók esetében referencia régiónak kiválasztott észak-
magyarországi (EM) régió (ahol várakozásaink szerint a legalacsonyabb a 
szántóterület minősége93) és a többi régió közötti kapcsolat is pozitív. 
 
Mivel a modell tesztelésekor a segédváltozók várakozásaimmal szemben negatív 
kapcsolatot mutattak [ami azt jelentené, hogy a referencia régió (EM) forgalmi 
értékeinél a többi régió forgalmi értéke alacsonyabb], ezért az ellentmondás 
kiküszöbölése érdekében bővítettem modellemet és megvizsgáltam az aranykorona 
érték és a regionális elhelyezkedés együttes hatását a szántóföld forgalmi értékére az 
alábbi regressziós egyenlet szerint:  

VL = β0 + β1AL + β2QL + β3TL + βiDR + βjDRQL + v 

ahol DRQL - az aranykorona érték és a regionális elhelyezkedés együttes hatása; 
βj (j = 10, 11, 12, 13, 14, 15) - további paraméterek. 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy a termőföld mérete és minősége pozitív 
kapcsolatban áll a föld értékével, mindkét változó szignifikáns 1%-os 
valószínűség mellett (19. táblázat). Ez azt jelenti, hogy a nagyobb méretű és jobb 
minőségű termőföld fajlagos értéke magasabb. A parcellahasznosítás módja (TL) 
negatív kapcsolatban áll a föld értékével, de mivel nem szignifikáns, nem meghatározó 
tényező a forgalmi értékben. Ez azt jelenti, hogy a parcella típusa (különálló szántó 
vagy más művelési ághoz kapcsolt szántóterület) nem befolyásolja a forgalmi értéket. 

19. táblázat 
A regressziós vizsgálat eredményei 

Változók Paraméterek 
LA  0,1054* 
QL  0,6011* 
TL -0,0555 

    DREA -1,3014* 
    DRDA -0,6519 
     DRKM -0,3184 
     DRKD -1,1189 
     DRND -0,1334 
     DRDD -0,9115** 
DRQLEA  0,2231** 
DRQLDA  0,0992 
DRQLKM  0,02690 
DRQLKD  0,2407* 
DRQLND  0,0284 
DRQLDD  0,1784*** 
CONST 11,7231* 

Korrigált R2  0,7446 
* 1%-os szignifikancia; ** 5%-os szignifikancia;*** 10 százalékos szignifikancia szint mellett is elfogadható változók 
Forrás: Saját számítások NFA (2008) adatok alapján.  

                                             
92 Ebben az esetben a szántótól eltérő hasznosításhoz kapcsolódó többlet költségek, és az értékesítéskor 
felmerülő nehézségek, mint tranzakciós költségek érvényesülését feltételeztük. 
93 Az észak-magyarországi régióban a mezőgazdasági tevékenységre gyengék az adottságok, az eredményeket 
tekintve az utolsó helyen van a régiós rangsorban (Marselek et al., 2003). 
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A regionális segédváltozók negatív kapcsolata azt jelenti, hogy az észak-
magyarországi (EM) referencia régióhoz viszonyítva a többi régióban alacsonyabb a 
szántóföld forgalmi értéke, ami tapasztalatainkkal ellentétes, viszont a legtöbb 
régióban – Közép Magyarországi (KM), Nyugat Dunántúli (ND), Dél Alföldi (DA), 
Közép Dunántúli (KD) régiókra – kapott eredmények nem szignifikánsak. Ami azt 
jelenti, hogy ezekben a régiókban a regionális elhelyezkedés nem befolyásolja a 
forgalmi értéket. 
 
Mivel a regionális elhelyezkedésre kapott eredmény eltért várakozásomtól, a 
következő becsléskor már figyelembe vettem a földminőséget is a regionális eltérések 
becslésekor (földminőség és a regionális elhelyezkedés együttes hatását). Ebben az 
esetben már pozitív kapcsolat tárható fel a regionális megoszlás és a forgalmi érték 
között, tehát a referencia régióhoz képest a föld minőségét (az aranykorona értéket) is 
figyelembe véve a többi régióban már valóban magasabb a termőföld ára. 
 
A heteroszkedaszticitás tesztelésekor kapott eredmény alapján megállapítható, hogy a 
vizsgált regresszió eltérésváltozóinak varianciája nem állandó, fennáll a 
heteroszkedaszticitás, amit egy robusztus eltérésváltozókkal (standard hibával) becsült 
modellel kezeltem. 
 
A kapott eredmények megerősítik Naárné (2006) megállapítását94: „ha az AK értékét 
növeljük, nő a föld hektáronkénti ára”, azaz a forgalmi érték számítás ma is 
megközelítőleg kifejezi a földek minőségi különbségét. Új eredmény viszont, hogy az 
összefüggés a parcellaméret tekintetében is igaznak bizonyult, vagyis a nagyobb 
földterület (parcella) fajlagosan többet ér, (a hektáronkénti ár magasabb). 

                                             
94 296 darabos minta alapján. 
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3.3. Földhasználat fejlesztését szolgáló támogatások 

Az alfejezetben a földhasználat fejlesztését szolgáló támogatások működésének 
tapasztalatait összegzem a földjelzálog-hitelezés kapcsolódási lehetőségének 
figyelembe vételével. 

3.3.1. Földvásárlási támogatások 
 
A föld iránti keresletet fokozza a földvásárlási támogatás. A mezőgazdasági tőkehiány 
csökkentésének, a hatékonyság és a birtoknagyság növelésének egyik formája a 
földpiacon kedvező hitelek nyújtása, a földvásárlási hozzájárulás (Csendes et al. 
2003). Az állam hitelpolitikájában a kedvezményes földvásárlás támogatása nem 
központi kérdés, azonban a mezőgazdasági üzemek folyamatos működésének 
fenntartása és a fejlesztési beruházások saját erejének biztosítása jelentős mértékben 
kapcsolható a gazdaságok hitelfelvevő képességéhez (Keszhelyi és Kovács 2003). Az 
Európai Unióhoz történt csatlakozást követően – a mezőgazdasági 
támogatáspolitikához történő igazodás következtében – mezőgazdasági termelésük 
finanszírozásához már csak piaci alapú hitelt vehetnek igénybe a termelők FVM 
(2008).  
 
Az állami támogatások nyújtásának általános szabálya alapján a gazdaságokban 
végrehajtott beruházás támogatása esetében önmagában a termőföld vásárlás költsége 
nem számolható el az 1/2004/EK Bizottsági rendelet szerint, ugyanis „nem nyújtható 
támogatás… földterület95… megvásárlására.” (4. cikk). Azonban a birtokfejlesztési 
hitel kamattámogatása [17/2007. (III. 23.) FVM rendelet], illetve a birtok-összevonási 
célú termőföldvásárlás támogatása [99/2007. (IX.19.) FVM rendelet] még a 2000/C 
28/02 közösségi iránymutatás alapján lettek bejelentve (notifikálva) a Bizottsághoz, 
melynek 4.1.1.5. szakasza a földvásárlást (és a kapcsolódó illetékeket és regisztrációs 
díjakat) a mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások részeként támogatható 
műveletnek tekinti, a beruházási támogatásokra előírt felső határ és támogatási arány96 
figyelembevételével az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikkével összhangban. E 
támogatási formák (2009. december 31.-ig) jelenlegi formájukban működtethetők. 
 
A Bizottság 1857/2006/EK rendelete szerint meghatározott támogatási kategóriák a 
közös piac működésével összeegyeztethetők, ezért a tagállamok e támogatások 
alkalmazásáról – összefoglaló információk alapján – a Bizottságot mindössze 
tájékoztatják. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás esetében „támogatás 
adható… nem építkezési célra szánt föld vásárlására… a beruházás… költségeinek 
legfeljebb 10%-áig” (4. cikk). A birtokrendezés teljes költségéből „… a jogi és 
adminisztratív költségek… beleértve a felmérések költségeit” teljes mértékben 

                                             
95 Építési célra szánt terület kivételével. 

 96 A támogatásra jogosult beruházási összeg legfeljebb 40%-a, kedvezőtlen adottságú térségekben 50%-a 
lehetett. 
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támogathatók (13. cikk). A vidékfejlesztési támogatásokra a Tanács 1698/2005/EK 
rendeletében hasonló feltételeket támaszt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nem támogatható: alapesetben a hitelkamat és „az érintett műveletre 
vonatkozó teljes támogatható kiadások több, mint 10%-át kitevő földvásárlás. 
(Kivételes és kellően indokolt esetekben a környezet védelmével kapcsolatos 
műveletekre magasabb arány is megállapítható) (71. cikk). A birtokrendezés a 
mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó 
infrastruktúra intézkedés keretében támogatható97 (30. cikk). 
 
A földvásárlás támogatásának korlátozása méltánytalan megkülönböztetés az EU 
részéről a többi beruházástípus és a régi tagállamok javára – hiszen a csatlakozás előtt 
– a régi tagállamok gazdálkodói földvásárlásukat még támogatással biztosíthatták. A 
kapacitások kihasználásának javítása érdekében – támogatások nélkül – a termelők 
egyetlen lehetősége piaci alapú jelzáloghitelek igénybe vételével történő földvásárlás, 
vagy marad a föld bérlete. A beruházásokhoz kapcsolódó földvásárlási támogatás 
lehetősége (a támogatásra jogosult összeg 10 százalékáig) nálunk a vidékfejlesztési 
intézkedések körében nem alkalmazott, mivel a társas vállalkozások nem vehetnek 
földet, pedig a gazdálkodók földterületének bővítése fontos feladat. Hasonlóan fontos 
a szétszórtan elhelyezkedő parcellák használat és tulajdon szerinti összevonását 
szolgáló birtokrendezés, ami szintén nem élvez prioritást a vidékfejlesztési 
támogatások között. 
 

Birtokfejlesztési hitelek 
 
A 2002. óta működtetett birtokfejlesztési hitelek a gazdaságok növekedését elősegítő 
kamattámogatásos konstrukciók: 

 A 317/2001. (XII. 29.) Kormány rendelet 2. § családi gazdálkodók és 
mezőgazdasági kis- és középüzemek számára biztosított kedvezményes 
hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatást és állami kezességvállalást: 

o 300 hektárig, saját erő nélkül, termőföld vásárlásához; 

o telephely létesítéséhez, korszerűsítéséhez, ültetvény telepítéshez 
és új mezőgazdasági gép beszerzéséhez, valamint 

o gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez. 

 A 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 71. § alapján a pénzügyi intézmények 
kedvezményes hitelt nyújtottak: 

o mezőgazdasági terület vásárlásához (300 hektárig); 

o telephely létesítéséhez, korszerűsítéséhez. 

 A 2005. novemberétől a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 269. §/A.-G. 
pontjai alapján, illetve 2007. márciusától a 17/2007. (III. 23.) FVM 
rendelet szerint a birtokfejlesztési támogatás mezőgazdasági termőföld 

                                             
97 Támogatható műveletei a felmérési, jogi és adminisztratív költségek. 
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vásárlására korlátozódik és csak jelzáloghitel-intézettől (vagy 
jelzáloghitel-intézeten keresztül) igényelhető támogatás. 

 
A birtokfejlesztési hitelek igazi jelentőségét az adja (viszont a gazdaságok termőföld 
vásárlásának reális értékelését korlátozza), hogy kamattámogatással lehetővé vált 
termőföld, vagy egyéb ingatlan fedezetbe vonása mellet az egyéni gazdaságok 
fejlesztése, forgóeszköz-finanszírozásuk stabil hátterének megteremtése.  
 
A kihelyezett birtokfejlesztési hitelek teljes állománya és az összes éven túli 
kamattámogatású hitelen belüli aránya 2003-ban volt a legmagasabb, 75,1 milliárd Ft 
(77,0%) (20. táblázat). A birtokfejlesztési hitelek aránya a csatlakozást követően 
folyamatosan visszaszorult. 2007-re 60% alá csökkent, főleg az éven belüli 
forgóeszköz-hitelek kiváltására, a felkészülés és versenyképesség javítására szolgáló, 
39/2005. (III. 10.) Kormány rendelettel bevezetett Agrár Fejlesztési Hitelprogram 
alapján felvett támogatott hitelek hatására. 

20. táblázat 
A birtokfejlesztési hitelek állománya támogatási rendeletek szerint 

(milliárd Ft) 
Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 

Éven túli kamattámogatású hitelek:  213,5 332,9 454,3 402,3 304,1 207,3 197,7 
ebből:  birtokfejlesztési hitelek 67,1 77,0 75,9 73,0 67,4 59,3 59,5 
                                    aránya (%) 31,4 23,1 16,7 18,1 22,2 28,6 30,1 
  17/2007. (III.3) FVM rendelet alapján***      - 1,4 
  25/2004. (III.3.) FVM rendelet alapján    - 4,6 11,1 11,1 
  3/2003.(I.24.) FVM rendelet alapján - 1,9 3,2 3,9 3 2,9 2,5 
  317/2001.(XII.29.) Korm. rendelet alapján 67,1 75,1 72,7 69,1 59,8 45,3 44,5 
Birtokfejlesztési hitelek változása - 9,9 -1,1 -2,9 -5,6 -8,1 0,2 
                                változása (%)  111,9 96,8 95,0 86,5 75,8 98,2 
* december 31.-i állapot; ** június 30.-i állapot; *** a 25/2004 FVM rendelet helyett a 17/2007. (III.3) FVM rendelet került 
bevezetésre 
Forrás: FVM, Agrárszabályozási Főosztály, 2008 

 
A 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 269. §/A.-G. pontja alapján rendelkezésre álló 18 
milliárd forintos hitelállomány teljes keretének negyede (25,6%-a) került lekötésre az 
első évben (2006-ban), harmada (36,1%-a) 2007-ben. A lekötött hitelállomány 
növekedése 2008. első félévében megtorpant, mindössze 7,7%, ami már az SPS-re 
történő áttéréssel, valamint az NFA tulajdonosi jogok gyakorlójának megváltozásával 
lehet kapcsolatban és a földvásárló mezőgazdasági termelők kivárását, az SPS 
bevezetéséhez kapcsolódó földár csökkenési várakozásokat, a spekulációt jelzi. 
 
A földvásárlás támogatása visszaszorulóban van, mikor éppen nagy szükség lenne rá. 
A piaci alapú jelzáloghitelezés drágább, kevesebb gazdaság élhet vele. Megfelelő 
ösztönzőkkel (például a vállalkozásból tulajdoni hányad biztosításával, 
kölcsönszerződéssel) földterületük elzálogosításával a termőföld tulajdonosok is 
bevonhatók az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások finanszírozásába.  
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Birtok-összevonási célú támogatások  
 
Az FVM nemzeti hatáskörben nyújt birtokrendezést segítő támogatást, melynek 
formája a birtok-összevonás és a termőföldvásárlás pályázati rendszere. A 1994. LV. 
törvény (27. §) lehetővé teszi a szétaprózott földrészletek birtok összevonási célú 
önkéntes földcseréjét, amelyet az érintett tulajdonosok egyetértésével a területileg 
illetékes földhivatalok bonyolítanak. A támogatást a nemzeti hatáskörben nyújtott 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM 
rendelet (35. §) biztosította98. A támogatás a tulajdonosok kezdeményezésére indítható 
EU konform lehetőség, mely az elaprózódott birtokszerkezet javítását, a 
birtokkoncentráció elősegítését is szolgálja. Jelentőségét a mezőgazdasági termelők 
még nem ismerték fel, a meghirdetett pályázatokra gyakran még érdeklődő sem igen 
akadt. 
 
A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása iránt viszont fokozott az 
érdeklődés. A támogatás jogszabályi hátterét a nemzeti hatáskörben nyújtott 
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22) 
Kormány rendelet és a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 39-42. §-a biztosította. 
Támogatásban csak mezőgazdasági tevékenységet folytató, szakirányú végzettséggel 
vagy öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezők részesíthetők. Az utófinanszírozású 
támogatás mértéke a pályázathoz csatolt adásvételi szerződésben kikötött vételár 
legfeljebb 20 százaléka, de pályázatonként legfeljebb hárommillió forint lehet. 
Azonban egy pályázó évente két pályázatot is benyújthat, így a támogatás felső 
korlátja lényegében hat millió forint99. 
 
Az FVM FTF által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a birtok-összevonási célú 
termőföldvásárlás pályázati felhívásra 2004-ben 316 pályázat érkezett. A megítélt 
támogatás 208,5 millió Ft, 2005-ben pedig már (709 pályázatra) 434,7 millió Ft (21. 
táblázat). A pályázatok számának megkétszereződése jelentős érdeklődésnövekedést 
mutat, melyhez igazodott a rendelkezésre álló források bővülése is. Érdekes módon az 
egy pályázatra jutó támogatási érték 7%-kal csökkent, miközben az egy hektárra jutó 
támogatási összeg a földárak emelkedésének, értékeltebb művelési ágakba tartozó 
területek vásárlásának hatására 11,1 százalékkal emelkedett. A támogatás keretében a 
2004. évben a vásárolt terület nagysága 2984 ha, melyhez több, mint 4288 ha azonos 
„dűlőben”100 elhelyezkedő saját terület tartozott. A földvásárlás segítségével átlagosan 
54 ha saját tulajdonú területtel rendelkező pályázók 17,5%-kal növelték 
földtulajdonukat. 2005-ben az előző évihez képest a vásárolt terület nagysága 5598 
hektárra nőtt. Az átlagosan 64 hektáros saját területtel rendelkező pályázók ebben az 
évben 12,4%-kal növelték földtulajdonukat (Biró és Földesi, 2006). 

                                             
98 A támogatási jogcím lényegében érdeklődés hiányában 2007 októberében szűnt meg. 
99 A támogatási rendeletet 2007-ben felváltotta a hasonló elnevezésű 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet. Lényeges 
változtatás nem történt, azonban csak regisztrációs számmal rendelkező mezőgazdasági termelő (magánszemély) 
lehet jogosult a támogatásra, aki termőföldet, illetve osztatlan közös tulajdonban álló tulajdoni illetőséget vásárol 
saját tulajdonával közvetlenül szomszédos területen. 
100 A dűlő lényegében azonos földrajzi elhelyezkedést jelent. Erdő művelési ág esetében azonos erdőterv 
részeként nyilvántartott erdőtagot értenek alatta. 
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21. táblázat 
Birtok-összevonási célú támogatások főbb jellemzői, 2004-2005 

Megnevezés 2004 2005 
Változás 

mértéke* (%) 
Támogatás összesen (ezer Ft) 208511,0 434684,0 208,5 
Eredményes pályázatok száma (db) 316,0 709,0 224,4 
Egy pályázatra jutó támogatási érték (ezer Ft) 659,8 613,1 92,9 
Gazdaságok saját területe összesen (ha) 17026,0 45083,0 264,8 
Támogatott dűlőben elhelyezkedő területük (ha) 4288,0 7801,0 181,9 
Vásárolt terület nagysága (ha) 2984,0 5598,0 187,6 
Koncentráció a gazdaságok saját területében (%) 17,5 12,4 70,8 
Koncentráció a támogatott dűlőben (%) 69,6 71,8 103,1 
* index: 2004=100% 
Forrás: Biró Sz. – Földesi P. (2006): Birtok-összevonási célú támogatások Magyarországon, In Településrendezés, 
birtokrendezés országos konferencia (Agárd, 2006. november 9-10.) előadásainak összefoglalója, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Geoinfomatikai Kar, Székesfehérvár, p. 88. 

 
Hasonló részletességű adatok 2006-ra nem állnak rendelkezésre, de 2005. évhez 
viszonyítva a pályázatok száma (858 darab) 21,0%-kal, a támogatás teljes összege 
(611,4 millió Ft) 40,6%-kal nőtt. Viszont 2007-ben a rendelkezésre álló forrás (163,6 
millió Ft) az előző évhez viszonyítva negyedére (26,8%) csökkent, így a támogatható 
pályázatok száma (433 db) is közel a felére esett vissza.  
 
A támogatás a földpiaci keresletet élénkíti, azonban utófinanszírozás jellegéből és az 
alacsony támogatási hányadból (20%), valamint a források bizonytalanságából 
eredően mindössze „kedvet teremtett” a vásárláshoz. Többnyire nagyobb (50 hektár 
feletti földtulajdonnal már rendelkező) gazdálkodók vették igénybe a támogatást, 
azonban a kisebb méretű-, a piaci termelés felé forduló gazdaságok is részesedhetnek a 
támogatás nyújtotta előnyökből. 

3.3.2. NFA, a földpiac élénkítése 
 
A szerkezet-átalakítás elősegítésére jöttek létre a fejlett nyugat-európai országokban a 
birtokstruktúra alapok melyek földet vásárolnak és adnak tovább a gazdálkodóknak a 
területnövelés elősegítésére, a birtokok rendezésére (Csendes et al., 2003). Az 
elővásárlási jogosultak termőföld vásárlásainak elősegítése mellett a földpiaci 
jelenlétével az állam is beavatkozik a földárak és bérleti díjak alakításába. Az állami 
beavatkozás, szabályozás és befolyásolás intézménye Magyarországon a Nemzeti 
Földalap (NFA), amely a földtulajdonon és a haszonbérleten alapuló gazdálkodás 
arányának befolyásolása érdekében vagyonkezelésében lévő földeket adhat el, 
vásárolhat, illetve haszonbérbe adhat. Az állami tulajdonú termőföld hasznosításának 
feltételeit a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény szabályozza.  
 
Az állami tulajdonú termőföldek vagyonkezelése, hasznosítása a 48/2002. (VII. 19.) 
Országgyűlési határozat alapján, a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően 
történhet. Az irányelvek között a földpiac esetében kiemelkedő feladat a racionális 
földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése, a földhasználók 
helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése, melynek jelentős eszköze lehet a 
földpiac élénkítése. A kialakításra mintaként szolgálhat a francia SAFER hálózat, mely 
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beavatkozik a földpiac működésébe, ellenőrzi a földtulajdoni struktúrákat, a 
földbérleteket, a gazdálkodás mérethatárait és a tulajdonviszonyokat is (Fehér, 2002). 
 
Az NFA részét képező földvagyont az erdőterületek vonatkozásában vagyonkezelésbe 
adással, míg mezőgazdasági területeit haszonbérbe adással, értékesítéssel, cserével 
hasznosítja. Mezőgazdasági területeinek meghatározó többségét (350 ezer hektárt) az 
NFA jellemzően középes- és nagyméretű mezőgazdasági vállalkozásoknak – 
jogelődök által kötött haszonbérleti szerződések keretében – adta bérbe. A 2001. évi 
CXVI. törvény 2007. szeptemberi módosítását101 követően az NFA vagyoni körébe 
kerültek a védett és a védelemre tervezett területek, így az összterület mintegy 2,5 
millió hektárra tehető. Tevékenysége során az NFA (FVM, 2008): 

 ideiglenes vagyonkezelői szerződés keretében ingatlanokat költségvetési 
szervek részére használatba ad, egyéb területeit ideiglenes földhasználati 
engedéllyel hasznosíttatja, 

 nyilvános értékesítése során (eddig 51 ezer hektárt értékesített), a 10 
hektár alatti területek esetében árverés, a nagyobb területek esetén a 
pályázati úton történő értékesítést alkalmazza. 

 szociális földprogram keretében önkormányzatok részére a helyi 
foglalkoztatási problémák enyhítésére termőföldet ad át (2007-ben ezer 
hektárt). 

 A termőföldért életjáradék program102 keretében csaknem 54 ezer hektár 
termőföld került megvásárlásra. A program IV. szakasza103 16,3 ezer ha 
termőföldet érint és védett és védelemre tervezett területek 
megvásárlására is szolgál. 

 
Az NFA földjelzálog-hitelezéshez közvetlenül kapcsolódó tevékenysége, hogy az 
NFA földjelzálog-hitelek fedezetének feltételes megvásárlásával segíti a termőföldnek, 
mint hitelbiztosítéknak banki elfogadását. Az NFA a termőföld fedezet mellett 
nyújtott, hosszúlejáratú mezőgazdasági célú jelzáloghitelezés elősegítése érdekében 11 
bankkal kötött együttműködési megállapodást a hitelezés kockázat csökkentésére. 
2004-ben az NFA már közel ezer darab feltételes földvásárlási nyilatkozatot adott ki a 
bankok részére, ezzel is elősegítve a mezőgazdaság kölcsöntőkéhez jutását. Az 
ügyletben az NFA a hitelfelvevővel nem áll közvetlen kapcsolatban, az 
értékbecslésekre és a feltételes földvásárlási nyilatkozat kiadására a pénzintézetek 
adják a megbízást (Czinege, 2005). A szerkezetátalakítás elősegítésére, a földpiac 
élénkítésére az NFA-nak – földvagyonának hosszú távra bérbe adott jellegéből 
eredően – elsősorban a bérelt földterületek értékesítésével, a bérelt területek piacának 
megteremtésében lehet szerepe. 

                                             
101 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 45. § alapján 2007. szeptemberétől az NFA felett a Magyar 
Állam nevében a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. 
102 A 255/2002. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján. 
103 A 1112/2005. (XI. 29.) Kormányhatározat alapján. 
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3.3.3. Birtokrendezés 
 
A földhasználatban egyre inkább előtérbe kerül a gazdaságok belső erőforrásainak 
jobb kihasználását elősegítő birtokrendezés és a működés biztonságát növelő, saját 
területre alapozott termelés. A vidékfejlesztéshez kapcsolódóan a birtokrendezés 
végrehajtása különösen azokon a területeken indokolt, ahol a gazdaságok területének 
rendezésével javítható a megélhetési biztonság. A gazdálkodók saját és bérelt 
területeik rendezésével, megfelelő méretű birtoktagok kialakításával növelhetik 
termelésük hatékonyságát, kedvezőtlen adottságú térségekben elősegíthetik a 
racionális földhasznosítás elveinek megfelelő multifunkcionális termelés terjedését.  
 
A privatizáció és a földkárpótlás eredményeképpen a földtulajdon és a földhasználat 
elkülönült, a mezőgazdaság versenyképessége nagymértékben romlott. A birtokméret 
szerinti szerkezet szétaprózódott, amelyen némileg segít a földbérleti rendszer, de ez 
jelenlegi formájában nem teremti meg a hosszú távon hatékony földhasználat 
feltételeit (Tóth et al., 2004). „A birtokszerkezeten változtatni kell, hogy életképes, 
korszerű vállalkozások alakulhassanak ki. A birtokrendezés a meglévő földtulajdon 
adottságaira épülve, a földterület ésszerű elrendezését szolgálja. A modernizáció 
azonban csak úgy valósítható meg, ha a fejlesztés és a birtokpolitika az életképes, vagy 
középtávon reálisan azzá tehető gazdaságokra koncentrál. Azokat a gazdaságokat 
melyek jövedelmezősége hosszabb távon is kétséges, nem szabad növekedésre 
ösztönözni.” (Dorgai et al., 2004). Uniós csatlakozásunkat követően a birtokrendezés 
közvetlenül nem szerepelt, nem szerepelhetett a társfinanszírozású programokban a 
máig fennálló törvényi- és intézményi hiányosságokból, valamint a birtokrendezés 
időigényességéből és magas forrásszükségletéből eredően104. Az ÚMVP végleges 
formájában sem található a birtokrendezést szolgáló intézkedés. 
 
A földpiaci keresletet élénkíti, hogy az NFA életjáradék fizetése és készpénz ellenében 
lényegében folyamatosan vásárol termőföldet. A megvásárolt területek, elaprózott 
termőföldek általában birtokrendezés nélkül haszonbérlet vagy értékesítés útján 
történő önálló hasznosításra alkalmatlanok, birtokrendezésbe vonásuk – hatályos 
jogszabályok alapján – jelenleg is lehetséges: földcsere, tulajdoni hányad vásárlás 
vagy értékesítés, tulajdoni közösség megszüntetése jogcímeken, vagy a földrészlet más 
földrészletekkel együtt önkéntes birtokrendezésbe is bekapcsolható.  
 
Az NFA részét képező birtokrendezési célra felhasználható termőföldek földbanki 
tevékenységben történő kezelése és a birtokrendezés országos és helyi szintű 
koordinálását végző jövőbeni intézményrendszerrel kialakítandó célirányos 
együttműködés szinte elengedhetetlen feltétele a sikeres birtokrendezési projekteknek. 
Elsődleges birtokrendezési célterületei a jelenleg fennálló feltételek mellett a 
vagyonhasznosítás kötelezettségeit elősegítő önkéntes birtokrendezés és a 
vidékfejlesztési intézkedésekhez, a működőképes mezőgazdasági termelési egységek 

                                             
104 A Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 2004-ben megbízásából az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet elkészítette a 2004 – 2013 közötti időtávra szóló Nemzeti Birtokrendezési Stratégiát (Dorgai et 
al., 2004) azzal a céllal, hogy a dokumentumban megfogalmazott javaslat elősegítse a termőföldhöz kapcsolódó 
hatékony mezőgazdasági termelést és a vidék fenntartható fejlődését. 
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kialakításához, környezet- és természetvédelmi területek megfelelő hasznosításához, 
árvízvédelmi intézkedéskehez, valamint felszíni vonalas infrastrukturális 
fejlesztésekhez kapcsolódó rendezések képezhetik (Sebestyén, 2005). 
 
Kísérleti birtokrendezési projektek indításával, lebonyolításával további tapasztalat 
szerezhető, mely összekapcsolva a földpiaci forgalomra, földbérletre vonatkozó 
általános információk részletes gyűjtésével, elemzésével elősegítené a birtokrendezés 
alkalmazásának és elérhető eredményeinek elismerését, a birtokrendezés 
népszerűsítését. A birtokrendezés bővülése a földforgalmon keresztül a földjelzálog-
hitelezést is élénkítené. 
 
Összefoglalásul elmondható, hogy a földhasználat feltételeit javító intézkedések 
mérsékelt sikereket értek el, illetve a birtokrendezés el sem indult, melynek oka az 
alacsony földforgalom és a termelés nagyfokú koncentrációja. A földárak 
emelkedésével, a földjelzálog-hitelezés alkalmazásával ugyan növekszik a 
földforgalom, azonban tényleges bővülést a bérbe adott területek 
elzálogosíthatóságának megteremtése szolgálná, melynek fedezete a bérleti díj és a 
bérbe adott terület értéke. 

3.3.4. Birtokpolitika értékelése 
 
A földjelzálog-hitelezés alapja a hosszú távú földhasználat alakulása. Ezért 
alkalmazása szorosan kapcsolódik a birtokpolitikához, a birtokpolitikai 
elképzelésekhez. „A birtokpolitika mindig az új kihívásokat követi akár a keynesi 
szigorú állami beavatkozáson, akár a hayeki szabadpiaci, liberális módszereit követő 
gazdaságpolitikán alapul” (Tanka, 1998b). „Arra kell törekedni, hogy emberbarát, de 
mégis versenyképes birtokokat alakítsunk ki, s lehetőleg a tulajdon és a 
birtokviszonyok közelítsenek egymáshoz. (Szűcs és Udovecz, 1998). A birtokpolitika 
a csatlakozást megelőző időszakban fő feladatának a földhasznosítás elősegítését 
tekintette, arra vállalkozott, hogy rendezi a birtokviszonyokat. Elemei (Szűcs et al., 
1997): 

 Stabil földhasználat. 

 Versenyképes birtokméretek. 

 Mérethatékonysági célokat szolgáló termőföld vásárlás. 

 Az állami földvagyon felhasználása. 

 Nemzeti Földalap létrehozása a tagosításhoz. 
 
Később Szűcs et al. (2003) szerint a birtokpolitikában a földtulajdonlás és használat 
kérdései kerültek középpontba. „A birtokstruktúra lassú ütemben formálódik”. A 
nagybirtokrendszer kialakulását elutasítják, helyette – jelentős állami támogatással – 
családi gazdaságok létrehozását, az uniós minta követését, illetve – az uniós 
folyamatokkal részben ellentétben – a tulajdon használathoz közelítését javasolták. A 
földbérlet intézménye ugyanis Magyarországon – a nyugat európai gyakorlattól 
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eltérően – nem a versenyképes gazdaságok terjedésének kísérőjelensége, hanem 
egyszerűen a kárpótlás és privatizáció következménye. 
 
A csatlakozás előtti időszakban a birtokpolitikai célkitűzések közül a stabil 
földhasználat és a versenyképes birtokméretek, illetve az állami földvagyon 
hasznosítása már kitűzésük pillanatában teljesült, adott volt. Bizonyíték erre a 
nagyfokú koncentráció megléte a földhasználatban. A kisüzemek esetében az alacsony 
jövedelmezőség és a forráshiány lényeges fejlesztéseket nem tett és a jövőben sem tesz 
lehetővé. Erre bizonyíték, hogy a gazdaságok döntő többsége nem ér el semmiféle 
mérethatékonysági küszöbértéket, számuk csökken és csökkeni is fog. A csatlakozást 
követően a fejlesztéseket a szakirodalom fejezetben feldolgozott szerzők által javasol 
célokra (gépvásárlás, eszközbeszerzés) és módon (az eszközkapacitás kihasználását 
lehetővé tevő, minimális mérethatárt meghaladók), koncentráltan használtuk fel. 
 
A termőföld kérdés megoldásával a csatlakozást követően a birtokpolitika adós 
maradt. Hiszen a magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik legfontosabb 
tényezője – vitathatatlan termelési adottságaink mellett – az alacsony földárakból és 
bérleti díjakból származó előny. Bérleti rendszerben a földnek annyiért kell 
hasznosulnia amennyit kínálnak érte. Az állami beavatkozások kerülik a földpiacot, 
nehogy esetleg a várakozások tényleges piaci versenyt indukáljanak, ami fokozódó 
jövedelem-kivonást eredményezne az ágazatból. Sőt, a külföldi spekulációs 
földvásárlások, különösen a külföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek földpiaci kiszorításával a likviditás megteremtésének 
lehetősége is egyre távolabb kerül. A birtokpolitika legfontosabb eszközének jelenleg 
az elővásárlási jogosultság tekinthető, ami a haszonbérlet adómentességével 
kiegészülve a földhasználók érdekeit védi, megegyezésüket elősegíti és a földpiaci 
verseny kizárását, – így a földár és bérleti díj emelkedés ütemének mérséklését – 
eredményezi. 
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3.4. Hosszú távú hitelekkel rendelkező gazdaságok vizsgálata 
 
Az elemzések első körében kigyűjtöttem azokat a változókat, amelyek érdemben 
hatással lehetnek a földjelzálog-hitelezésre (M8. melléklet). A mérleg és az eredmény 
kimutatás legfontosabb sorait, az ezen adatokból képzett mutatószámokat 
(jövedelmezőség, likviditás, stb.) és a földbérletre vonatkozó adatokat is. A 
gazdálkodási formák (egyéni gazdaság, társas vállalkozás), illetve a termelési irány 
meghatározásához (növénytermesztő, állattenyésztő, vegyes gazdálkodás) 
segédváltozókat vettem figyelembe. Az elemzéshez két évet választottam: az uniós 
csatlakozás évét (2004), amikor még nem voltak érzékelhetők a csatlakozással járó 
hatások, valamint a legfrissebb rendelkezésre álló adatsort (2007). 
 

A multikollinearitás vizsgálata 
 
A multikollinearitás néhány magától értetődő összefüggést is feltárt (például az adózás 
előtti és az adózott eredmény függvényszerű kapcsolata), azonban következtetések is 
levonhatók. A 2004. évi eredmény (M9. melléklet) alapján kiszűrt változók közül 
kiemelhetők: 

 a kamattámogatásban részesült hitelek döntően éven túliak voltak, ezért a 
kamattámogatás változó elhagyásra került; 

 a hátrasorolt kötelezettségeket szinte teljes egészében a tagi kölcsönök 
alkották, így ez utóbbi változó kiesett; 

 a pénzért bérbe vett mezőgazdasági terület nagyrészt szántó volt, így ez 
utóbbi változó kihagyásra került; 

 a saját mezőgazdasági területe értéke majdnem minden gazdaság 
esetében megegyezett a saját szántó értékével, ez utóbbi kimaradt. 

 
A 2004. évre feltárt összefüggések mellet a 2007. évi eredmények (M10. melléklet) 
alapján további összefüggéseket állapítottam meg: 

 a bérleti díjért bérbe vett mezőgazdasági terület közel azonos volt a 
szántó területtel, csökkent az egyéb földtípusok bérlési aránya [ugyanez 
igaz az aggregált mutatók esetében is (például a pénzért és ingyenesen 
bérbe vett területek)]; 

 a visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások nagyjából 
megegyeztek a bevételt növelő, illetve a termelési költséget csökkentő 
közvetlen termelői támogatással; 

 a fejlesztési támogatás lefedte a beruházási támogatások és adók 
egyenlege változót. 
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3.4.1. A faktorelemzés eredményei 
 

A 2004. évi adatbázis vizsgálata 
 
A faktorelemzés során a 2004. évi adatbázis nagyságával összhangban olyan 8 
faktoros megoldás került alkalmazásra, ahol a sajátérték mindig 1-nél nagyobb. Az 
eredmények között (M11. melléklet) a vastagított számok esetében az adott változó 
elfogadhatónak bizonyult (|0,5| feletti érték)105. Az utolsó két sor a sajátértékeket és a 
variancia megoszlását mutatja a különböző faktorok között. A módszer az összes 
variancia megközelítőleg 60 százalékára (59,5%) adott magyarázatot. 30 változó 
egyik faktorba sem került be [például a bérelt területek aránya, az eladósodottság, a 
fizetett kamatok aránya, két jövedelmezőségi mutató (eszközarányos és a saját tőke), 
az összes likviditási mutató, a termelési irány segédváltozói, vagy a földvásárlásra 
felvett hitelek kamatai]. 
 
Az első faktor a tág értelemben vett forrásokat reprezentálja. A változók 
közvetlenül (például a befektetett eszközök, egyéb hosszú lejáratú hitelek, vagy a 
hátrasorolt kötelezettségek, amely döntő részben tagi kölcsön) vagy közvetett módon 
(például értékcsökkenési leírás) a működés forrásait testesítik meg. Egyetlen kivétel a 
fizetett kamatok, ami azért kerülhetett a faktorba, mert azok a változók is itt találhatók, 
amelyek után kamatot kell fizetni. Ennek a faktornak a legnagyobb a magyarázó 
ereje, ugyanis összességében a variancia 32,8 százalékát teszi ki (variancia 19,5%). 
[Változói: Befektetett eszközök; Egyéb hosszú lejáratú hitelek; Értékcsökkenési leírás; 
Eszközök/Források; Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása; Fizetett kamat; 
Hátrasorolt kötelezettségek; Hosszú lejáratú hitelek; Hosszú lejáratú kötelezettségek; 
Idegen tőke; Saját tőke.] 
 
A második faktorba került változók alapvetően két kategóriába sorolhatók: az 
egyikbe a termelés költségei (földbérleti díj, bérek és az idegen források költsége), míg 
a másikba a nem szokásos üzletmenethez kapcsolódó támogatás (visszafizetési 
kötelezettség nélküli támogatások). A szokásos üzletmenetet leíró változók (adózás 
előtti eredmény vagy az üzemi jövedelem) mind negatív előjelet vettek fel. A faktor 
általános elnevezése támogatások és termelési költségek. A megmagyarázási arány 
17,9%. [Változói: Adózás előtti eredmény (-); Cash-Flow (-); Földbérleti díj (fizetett); 
Mérleg szerinti eredmény (-); Üzemi tevékenység eredménye (-); Szántó földbérleti díj 
(fizetett); Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások; Idegen erőforrások 
költsége; Bérek; Üzemi jövedelem (-).] 
 
A harmadik faktor a stabil, hosszú távú működés alapelemeit kapcsolja össze. Jelen 
van a termelés több mutatója és a fizetőképesség szempontjából fontos forgóeszközök 
és a rövid lejáratú hitelek és kötelezettségek. A faktor összefoglalóan a működést 
testesíti meg. A megmagyarázási arány 13,8%. [Változói: Bruttó termelési érték; 
Értékesítés nettó árbevétele; Forgóeszközök; Rövid lejáratú hitelek; Rövid lejáratú 
                                             
105 A csillaggal jelölt értékek önmagukban is elfogadhatók, de jellemzőbb a változó másik faktorba tartozása. 
(Az oszlopokon belüli kiemelés az azonos faktorhoz tartozást jelzi). 



 

 109

kötelezettségek; Szolgáltatások árbevétele; Folyó termelő felhasználás; Nettó 
hozzáadott érték; Üzemi bruttó jövedelem.] 

 
A negyedik faktor kizárólag nem pénzben meghatározott változókat tartalmaz, 
melyek egyértelműen a termelés méretét mutatják (az EUME következtében nem csak 
növénytermesztő gazdaságok alkotják). Az elnevezés ennek alapján méret: 

 Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért); 

 Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért és ingyenesen); 

 Üzemméret (EUME); 

 Üzem által használt összes mezőgazdasági terület; 

 Szántó terület (pénzért és ingyenesen bérbe vett). 
 
Az ötödik faktor változói szoros kapcsolatban állnak a növekedéssel, ezért az 
elnevezés beruházás: 

 Fejlesztés/Beruházás; 

 Követelések; 

 Rövid lejáratú kölcsönök; 

 Tárgyi eszközök összes növekedése. 
 
A hatodik faktorba kerültek a gazdálkodási formát jelző segédváltozók 
(természetesen az egyikük, ebben az esetben a társas vállalkozásé negatív előjellel), 
valamint három arányszám. A faktor elnevezése stabil, egyéni gazdaságok: 

 Egyéni gazdaság; 

 Társas vállalkozás (-); 

 Befektetett eszközök összes forráson belüli aránya; 

 Tartós források aránya; 

 Bérelt terület aránya az üzem által használt összes területből (-). 
 
A hetedik faktorba összesen három változó került, melyből kettő a saját tulajdonú 
földterületet jellemzi, ami földjelzálog-hitelek biztosítékaként szolgál. A termelői 
támogatás az eladósodás, a hitelfelvétel esetén hasznosnak ítélhető. A termelői 
támogatás a saját területek fedezetét kiegészítheti, mely a földjelzálog-hitelezés 
további biztosítékaként szolgálhat. A fenti három változó alapján ez a földjelzálog-
fedezeti faktor. A megmagyarázási arány 5,6%. [Változói: Bevételt növelő, illetve 
termelési költséget csökkentő, közvetlen termelői támogatás , Szántó terület (saját 
tulajdon) , Saját mezőgazdasági terület értéke.] 
 
A nyolcadik faktorba ismét földdel kapcsolatos változók kerültek, de az előzővel 
szemben mindegyik a föld bérbeadásához kapcsolódik. Ez a bérbeadás faktor: 
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 Szántó terület (pénzért bérbe adott); 

 Szántó terület [bérbe adott (pénzért és ingyenesen)]; 

 Földterület bérbeadásából származó bevétel. 
 

A 2007. évi adatbázis vizsgálata 
 
A 2007. évi adatbázisra elvégzett faktorelemzés eredményei (M12. melléklet) alapján 
ismét 8 faktoros megoldás került elfogadásra. A sajátértékek ekkor is mindig 1-nél 
nagyobbak voltak. Ez a módszer az összes varianciának ez előzőnél kisebb részére, 
54,0 százalékára adott magyarázatot. Ebben az esetben 32 változó maradt ki, ami 
valamivel magasabb arány, mint 2004-ben (a kimaradt változók száma hattal 
kevesebb). Ezek között van olyan, amelyik azonos a korábbi vizsgálattal (például az 
eladósodottság, a fizetett kamatok aránya vagy az összes likviditási mutató). 
Kimaradtak még ezen kívül például a fejlesztés/beruházás és a fejlesztési támogatás, 
valamint a szolgáltatások árbevétele változók is. Másrészt megmaradtak olyan 
változók, mint a termelési irány segédváltozói közül az állattenyésztési, vagy a téma 
szempontjából kiemelten kezelt változók közül a földvásárlásra felvett hitelek kamatai. 
 
Az első faktor a leglényegesebb forráselemeket tartalmazza, a 2004. évihez képest 
kiegészült a működés során megtermelt üzemi jövedelemmel, (ami forrásként 
értelmezhető, amennyiben pozitív előjelű). Az elnevezés azonos a 2004. évivel, vagyis 
források faktora. A megmagyarázási arány 40,6%. [Változói: Adózás előtti 
eredmény; Bruttó termelési érték; Cash-Flow; Értékesítés nettó árbevétele; 
Eszközök/Források; Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása; Forgóeszközök; Fizetett 
kamat (idegen tőke hozama); Beruházási és fejlesztési hitel; Hosszú lejáratú 
kötelezettségek; Mérleg szerinti eredmény; Pénzeszközök; Saját tőke; Visszafizetési 
kötelezettség nélküli támogatások; Saját mezőgazdasági terület értéke; Nettó 
hozzáadott érték; Üzemi jövedelem; Üzemi bruttó jövedelem.] 
 
A második faktor szintén hasonlóságot mutat egy 2004-ben képzett faktorral 
(harmadik), de annál jóval kevesebb változót tartalmaz. Mivel inkább a hasonlóság és 
nem az eltérés dominál, ezért ennek az elnevezése is működés faktor. A 
megmagyarázási arány 15,1%. [Változói: Befektetett eszközök; Értékcsökkenési 
leírás; Hátrasorolt kötelezettségek; Idegen tőke (Kötelezettségek összesen); Folyó 
termelő felhasználás.] 
A harmadik faktor hasonló a 2004. évi negyedikhez, mivel megtalálhatók benne a 
méretre vonatkozó változók, melyek azonban kiegészülnek a társas vállalkozás 
segédváltozójával (és ezzel összhangban a negatív előjelű egyéni vállalkozói 
segédváltozóval is). Az elnevezés nagyméretű, társas vállalkozási faktorra bővül. A 
megmagyarázási arány 12,6%. [Változói: Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti 
díjért és ingyenesen); Egyéni gazdaság (-); Üzemméret (EUME); Társas vállalkozás; 
Üzem által használt összes mezőgazdasági terület.] 
 
A negyedik faktor az alkotó elemek alapján a külső erőforrás faktor [a földdel 
kapcsolatos költségek később alkotnak külön faktort (hatodik faktor)]. Változói: 
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 Idegen erőforrások költsége; 

 Bérek. 
 
Az ötödik faktor elnevezése a változók központi eleme alapján történik, ami a föld. A 
megvásárlására felvett hitelnek tárgya, míg bérbe adni is csak a saját tulajdont lehet, 
ezért ez a bérbeadás faktor: 

 Földvásárlásra felvett hitel kamatai; 

 Szántó terület (pénzért bérbe adott); 

 Szántó terület [bérbe adott (pénzért és ingyenesen)]. 
 
A hatodik faktor minden eleme a földbérlethez kapcsolódik: 

 Bérelt terület aránya az üzem által használt összes területből; 

 Földbérleti díj (fizetett); 

 Szántó földbérleti díj (fizetett). 
 
A hetedik faktorba kizárólag relatív mutatók kerültek. Jelentéstartalmuk hasonló, 
ezért elnevezésük a jövedelmezőségi faktor: 

 Árbevétel-arányos eredmény; 

 Eszközarányos jövedelmezőség; 

 Termelési érték arányos jövedelmezőség. 
 
A nyolcadik faktor három változót tartalmaz. Az első kettő alapján ez egyértelműen a 
földminőség faktora, amit az állattenyésztési specializáció segédváltozó sem módosít, 
mivel negatív az előjele. Ez azt jelenti, hogy az állattenyésztő gazdaságok számára a 
föld aranykorona értéke egyáltalán nem fontos szempont (mivel a szükséges 
takarmányt nagyrészt megvásárolják és nem saját maguk számára termelik): 

 Összes mezőgazdasági terület átlagos aranykorona érték; 

 Szántó átlagos aranykorona érték; 

 Állattenyésztési termelési irány (-). 
 
Az elemzés alapján látható, hogy a két évben kapott 8-8 faktor között igen jelentős 
átfedések vannak. Az első – és egyben a legnagyobb magyarázó erővel bíró – faktor 
mindkétszer a források faktora lett, de előkelő helyet foglalt el a működéssel 
kapcsolatos faktor is. Persze az eltérések törvényszerűek, amelyek közül kiemelendő a 
föld nagyobb szerepe, mivel 2007-ben több faktor esetében is domináns elemnek 
bizonyultak az azzal kapcsolatos változók. Emellett a több szempontból is kedvezőbb 
év hatása is megmutatkozott, külön csoportot alkottak a jövedelmezőségi mutatók. 
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3.4.2. A klaszteranalízis eredményei 
 
A hosszú távú kötelezettségekkel rendelkező gazdaságok vizsgálatánál a faktoranalízis 
eredményeit felhasználva került sor a klaszterelemzésre. Mindkét vizsgált évben 
három klasztert különítettem el.106 A klaszterek bemutatásánál mindig a változók 
(gazdaságokra jutó) fajlagos értékeit alkalmaztam. A földjelzálog-hitelezés 
lehetőségeinek meghatározásához a klaszterek esetében a gazdaságok ökonómiai 
mérete mellett leginkább a fejlesztés, az eladósodás és a földhasználat jellemzőit 
vizsgáltam. 
 

A 2004. évi adatbázis vizsgálata 
 
A 2004. évi elemzés alapján a második klaszter leginkább homogén a társasági forma 
szempontjából, hiszen kizárólag egyéni gazdaságok alkotják (22. táblázat).  

22. táblázat 
Társasági formák a klaszterekbe tartozás alapján 2004-ben 

Társasági forma/Klaszter 1 2 3 Összesen 
Őstermelő 407 2270 1000 3677
Egyéni gazdálkodó 307 475 1625 2407
Egyéb egyéni gazdaság* 1311 971 4915 7197
Bt. 35 0 666 701
Kft. 207 0 1934 2141
Rt. 20 0 255 275
Szövetkezet 33 0 526 559
Egyéb társas vállalkozás 0 0 95 95
Összesen 2320 3716 11016 17052
*A családi gazdaságok és a több termelő egységes irányítása alatt álló gazdaságok. 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2004. alapján saját számítás 

 
A 2004. évi elemzés részletes eredményei (M13. melléklet) alapján az első klasztert 
közepes méretű (16,2 EUME), döntően növénytermesztéssel foglalkozó egyéni 
gazdaságok alkotják. Jellemzőik: 

 A 2 EUME feletti gazdaságok 2,5%-át képviselik.  

 Adózás előtti eredményük alacsony (nem éri el a 60 ezer Ft-ot). 
ladósodottságuk (saját tőkére jutó idegen tőke) közepes mértékű (58,2%). 
Nyereségességi mutatóik igen alacsonyak. Az eszközarányos jövedelmezőség 
és saját tőke jövedelmezősége mindössze 0,1%. 

 Támogatásuk (2,6 millió Ft) nélkül a működésük is veszélybe kerülhet. 
Tőkeellátottságuk (befektetett eszközökre jutó saját tőke) viszonylag alacsony, 
80,0%. Hosszú lejáratú kötelezettségük (14,9 millió Ft) fejlesztéseikhez 
(beruházás) igazodik (11,8 millió Ft). Likviditásuk (hosszú lejáratú hitelekre 

                                             
106 A K középpontú klaszterképzési eljárás alátámasztására a hierarchikus módszerrel is elvégeztem az elemzést, 
ahol a dendogram mindkét évben egyértelműen igazolta a három jól elkülönülő klaszter létét. 



 

 113

jutó rövid lejáratú hitelek) alapján  (44,7%) a hosszú lejárató hiteleik a 
markánsabbak. 

 Használt mezőgazdasági területük (40,7 ha) bővítése szükséges a 
mérethatékonyság javításához, területük felét bérlik. A földvásárlásra felvett 
hitelek állománya itt a klaszterben a legmagasabb (a kamat 120,5 ezer Ft). 

 
A földjelzálog-hitelezéssel, bérelt területeik megvásárlásával a klaszter gazdaságai 
működésük biztonságát növelhetik. 
 
A második klaszterbe a kisméretű (4,9 EUME), veszteségesen működő, egyéni 
gazdaságok kerültek. Jellemzőik: 

 A 2 EUME feletti gazdaságok 4,0%-át képviselik. A klasztert kizárólag egyéni 
gazdaságok alkotják. 

 Eladósodottságuk alacsony (35,8%). Lényegében nem fejlesztik gazdaságukat, 
beruházásaik elhanyagolhatók (70 ezer Ft). Támogatásuk (0,5 millió Ft) nélkül 
jelentős veszteségeik működésük értelmét is megkérdőjelezi. 

 Használt mezőgazdasági területük alacsony (12,9 ha), ami meglepő, hiszen 
többségük (78,8%) növénytermelési irányultságú. Döntően saját tulajdonú 
területet használnak, mindössze területük negyedét bérlik. 

 
A földjelzálog-hitelezéssel a klaszter gazdaságai szükség esetén saját földjük 
fedezetével mindössze működésük időtartamát hosszabbíthatják meg, fejlődésre 
nincs sok esélyük, útjuk inkább a visszavonulás, a részmunkaidős gazdasággá 
válás lehet. 
 
A harmadik klaszterbe tartozik a legtöbb hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkező 
gazdaság (64,6%). Besorolásom szerint ezek a nagyméretű (146,7 EUME), 
nyereséges gazdaságok. Jellemzőik: 

 A 2 EUME feletti gazdaságok 11,9%-át képviselik. A társas vállalkozások 
többsége (92,2%) e klaszterbe tartozik. 

 Lényegében csak ez a klaszter rendelkezett adózás előtti eredménnyel (5,0 
millió Ft). E gazdaságok a leghitelképesebbek, melynek forrása a 
jövedelmezőség és a magas eszközállomány (129,3 millió Ft). Eszközarányos 
jövedelmezőségük (3,9%) és saját tőke jövedelmezőségük (6,8%) még nem 
biztosít előnyöket a hitelezésük bővüléséhez, mivel a hitelállományra fizetett 
kamat (7,8%) magasabb. 

 Támogatásuk magas (12,2 millió Ft), mely fejlesztéseik (15,1 millió Ft) jelentős 
részét (80,8%-át) fedezi. Eladósodottságuk (87,2%) és tőkeellátottságuk 
(94,4%) is magas. Likviditásuk alapján (83,0%) a rövid lejáratú kötelezettségek 
már megközelítik a hosszú lejáratú kötelezettségeiket. 

 Használt mezőgazdasági területük (238,7 ha) megfelelő működést biztosít, de 
területük háromnegyedét (87,2%) bérlik. 
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Földjelzálog-hitelezést a klaszter gazdaságai a támogatások mellett, kiegészítő 
jelleggel, további agresszív fejlesztésük, bővülésük finanszírozásához vehetnek 
igénybe. A klaszterbe tartozó 7,5 ezer egyéni gazdaság és (földszerzésük 
engedélyezésével) 3,5 ezer társas vállalkozás földvásárlással lehet a földjelzálog-
hitelezés alkalmazásának elsődleges nyertese.  
 

A 2007. évi adatbázis vizsgálata 
 
A 2007. évi klaszteranalízis alapján negyedével kevesebb, 10,1 ezer egyéni gazdaság 
rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettséggel. (23. táblázat). Ugyanakkor nem alakult 
ki csak egyéni gazdaságokat tartalmazó, egyöntetű klaszter, de méretükből eredően a 
második és a harmadik klaszter is döntő többségében (79,5%; 90,9%) egyéni 
gazdaságokból áll. 

23. táblázat 
Társasági formák a klaszterekbe tartozás alapján 2007-ben 

Társasági forma/Klaszter 1 2 3 Összesen 
Őstermelő 794 689 280 1763 
Egyéni gazdálkodó 1120 358 265 1743 
Egyéb egyéni gazdaság* 4419 1149 992 6560 
Bt. 398 94 0 492 
Kft. 1950 384 153 2487 
Rt. 207 0 0 207 
Szövetkezet 416 0 0 416 
Egyéb társas vállalkozás 33 90 0 123 
Összesen 9337 2764 1690 13791 
*A családi gazdaságok és a több termelő egységes irányítása alatt álló gazdaságok. 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2007. alapján saját számítás  

 
A 2007. évi részletes eredményeken (M14. melléklet) látszik a csatlakozást követő 
javulás. Mindhárom klaszter esetében pozitív az adózás előtti eredmény (sorrendben 
12,4 millió Ft; 2,0 millió Ft; és 1,2 millió Ft), melynek jelentős részét a támogatások 
magas értéke biztosítja (18,6 millió Ft; 3,5 millió Ft és 1,4 millió Ft). Kiemelendő, 
hogy a hiteleik után fizetendő kamat nagysága (5,6%; 3,6%; és 4,1%) mindhárom 
klaszter esetében csökkent (a 2004. évi klaszterek eredményéhez viszonyítva).  
 
Hasonló kamatfeltételekkel további hitelfelvétel is történhet, hisz a saját tőke 
jövedelmezőségét tekintve (12,6%; 5,3%; és 5,0%) mindhárom klaszter esetében, 
viszont az eszközarányos jövedelmezőséget tekintve már csak az első klaszter 
esetében (7,5%) lehet érdemes a tőkeáttétel kihasználása érdekében még jobban 
eladósodni. Természetesen csak akkor, ha ez nem jár együtt a hatékonyság jelentős 
romlásával. Erre utalhat viszont az első klaszter esetében a tárgyi eszközök 
állományának magas szintje (24,0 millió Ft).  
 
Az első klaszter lényegében azonos a 2004. évi harmadikkal, vagyis nagyon nagy 
méretű, nyereséges gazdaságok (172,8 EUME) alkotják. 

 Ide tartozik a 2 EUME feletti gazdaságok 10,7%-a. A klaszterekből itt található 
az összes részvénytársaság, illetve a társas vállalkozások többsége (80,1%-a) is. 
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 A legtöbb gazdaság termelési irány szerint növénytermesztő. Ezért jelentős a 
terület alapú támogatások eredménynövelő hatása. A visszafizetési 
kötelezettség nélküli támogatások 18,6 millió Ft-ot tettek ki. Ez fejlesztéseik 
(21,6 millió Ft) 86,1%-át finanszírozza. 

 Tőkeellátottság (102,6%) alapján a befektetett eszközöket saját tőkével fedezik. 
Hosszú lejáratú kötelezettségük állománya (21,3 millió Ft) fejlesztéseikhez 
(21,6 millió Ft) igazodik. Eladósodottságuk nem kiugró (65,2%), melynek 
többségét rövid lejáratú hitelek teszik ki. 

  A likviditási gyorsráta (rövid lejáratú kötelezettségekre jutó pénzeszközök, 
értékpapírok és követelések állománya) (83,5%) és a likviditási ráta (rövid 
lejáratú kötelezettségekre jutó forgóeszköz állomány) (176,1%) mutatja, hogy a 
fizetőképesség megfelelő. Ugyan többségben van a követelések állománya 
(19,2 millió Ft), de a pénzeszközeik szintén jelentősek (11,5 millió Ft). 

 Használt mezőgazdasági területük (281,6 ha), melynek döntő többségét 
(86,6%át) bérlik. 

 
A földjelzálog-hitelezés alkalmazásával a klaszter gazdaságai esetében a támogatás 
kiegészítésével történő fejlesztés finanszírozása lehet a fő cél. 
 
A második klaszter leginkább a 2004. évi elsőhöz hasonlítható, azonban e 
gazdaságok mérleg szerinti eredménye is pozitív. Ennek alapján a klasztert közepes 
méretű, stabil, nyereséges gazdaságoknak is nevezhetjük (22,0 EUME).  

 A 2 EUME feletti gazdaságok 3,2%-át képviselik. 

 Eladósodottságuk (65,3%) közel azonos az előző klaszterével. Azonban 
likviditásuk (hosszú lejáratú hitelekre jutó rövid lejáratú hitelek) alapján 
(22,4%) már a hosszú lejáratú hitelek kerültek túlsúlyba. 

 Hosszú lejáratú kötelezettségük (12,3 millió Ft) jelentősen meghaladja 
fejlesztéseiket (7,3 millió Ft), így forgóeszközeik (15,3 millió Ft) harmadát 
hosszú távú hitellel, ötödét (22,9%) pedig támogatásaikból (3,5 millió Ft) 
finanszírozhatják. 

 Használt mezőgazdasági területük (58,3 ha) felét bérlik. A saját terület 
méretükhöz képest meglepően alacsony (28,7 ha), melynek oka kiterjedtebb 
állattartási tevékenység lehet. 

 
Földvásárlási hitelek állománya elenyésző, a fizettet kamat 22,3 ezer Ft, pedig éppen a 
nyereségesség kihasználása, a saját terület méretének növelése lehetne ezen 
gazdaságok számára a követendő elsődleges stratégia. Az első két klaszter gazdaságai 
elenyésző mértékben, de már vettek fel hitelt földvásárlásra. Vannak még növekedési 
tartalékaik, hiszen földvásárlásra felvett hiteleik kamata az idegen tőkére fizetett 
kamat elenyésző részét (0,9%; illetve 2,5%-át) teszik ki. 
 
A harmadik klaszterbe döntően „kisebb” méretű egyéni gazdaságok kerültek (12,8 
EUME). Ez tér el leginkább a 2004. évi „társklaszterétől”, mivel: 
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 Mindössze a 2 EUME feletti gazdaságok 1,9%-át reprezentálják. Méretük 
alapján nem kicsik, inkább csak kisebbek, mint az előző klaszterbe tartozó 
gazdaságok. 

 Adózás előtti eredményt (1,2 millió Ft) lényegében támogatásból (1,4 millió Ft) 
érnek el.Eladósodottságuk magas (113,8%), melynek többségét rövid lejáratú 
hitelek teszik ki. A rövid lejáratú kötelezettségeik aránya különösen magas. A 
likviditási mutatók közül a hosszú lejáratú hitelekre jutó rövid lejáratú hitelek 
állománya kiugróan magas érték (186,9%), ami nem bíztató, hiszen egy 
kedvezőtlen év komoly likviditási problémákat okozhat. 

 A magas eladósodottság mellet további negatívumként értékelhető, hogy az 
idegen tőke (26,9 millió Ft) elsősorban nem a fejlesztéseket (1,7 millió Ft) 
szolgálja. Eszközarányos jövedelmezőségük (2,3%) nem biztosít fedezetet az 
idegen tőkére fizetendő kamatokra sem (4,2%). 

 
E gazdaságok nem képesek a fejlődésre, a földjelzálog-hitelezés is csak 
működésük időtartamát hosszabbítja meg. 
 

Az eredmények összevetése kontroll-csoporttal 
 
Az eredmények tesztelése, illetve nagyobb mértékű általánosítása érdekében a hosszú 
lejáratú kötelezettséggel nem rendelkező, a tesztüzemi információs rendszerben 
szereplő üzemeket használtam fel kontroll-csoportnak. A klaszteranalízisek 
eredményeivel összhangban három csoportot képeztem a méret alapján. Az első 
csoportba a nagyok (69,2 EUME), a másodikba a közepesek (15,9 EUME), míg a 
harmadikba a kisméretű (5,9 EUME) gazdaságok kerültek. Az összehasonlítás a 2007. 
évi adatokkal történt. A kontroll-csoport elemszáma 998, amely 70522 mezőgazdasági 
termelőegységet reprezentál (24. táblázat). A kontroll-csoportokba egyetlen 
részvénytársaság sem került be, azaz mindegyikük rendelkezik hosszú lejáratú 
kötelezettséggel. 

24. táblázat 
Társasági formák a kontroll-csoportban 2007-ben 

Társasági forma/Gazdaságok Nagy Közepes Kicsi Összesen 
Őstermelő 759 5213 39484 45456
Egyéni gazdálkodó 609 1341 4545 6495
Egyéb egyéni gazdaság* 1875 4154 10734 16763
Bt. 260 78 83 421
Kft. 492 315 217 1024
Rt. 0 0 0 0
Szövetkezet 65 77 125 267
Egyéb társas vállalkozás 41 55 0 96
Összesen 4101 11233 55188 70522
*A családi gazdaságok és a több termelő egységes irányítása alatt álló gazdaságok. 
Forrás: saját számítás a 2007. évi tesztüzemi adatok alapján 

 
A kontroll-csoportok részletes eredményei (M15. melléklet) alapján a csoportok 
közös jellemzője, hogy a gazdaságok kedvező pénzügyi, jövedelmi helyzetben 
vannak. Eladósodottságuk alacsony (sorrendben 21,2%; 17,9% és 14,8%), 
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tőkeellátottságuk aránya nagyon magas (129,4%; 119,7% és 128,2). A pénzeszközök 
állománya minden csoport esetében meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek 
állományát. Eszközarányos jövedelmezőségük is magas (13,3%; 10,2% és 5,9%). A 
saját tőke jövedelmezősége a nagyméretű és a közepes méretű gazdaságok kontroll-
csoportjában kiemelkedő (16,2% és 12,7%). Ezen gazdaságok tőkeáttétellel 
(eladósodással) jelentősen növelhetik méretüket. 
 
A kontroll-csoportok közül a nagyméretű és a közepes méretű gazdaságokban (a 2 
EUME feletti gazdaságok 17,6%-a) viszont nagyságrenddel alacsonyabb a 
beruházás, mint a „hasonló méretű” klaszterek gazdálkodói esetében. A 
jövedelmet inkább „felélik” a mezőgazdaságból kivonják, Hosszabb távon a 
gazdálkodást is abbahagyhatják. Lemaradásuk használt földterületükben (125,7 ha és 
36,8 ha) már most is látványos. Saját területeikre alapozva (44,4 ha és 22,7 ha), 
földjelzálog-hitelek segítségével, viszont még behozhatják a „lemaradást”. A 
kisméretű gazdaságok kontroll-csoportjába tartozik a legtöbb 2 EUME feletti 
gazdaság (63,4%). Jelenlegi helyzetükben nem szorulnak hitelekre, ezt bizonyítja, 
hogy eladósodottságuk is a legalacsonyabb.  
 
A kontroll-csoport elemzésének általános eredménye, hogy hosszú távú hitelekre 
ezeknek a gazdaságoknak is szüksége lehet, akár fejlesztésre, akár a méretnövelésre, 
de a termelés biztonságának megőrzésére, végső esetben a fennmaradás esélyének 
megteremtésére is.  
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3.5. Új és újszerű tudományos eredmények 
 
Az új és újszerű kutatási eredményeim az alábbiak szerint foglalhatók össze: 
 

1. Szakértői adatgyűjtő rendszert alakítottam ki, mely intervallum becslésen 
alapul és a hosszú távon mezőgazdasági hasznosítású szántóföldek földminőség 
szerinti csoportjaira érvényes piaci földárak és földbérleti díjak 
meghatározására szolgál. 

2. A szakértői becslések regionális és megyei szántóföld árak és bérleti díjak 
szélsőértékeiből középárat képezve korrelációanalízissel vizsgáltam a földárak 
és bérleti díjak földminőségi csoportok szerinti összefüggését. A csatlakozást 
megelőző és azt közvetlenül követő időszakra vonatkozó korábbi vizsgálatokkal 
ellentétben erős pozitív korrelációt mutattam ki a földárak és földbérleti 
díjak között, melyet a korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálatával is 
megerősítettem. Az eredmény a földpiac kialakultságát, piaci jellegének 
erősödését, a földpiac fejlődését mutatja. 

3. Az NFA földforgalmi érték adatbázisán elvégzett többváltozós regressziós 
becslés alapján megállapítottam, hogy a szántóföld parcella mérete pozitív 
kapcsolatban áll a forgalmi értékkel. Ebből következően a nagyobb méretű 
parcellának magasabb a fajlagos forgalmi értéke (hektáronkénti ára), mint a 
kisebb méretű parcellák esetében. Ez ösztönzi nagyobb, egybefüggő 
birtoktestek kialakítását. 

4. A tesztüzemi adatok alapján a hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkező 
gazdaságok adatait tényezőváltozókként alkalmazva multikollinearitás 
vizsgálattal kimutattam, hogy a hitelezés szántóterületekre korlátozódhat, 
ami abból adódik, hogy a saját terület döntően szántó, melynek értéke a 
mezőgazdasági terület értékét alapvetően meghatározza. 

5. A hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkező tesztüzemi gazdaságok 
faktorelemzése során a 8 faktoros megoldáson belül a hosszú távú hitelezés 
szempontjából fontos földjelzálog-hitel faktort különítettem el, mely a saját 
területeket és ezek értékét, valamint a termelői támogatást is tartalmazza. A 
termelői támogatás a saját területek fedezetét kiegészítheti, mely a 
földjelzálog-hitelezés további biztosítékaként szolgálhat. 

6. Klaszterek elkülönítésével – melynek lényegi elkülönítését a gazdaságok 
méretcsoportjai indokolták – feltártam és kontroll-csoportos összehasonlító 
vizsgálattal általánosítottam a földjelzálog-hitelezés szükségességét. A 
földjelzálog-hitelezés a nagyméretű gazdaságok számára a fejlesztési 
források bővítésének eszköze lehet, a közepes méretű gazdaságok esetében 
elsősorban bérelt területük megvásárlásában, termelési biztonságuk 
megőrzéséhez nyújthat segítséget, míg a kisméretű gazdaságok inkább 
felmerülő likviditási problémáik leküzdésére alkalmazhatják. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

1. A csatlakozást követően a támogatások növekedése és a jövedelmezőség 
javulása lehetővé teszi a mezőgazdaságban a földjelzálog-hitelezés 
bővüléséből eredő tőkeáttétel előnyeinek kihasználását, mely a belső 
erőforrások nyújtotta lehetőségeket meghaladó mértékű fejlődést generálhat. 

2. Kutatómunkám során korszerű vizsgálati módszerek alkalmazásával tártam fel 
a földjelzálog-hitelezés alkalmazásának lehetőségeit. Erős pozitív korreláció 
áll fenn a magyar mezőgazdaságban a földár és a bérleti díj, illetve pozitív 
kapcsolat a fajlagos (hektáronkénti) földár és a földminőség, valamint a 
parcellaméret tekintetében. A földjelzálog-hitelezés terjedése önmagában 
elősegíti a parcellák koncentrációját. A nagyméretű gazdaságok a termelés 
fejlesztéséhez, a közepes méretűek termelési biztonságuk megőrzéséhez 
(bérelt területük megvásárlására), míg a kisméretűek likviditásuk 
megőrzéséhez alkalmazhatják elsősorban a földjelzálog-hiteleket. 

3. A földjelzálog-hitelezés a mezőgazdaság fejlesztésének korszerű eszköze, 
annak nélkülözhetetlen eleme. A földjelzálog-hitelezés olyan piaci intézmény, 
mely a hatékonyabb mezőgazdasági termelés, piaci földárak és a racionális 
földhasználat megteremtését ösztönzi. A földjelzálog-hitelezés 
igénybevételével azonban a kis- és közepes méretű gazdaságok közül kevésnek 
lesz esélye használt területének növelésére. 

4. A támogatások függetlenítésével a piaci orientáció erősödik. A fenntarthatóság 
fokozottabb érvényesítése mellett sem lehet a feladat más a földpiacon, mint a 
versenyt gátló tényezők enyhítése, fokozatos megszűntetése, melynek alapja a 
földpiaci likviditás növelése. A földjelzálog-hitelezés bővülése leginkább a 
bérelt területek fedezetként történő felhasználásától, a fennálló elővásárlási 
jogosultságok rendszerének egyszerűsítésétől és a belföldi székhelyű társas 
vállalkozások földszerzésének engedélyezésétől várható. 

5. A földjelzálog-hitelezés bővülése (a fizetésképtelenné váló gazdaságok 
területeinek értékesítésével) a piaci földforgalom növekedését eredményezi. 
Számításaim alapján a földforgalom 5%-os élénkítéséhez középtávon további 
10-15 ezer egyéni gazdaság 150-200 ezer hektár saját tulajdonú területének 
hitelezésbe történő bevonása szükséges.  

6. A földpiaci verseny minél hamarabbi megteremtése érdekében a 
birtokfejlesztési- és földvásárlási támogatásokat azokra a településekre és 
gazdaságokra javaslom korlátozni, ahol hiányoznak az életképes méretű 
gazdaságok, illetve lehetőség van a korlátozott számú (4-5 életképes) gazdaság 
számának bővítésére. Ez a települések háromnegyedét (72,2%-át), a közvetlen 
területalapú támogatásban részesülő mezőgazdasági terület harmadát (35,7%-
át) érinti. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Dolgozatomban a földjelzálog-hitelezés alacsony kihasználtságának okait, valamint 
bővítési lehetőségeit tártam fel. A földjelzálog-hitelezés tárgyilagos megítéléséhez 
(első célkitűzés) először a szakirodalom segítségével a nemzetközi folyamatok 
megfigyelésével és a hazai előzmények megismerésével a földjelzálog-hitelezés 
szerepét tisztáztam. Feltártam, hogy a földjelzálog-hitelezéssel érintett gazdaságok 
csoportjai más és más okból szorulnak hitelre. Azt is bemutattam, hogy a 
mezőgazdaságunk hosszú lejáratú kötelezettségállományának csökkenése, ugyanakkor 
a rövid lejáratú kötelezettségállomány jelentős növekedése (meghaladja az 500 
milliárd Ft-ot) nem a földjelzálog-hitelezés bővülésének jele. A földjelzálog-
hitelezés alkalmazásánál – a fedezetek és kockázatok értékelése mellett – hosszú távon 
szempontként figyelembe kell venni a földárak „meghatározatlanságából” eredő 
bizonytalanságot, a gazdaságok tartós fennmaradásának esélyeit, valamint a 
hagyományos óvakodást az eladósodással szemben. Megállapítottam, hogy a 
gazdálkodók fokozatosan rákényszerülnek a földjelzálog-hitelezés igénybevételére. 
 
A termőföld akkor lehet jó fedezet, ha megfelelő értéke van és könnyen értékesíthető. 
A második célkitűzés, a földjelzálog-hitelezés bővülését meghatározó tényezők 
feltárása és értékelése során megállapítottam, hogy a mezőgazdasági termelés 
szempontjából hosszú távon főleg a termőföld alkalmas mezőgazdasági hitelek 
fedezetének biztosítására. Magyarországon a csatlakozást követően tovább emelkedett 
a bérelt területek aránya. A földjelzálog-hitelezés igazán jelentős bővülését ezért 
csak a bérelt föld elzálogosíthatóságának megteremtése szolgálhatná. Ugyanakkor a 
bérleti rendszerben a földnek annyiért kell hasznosulnia, amennyit a földhasználók 
kínálnak érte. A települések döntő többségében (87,5%), a mezőgazdasági területek 
több mint felén (55,2%) nem adottak a földpiaci verseny feltételei, nincs elegendő 
számú és méretű nagyobb gazdaság. A fölbérleti rendszer ezért a gazdálkodók 
számára jövedelemtöbbletet eredményez. A földpiac élénkülésével inkább csak az 
Alföldön számolhatunk, mivel itt kevésbé jellemző a bérlet. A nagyobb gazdaságok 
földhasználatuk rendezésével, földcserékkel javíthatnák lényegesen földhasználatuk 
hatékonyságát. Földtulajdonuk koncentrációjával a kis- és közepes gazdaságok saját 
területeik értékét növelhetik. 
 
A földjelzálog-hitelezés terjedését a csatlakozást megelőző időszakban jelentős 
mértékben ösztönözték a birtokfejlesztési hitelek, ahol kamattámogatással vált 
lehetővé az egyéni gazdaságok fejlesztése a termőföld elzálogosítása mellett. A 
földjelzálog-hitelezést jelenleg erősen visszaveti, hogy a hitelkamat támogatást és 
a földvásárlási támogatást az EU a csatlakozást követően korlátozta. A 
beruházásokhoz kapcsolódó földvásárlás részleges támogatási lehetősége ugyan 
fennáll, de Magyarország mégsem alkalmazza a támogatást, mivel a társas 
vállalkozások nem vásárolhatnak földet, pedig a gazdaságok földterületének bővítése 
fontos feladat. A földjelzálog-hitelezés bővülését tovább korlátozza, hogy a 
földpiacon (öröklés nélkül) csak mintegy 120-130 ezer ha termőföld (1,5%) cserél 
gazdát évente. A földforgalom lassan növekszik, ezért élénkítése elengedhetetlen. 
Közép távon a hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkező 12,7 ezer gazdaság (462,3 
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ezer ha saját területe) mellett, további 10-15 ezer egyéni gazdaság (150-200 ezer 
hektár saját tulajdonú terület) hitelezésbe történő bevonása lehetséges. Ez a piaci 
földforgalom 5%-os élénkítését tenné lehetővé. Az NFA földértékesítési 
tevékenysége és földért életjáradék programja mintegy további 10-11%-kal élénkíti a 
földpiacot. A földpiac további élénkítéséhez a társas vállalkozások földvásárlásának 
engedélyezése, az elővásárlás-, előhaszonbérlet intézményének jelentős egyszerűsítése 
szükséges. A földterületek koncentrációját hosszabb távon azonban már a földárak, és 
bérleti díjak emelkedése korlátozni fogja. 
 
A jelenlegi birtokpolitika a tartós földhasználat biztonságát szolgálja. 
Leghatékonyabb fegyverének az elővásárlási jogosultság bizonyul, mely a 
földhasználók érdekeit védi, megegyezésüket elősegíti és a földpiaci verseny 
kizárását eredményezi. Ez a mérsékelt földár és bérleti díj emelkedés igazi oka. 
Tény, hogy mezőgazdaságunk versenyképességének legfontosabb tényezője az 
alacsony földárakból és bérleti díjakból származó előny. Ez azonban akadályozza a 
hatékonyság érvényesülését, a kívánt szerkezetátalakítást, valamint a földjelzálog-
hitelezés bővülését is. A földhasználók jövedelemtöbblete azonban fejlesztésre, 
földvásárlásra is fordítható. 
 
A földjelzálog-hitelezés élénkülésében döntő jelentősége van a földáraknak, míg a 
bérleti díjak a nem mezőgazdasági termeléssel foglalkozók bérbe adott földjének 
elzálogosítási lehetőségét jelzik. A harmadik célkitűzés megvalósítását az érvényes 
földárak és bérleti díjak részletes meghatározása szolgálta. A földjelzálog-hitelezés 
terjedését gátolja, hogy nem tapasztalható jelentősebb felzárkózás az uniós 
földárakhoz és bérleti díjakhoz. Az általam kialakított szakértői rendszer (MgSzH 
adatszolgáltatás) a földárak és bérleti díjak jelentős regionális különbségeit 
mutatja, ami földjelzálog-hitelezés eltérő lehetőségeit jelzi. Az átlagos minőségű 
szántók bérleti díja (18-55 ezer Ft/ha) és a földárak is (400-900 ezer Ft/ha) az Észak-
Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legmagasabbak, míg Észak-Magyarországon és a Dél-
Alföldön a legalacsonyabbak (a bérleti díj 8-32 ezer Ft/ha, a földár 250-400 ezer 
Ft/ha). 
 
A negyedik célkitűzést, a földárak és bérleti díjak, illetve a földárak és a 
befolyásoló tényezők közötti összefüggések feltárását korszerű statisztikai 
eszközök alkalmazásával valósítottam meg. A földár, bérleti díjak közötti kapcsolat 
– a második célkitűzésben szereplő – földárakra és bérleti díjakra-, valamint a 
földjelzálog-hitelezéssel összefüggő megállapítások érvényességének igazolására 
szolgált. A földárak és bérleti díjak összefüggése alapján kimutattam, hogy a földpiac 
területileg megosztott, és hogy a magasabb bérleti díjak magasabb földárakkal 
járnak együtt, és viszont. A földárak és a befolyásoló tényezők közötti összefüggések 
tekintetében pedig azt mutattam ki, hogy a föld minősége és mérete pozitív 
kapcsolatban áll a fajlagos forgalmi értékkel. 
 
Az ötödik célkitűzés, a földjelzálog-hitelezés alakulásának vizsgálata és további 
elterjedésének meghatározása során feltártam a hosszú távú földjelzálog-hitelezés 
szükségességét, mely a nagyméretű gazdaságok számára a termelésbővítést, a közepes 
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méretűek esetében – bérelt területeik megvásárlásával – működési biztonságuk 
megőrzését, míg a kisméretűeknél likviditási problémák enyhítését szolgálhatja. 
 
Végezetül megállapítom, hogy a földjelzálog-hitelezés a mezőgazdaság 
fejlesztésének korszerű eszköze, annak nélkülözhetetlen eleme. A földjelzálog-
hitelezés olyan piaci intézmény, mely a hatékony mezőgazdasági termelés, piaci 
földárak és a racionális földhasználat, valamint megfelelő parcellaméret 
kialakítását segíti elő. 
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SUMMARY 
 
In my thesis I analyse the reasons of the low level use of agricultural mortgage credit, 
as well as the opportunities of extending it in Hungary. In order to provide an 
objective picture on the agricultural mortgage credit (my first objective) I 
determined the role of agricultural mortgage credit on the basis of the international 
literature, by analysing the international processes and collecting information on the 
Hungarian situation. I present the reasons why a group of agricultural holdings 
require agricultural mortgage credits are various. I also demonstrate that the 
decrease of the long-term loans in the Hungarian agriculture and at the same time the 
significant increase of the short-term loans (stock exceeds HUF 500 billion) do not 
anticipate the expansion of agricultural mortgage credit. In the application of 
agricultural mortgage credit – besides analysing the collaterals and risks – the long 
term aspects, such as the uncertainty deriving from ’indefinite’ land prices, the 
chances of long-term sustainability of farms as well as the traditional bewaring of 
debts have to be taken into account. It is visible that the farmers will gradually ‘getting 
forced’ to take agricultural mortgage credits.  
 
The land could be suitable collateral if it is of an acceptable price and can easily be 
marketed. As my second objective, aiming at the determination and evaluation of 
the factors leading to the increase of the agricultural mortgage credit I stated that 
for agricultural production first of all arable land could be used as collateral for 
agricultural credits. In Hungary following the Accession the share of rented land 
increased further. A significant increase of agricultural mortgage credit can only be 
reached by creating an opportunity of pledging the rented land. However, in the 
rental system the profitability of the land should be equal to the value offered by the 
land users. In the majority of the settlements (87.5%), the conditions of land market 
competition are not provided; that is, in more than half of the agricultural land 
(55.2%) there are not enough holdings of appropriate size. Therefore, the rental 
system offers an additional income for the farmers. The intensification of the land 
market can only be expected in the Great Hungarian Plain since renting is less 
characteristic in this region. The large holdings can significantly improve the 
efficiency by reorganising the land use and by land exchanges. The small and medium-
size holdings can increase the value of their land by concentrating the properties.  
 
During the period before the Accession the agricultural mortgage credit was 
significantly encouraged by the loans provided for property development; namely, 
by the help of interest subsidies the individual farms could implement developments 
through pledging of their land. Following the Accession agricultural mortgage 
credit became significantly hindered since interest subsidies and land purchases 
are limited. There is still an opportunity of obtaining partial subsidies for the land 
purchase if it is connected to investments; however, in Hungary this kind of subsidy is 
not provided since corporations cannot purchase land even if land increase is an 
important objective. The expansion of land mortgage credit is further limited by 
the fact that on the land market (without inheritance) the ownership of only 120-130 
thousand hectares of land (1.5%) changes annually. The land market grows slowly; 
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therefore, the intensification would be highly recommended. On mid-term in addition 
to the 12.7 thousand holdings (462.3 thousand hectares own land) 10-15 thousand 
individual farms (with 150-200 thousand hectares own land) could be included in 
the agricultural mortgage credit. By this slight intensification; that is, of 5% the 
intensification of the land market could be reached. The land selling activity and 
the ‘life-annuity for land’ programme of the National Land Fund (NFA) can further 
intensify the land market by 10-11%. In order to intensify further the land market 
the allowance of land purchase by corporations, the significant simplification of the 
pre-emption and pre-land leasing would also be required. However, on the long-term 
land concentration will be limited by the increase of the land prices and land rents. 
The present land policy ensures the security of long-term land-use. Its most 
efficient mean is the pre-emption right, which protects the interests of land users, 
assists their agreements and excludes the competition on the land market. In fact 
this is the reason of the moderate increase of land prices and land rents. It is true that 
the most important factor of the competitiveness of the Hungarian agriculture derives 
from the low land prices and land rents. On the one hand, this hinders the efficiency 
and the required restructuration as well as the extension of the agricultural mortgage 
credit. On the other hand, the additional income of the land users can be spent on 
developments and land purchases.  
 
Land prices play a crucial role in the intensification of the land mortgage credit, while 
the land rents indicate the opportunity of pledging the rented out lands of those who 
are not engaged in agricultural activities. My third objective is aiming at the detailed 
determination of the actual land prices and land rents. The reason why land 
mortgage credit is not widely distributed is that the Hungarian land prices and land 
rents are not closing up to the prices in the EU. The network I developed [by using the 
data supply of consultants of Agricultural Office Network MgSzH] shows significant 
regional differences in land prices and land rents, which indicate that the 
opportunities of land mortgage credits vary. The land rent of average quality arable 
land (HUF 18-55 thousand /hectares) and also the land prices (HUF 400-900 
thousand/hectares) are the highest in the Northern Great Plain and in Northern 
Hungary; while the same in Northern Hungary and in the Southern Great Plain are the 
lowest (land rent: HUF 8-32 thousand/hectares, land price: HUF 250-400 
thousand/hectares). 
 
As my fourth objective, aiming at the determination of the relationships between 
land prices and land rents; as well as between the land prices and influencing 
factors for its implementation I applied up-to-date statistical methods. The 
relationships between land prices and land rents are used to justify the statements 
relating to land prices and land rents as well as to land mortgage credits – referring to 
the second objective. On the basis of the relationship between land prices and land 
rents I could show that the land market is regionally divided; higher land rents 
lead to higher land prices, and on the contrary. As for the relationship between land 
prices and the influencing factors I could see that the quality and the size of land are 
related to its specific market value.  
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As my fifth objective, aiming at the examination of the land mortgage credit and 
its distribution I found that the long-term agricultural mortgage credit is 
indispensable; by the help of it in the case of the large holdings the production can be 
increased; in the case of medium holdings – through the purchase of the rented land – 
the operation security can be maintained; while in the case of small holdings the 
liquidity problems can be alleviated. 
 
My final conclusion is that the land mortgage credit is an up-to-date instrument 
and an indispensable element of the development of Hungarian agriculture. 
Agricultural mortgage credit is a market institution, which assists the efficient 
agricultural production, the development of a proper land market and the 
rational land use as well as the development of proper parcel sizes.  
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M2.  

Földpiaci kérdőív 
(A csatlakozás óta eltelt időszak tapasztalatai) 

 
1. Megye:………………… 
 
(kapcsolat: név, telefonszám107:)………………………………….. 
 
2. A megyei földpiac (adás-vétel) változása a csatlakozás óta:  
(a megfelelő rész aláhúzandó, % vásárlók, eladók számának változása) 
 

a. Jó minőségű területeken:  
a kereslet:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött   (….%) 
a kínálat:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött    (….%) 

b. Gyengébb minőségű területeken: 
a kereslet:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött   (….%) 
a kínálat:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött    (….%) 

c. Szétaprózódott, kis méretű parcellák (1ha alatt) esetében:  
a kereslet:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött   (….%) 
a kínálat:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött    (….%) 

d. Egybefüggő, nagyobb méretű parcellák (1ha felett) esetében: 
a kereslet:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött   (….%) 
a kínálat:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött    (….%) 

e. A földpiac egészét tekintve: 
a kereslet:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött   (….%) 
a kínálat:  élénkült (….%) / nem változott / mérséklődött    (….%) 

f. Jellemzően keresett művelési ág(ak):  
szántó/gyep/gyümölcsös/szőlő/nádas/halastó/erdő 

 
Megjegyzés:……………………………………………………………………….. 

 
3. A termőföldet vásárlók összetételének jellemzői:  
(a vásárolt terület nagyságának százalékos megoszlása alapján) 
 

a. Mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok   …….(%) 
b. Mezőgazdasági területet használó gazdasági szervezetek   …….(%) 

tulajdonosa, dolgozója (természetes személyként)    …….(%) 
c. Nem mezőgazdasági termeléssel foglalkozó helyben lakók  …….(%) 
d. Nem mg-i termeléssel foglalkozó nem helyben lakók    …….(%) 
e. Magyar Állam (NFA)             …….(%) 
f. Külföldi magánszemélyek vásárlása        …….(%) 
g. Egyéb:…………………….           …….(%) 

 
Megjegyzés:………………………………………………………………………….. 

                                             
107 A feldolgozás során esetleg felmerülő eltérések tisztázásához. 
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4. A földvásárlás céljai, motívuma: 
 

Saját mezőgazdasági hasznosítás           ..…% 
      ebből gazdálkodás indítása            ..…% 

méretnövelés              …..% 
Bérbe adás:                 …..% 
   ebből bérbeadás saját társaságnak          .….% 
Vagyongyarapítás, befektetés            …..% 
Egyéb (éspedig): ………:………..….          .….% 

 
Indoklás:………………………………………………………………….. 

 
5. A potenciális földeladóknál tapasztalható-e árnövekedési várakozás?  
 
Nem jellemző / jellemző de érezhetően csökkent / mérsékelten csökkent / egyáltalán 
nem csökkent a várakozás 
 

Indoklás:…………………………………………………………………….. 
 
6. A termőföldet értékesítők: (az értékesített terület százalékos megoszlása alapján) 
 

a. Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni gazdaságok  …….(%) 
b. Mg-i tevékenységet végző gazdasági szervezetek    …….(%) 
c. Nem mezőgazdasági termeléssel foglalkozó helyben lakók …….(%) 
d. Nem mg-i termeléssel foglalkozó nem helyben lakók   …….(%) 
e. Magyar Állam (NFA)            …….(%) 
f. Egyéb:…………………….          …….(%) 

 
Indoklás:………………………………………………………….………….. 

 
7. A termőföld értékesítés motívumai, indítékai : 
 

a. Megélhetési problémák           …….(%) 
b. A földterülete nincs hasznosítva         …….(%) 
c. Magas földárak             …….(%) 
d. Egyéb éspedig):…………………………….     …….(%) 

 
8. Földárak (hosszú távú mezőgazdasági hasznosítás): 

Földár 
Művelési ág Minőség 

(ezer Ft/ha) (ezer Ft/Ak) 
árváltozás 

2004 óta (%) 
Gyenge (17 Ak/ha alatt)    
Átlagos (20 Ak/ha körül)    
Jó (25-30 Ak/ha között)    
Kiváló (30 Ak/ha felett)    

Szántó 

Megyei átlag    
Gyep Megyei átlag    
Szőlő Megyei átlag    
Gyümölcsös Megyei átlag    
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9. Földbérleti díjak (jelenleg kötött bérleti szerződések alapján): 
 

Bérleti díj 

Művelési ág Minőség 
(ezer Ft/ha) (ezer Ft/Ak) 

bérleti díj 
változás a 

csatlakozás óta 
(%) 

Gyenge (17 Ak/ha alatt)    
Átlagos (20 Ak/ha körül)    
Jó (20-30 Ak/ha között)    
Kiváló (30 Ak/ha felett)    

Szántó 

Megyei átlag    
Gyep Megyei átlag    
Szőlő Megyei átlag    
Gyümölcsös Megyei átlag    

 
10. Bérlet átlagos időtartama: …….. év 
 
11. Csere, ajándékozás szerepe a földpiacon: mérsékelt/erős 
 

Indokai::………………………………………………………………………….... 
 
12. Osztatlan tulajdon értékesítése: mérsékelt/erős 
 

Indokai:……………………………………………………………………………. 
 
Egyéb megjegyzés, javaslat 
 

……………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………… 

 
 
Köszönjük a válaszadást! 
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M3.  

Osztatlan közös tulajdon 
 
A föld tulajdonviszonyainak megváltoztatása a földalapok – kárpótlási, tagi-
alkalmazotti és a szövetkezeti részarány tulajdon földalapja – kijelölésével kezdődött. 
A kárpótlási földalap a korábbi tulajdonosok tulajdonjogának visszaállítását szolgálta 
az állami, illetve a szövetkezeti tulajdonú területekből. A részarány földalap a 
szövetkezetek által még meg nem váltott, az aktív tagokat és örököseiket megillető 
földalap volt108. A tagi-alkalmazotti földalap pedig a korábban földdel nem 
rendelkező tagok és örököseik földhöz juttatását szolgálta, amely tagok esetében 30 
AK, az alkalmazottaknál pedig 20 AK ingyenes juttatást jelentett.  
 
A tagok és a szövetkezet közötti vagyoni viszonyok rendezése érdekében a 
szövetkezeti részarány területek nevesítésével és kiadásával (1993. évi II. törvény 5.§) 
közös tulajdon jött létre, melyre a PTK közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései 
érvényesek (PTK XII. fejezet). A tulajdonosok döntően kis méretű tulajdonukat egy 
földrészletben, korábban tagosított táblákon belül kapták vissza. A kiadás során a 
kérelmező önálló ingatlanként is igényelhette tulajdonát, azonban a megosztás 
költségeit a törvény a tulajdonosra hárította. A területüket a tulajdonosok, tulajdoni 
közösségek általában bérbeadással hasznosítják (Csendes et al., 2003). 
 
A földkiadás során számos olyan földrészlet keletkezett, ahol nagy számú, 
kezelhetetlen méretű tulajdoni hányadok, illetve tulajdonközösségek alakultak ki. 
Ezek: 

 Gyakorlatilag egyértelműen kényszerközösséget jelentenek. 

 A tulajdoni közösségeken belül szép számmal vannak csupán egy-két 
aranykoronával, vagy ennek tört részével rendelkező tulajdonosok, akik 
tulajdonuk művelési kötelezettségének nem tesznek eleget, illetve ismeretlenek, 
így a teljes terület közös haszonbérbe adásának, értékesítésének lehetősége is 
korlátozott [PTK 144. § (b)]. 

 Az ingatlanok használatát a közös tulajdoni forma korlátozza, mely 
érdekellentétek forrásául szolgál, gazdálkodók sem mindig tudják akadályok 
nélkül birtokba venni a tulajdoni hányadukat. 

 A későbbiekben az örökösök a tulajdonok szétaprózódása következtében 
gyakran nem is tartanak igényt a kicsi tulajdoni hányadukra. 

 
A saját művelés vagy a földterület értékesítési szándéka miatt egyre többen kérték 
ingatlanuk kijelölését, a közös tulajdon megosztását. A közös tulajdon 

                                             
108 A mezőgazdasági szövetkezet a közös használatában álló, továbbá a bármilyen címen tulajdonába került 
földekből elkülöníti a részarány-földtulajdonosok (tagok, velük azonos jogállású személyek, valamint a 
kívülállók) tulajdonában levő földet [1992. évi II. törvény, 13. § (3)] 
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megszüntetésének külön szabálya a részarány tulajdonból származó közös 
tulajdont osztatlan közös tulajdonként nevesíti109.  
 
Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld mintegy 1,5 millió hektár volt. A 
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényben az állam a 
2001. évi módosítással az osztatlan közös tulajdon (első) kimérésének teljes 
költségét magára vállalta oly módon, hogy a körzeti földhivatalok akár egyetlen 
kérelmező tulajdonostárs kérésére is elvégzik az adott földrészlet megosztását, az 
önálló földrészlet kialakítását. A kimérés után visszamaradó területek közös 
tulajdonnak minősülnek, melynek megosztására már a PTK rendelkezései 
vonatkoznak (állami költségviselés nélkül). 
 
Általános szabály, hogy a kiosztás nem alkalmazható erdő művelési ágú területeken és 
hogy a kialakítandó földrészlet 0,3 hektárnál kisebb nem lehet. Az alacsony tulajdoni 
hányaddal, aranykorona értékkel rendelkező tulajdonostárs a megosztás után 
visszamaradó földrészletben szerez tulajdonjogot, hacsak más, hasonló helyzetű 
tulajdonostárssal megegyezve nem kéri együttesen az önálló ingatlan kialakítását. A 
hatályos szabályozás elsőbbséget biztosít azon tulajdonostársaknak, akik a kialakított 
földrészletet saját maguk kívánják művelni. A 63/2005. (IV. 8.) Kormány rendelet 
szerint az elsőbbség azokat illeti meg, akik legalább három éve mezőgazdasági 
tevékenységet végeznek, továbbá a földhasználati nyilvántartás szerint nincs a 
tulajdoni hányadukra vonatkozó, más javára szóló haszonbérleti vagy egyéb 
hasznosítási szerződésük. 
 

                                             
109 A fogalmat az 1999. évi XLIX. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. 
törvény módosításáról iktatta be. 
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M4.  

A mezőgazdasági területek kimutatásának eltérései 
 
A KSH az OSAP évközi adatgyűjtése keretében, kérdőíves megkérdezés során110 
szerzi be az egyéni gazdálkodók és a gazdasági szervezetek földhasználatához 
kapcsolódó adatait, így a mezőgazdasági területek használatát is. Az adatgyűjtést 
földügyi szakértői becslés egészíti ki. (A szakértői becslés célja, hogy a földhasználat 
statisztikát a földterület statisztikához igazítsa).  
 
Az adat-felvételezés nem teljes körű, az ÁMÖ 2000; a GSZÖ 2003; és a GSZÖ 2005 
mintáin alapul. A problémát az okozza, hogy a mintába nem mindig kerülhettek be az 
ÁMÖ 2000 felmérés óta alakult gazdaságok. Az ebből származó eltérést legkorábban 
az ÁMÖ 2010 orvosolhatja.  
 
AZ ÁMÖ 2000 sem teljes körű: az összes háztartás mintegy kétharmadát figyelte meg 
(2,1 millió háztartást). Ebből 1,8 millió foglalkozott mezőgazdasággal, azonban 835 
ezer háztartás nem érte el a mérethatár küszöbértéket, a módszertan alapján „nem 
gazdaság”. Az említett gazdaságok a felmérés idején 30-40 ezer ha mezőgazdasági 
területtel rendelkezhettek. A nem megfigyelt háztartások111 feltehetően ennél több 
földet használhattak.  
 
A statisztika alapján nem elkülöníthető a „csak háztartások” és a „nagy intézményi 
földhasználók” által hasznosított és hasznosíthatóvá tehető terület. A mezőgazdasági 
területek vizsgálatánál külön fel kell tárni a „nagy intézményi földhasználók” helyzetét 
is. Az NFA, a Honvédség, a Nemzeti Parkok, a Vízügy, MÁV, önkormányzatok, stb. 
igaz nem fő tevékenységként, de végez(het)nek mezőgazdasági tevékenységet. 
Földhasználatuk a statisztikában jellemzően „gazdaságra nem azonosítható 
területeként” kerül besorolásra. 
 
Az MVH-hoz bejelentett mezőgazdasági területek alapján (2007-ben) az egyéni 
gazdaságok földhasználata a KSH kimutatásnál 10%-kal magasabb (2847,1 ezer ha). A 
gazdasági szervezetek adatai ugyanakkor lényegében megegyeznek (2220,7 ezer ha), 
az eltérés mindössze másfél százalék, ugyanakkor a „nagy intézményi földhasználók” 
földhasználata is a gazdasági szervezetek között kerül kimutatásra az MVH 
kimutatások alapján. 

                                             
110 Elemei: Földterület és vetésterület statisztika (május 31-i állapot). Az adatszolgáltatásra valamennyi 
mezőgazdasági földterületet használó gazdasági szervezet kötelezett. Az egyéni gazdaságok földterületének és 
vetésterületének összeírása (május 31-i állapot). Adatszolgáltatásra kötelezett valamennyi mezőgazdasági 
földterületet használó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaság. 
111 A megfigyelésből kimaradtak-kimaradhattak az állattartást „kizáró” nagyobb települések (például Budapest 
jelentős része). 
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Mezőgazdasági terület használata gazdálkodási formák szerint 
(ezer ha) 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

Egyéni gazdaságok 2216,1 2722,4 2699,1 2593,0 2541,5 
Gazdasági szervezetek 2145,7 2206,1 2215,0 2188,7 2176,4 
Gazdaságra nem azonosítható területek* 1502,9 935,4 949,9 1035,5 1089,1 
 ebből: nem hasznosított mg-i területek** 288,2 279,0 276,4 276,1 273,9 
Gazdálkodási formák összesen 5864,7 5863,8 5863,9 5817,2 5807,1 
* Tartalmazza a nem hasznosított mezőgazdasági területet is. 
** A nem mezőgazdasági hasznosítású, egyéb szervezeti, intézményi és közcélú területeket is tartalmazza. 
Forrás: KSH, 2007 

 
Az MVH-hoz támogatásra bejelentett mezőgazdasági terület 2007-ben 5081,4 ezer ha. 
A KSH kimutatása alapján legfeljebb 451,7 ezer hektárral több kerülhetett volna 
bejelentésre és a KSH statisztika alapján további 273,9 ezer ha lehet művelésbe 
vonható, azaz 725,6 ezer ha mezőgazdasági terület – elméletileg – még 
támogatásra bejelenthető. Ugyanakkor további területek bejelentését a közvetlen 
területalapú támogatások alsó küszöbértékének meghatározott 0,3 ha-os 
parcellaszabály és a más célú hasznosítású területek (például honvédségi területek, 
árvízvédelmi gátak stb.) bejelentési tilalma korlátozza.  
 
Hasonló eredményt kapunk (722,1 ezer hektár további bejelenthető mezőgazdasági 
terület), ha a mezőgazdasági területek támogatásra történő bejelentésének lehetőségét a 
földtulajdon oldaláról is megvizsgáljuk.  
 
A külterületi mezőgazdasági ingatlanok területe az Országos igazgatási határos 
fekvésenkénti és összevont főösszesítők alapján 5703,5 ezer ha (96,6%) (FVM FÖMI, 
2008). A külterületi mezőgazdasági ingatlanokból 622,1 ezer hektárt112 nem 
hasznosítunk. Amennyiben a külterületi mezőgazdasági területek földtulajdonát 
tulajdonosi csoportok szerint vizsgáljuk, és az a támogatásra bejelentett területtel 
összehasonlítjuk, a gazdasági szervezetek tulajdonában lévő terület 924,7 ezer ha 
(melynek 71,0%-a 656,3 ezer ha állami tulajdon, amit közel fele-fele arányban az NFA 
és a védett területeken a KVVM szervezi a hasznosítást) mellett 2234,3 ezer hektárt 
jelentett be támogatásra. A természetes személyek tulajdona 4778,8 ezer ha mellett az 
egyéni gazdaságok 2847,1 ezer hektárt jelentettek be támogatásra. Ez azt jelenti, hogy 
a gazdasági szervezetek legalább 1309,4 ezer hektárt113 bérelnek természetes 
személyektől. 
 
Az ország teljes mezőgazdasági területéből belterületi 23,6 ezer ha (0,4%), zártkerti 
pedig 178,3 ezer ha (3,0%). Elméletileg támogathatók ugyan, de a jövőben általában 
inkább más célú hasznosítást (a beépítést) szolgálják a belterületi-, illetve a beépítést 
(és hobbicélokat is) szolgáló zártkerti ingatlanok. A belterületi mezőgazdasági 
területek aránya elhanyagolható, míg a zártkertek esetében a támogatásra történő 

                                             
112 (4778,8 ezer ha – 1309,6 ezer ha - 2847,1 ezer ha) 
113 (2234,3 ezer ha - 924,4 ezer ha) 
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bejelentést az alsó parcellaméret korlátozza (0,3 ha)114. A területek összevonásával így 
legfeljebb 100 ezer ha zártkerti mezőgazdasági terület támogatásra történő 
bejelentésével számolhatunk középtávon. 
 
Popp et al. (2004) tanulmányában készült kimutatás alapján a 0,3 ha alatti 
mezőgazdasági parcellák összterülete 589,5 ezer ha, mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan, erodált, erősen szennyezett mezőgazdasági terület 730,9 ezer ha, 
repülőterek, katonai gyakorlóterek, vásárterek területe 4,1 ezer ha, azaz összesen 
1324,5 ha nem tartozott SAPS jogosult területbe. A kimutatásban szereplő SAPS 
jogosult területeken (4355,2 ezer ha) felül, a mezőgazdasági hasznosításra kevésbé 
alkalmas mezőgazdasági területből 2007-re már 745,8 ezer ha bekerült a támogatási 
rendszerbe.  
 
A (fennmaradó) nem hasznosított mezőgazdasági terület 578,7 ezer hektár, annak 
közel fele (a KSH statisztikában nem hasznosított mezőgazdasági területként 
kimutatott 273,9 ezer ha) viszonylag könnyen mezőgazdasági hasznosítás alá 
vonható, míg másik fele 304,8 ezer ha egyre nehezebben, vagy egyáltalán nem 
vonható újra művelésbe. Ilyen területek lehetnek a gazdaságokhoz tartozó 
mezőgazdasági területen elhelyezkedő, jelenlegi állapotukban nem támogatható, 
általában a nehéz művelésbe vonást is jelző fás területek, facsoportok, belvizes-
mocsaras részek.  
 

                                             
114 Tóth et al. (2004) tanulmányában a zártkerti ingatlanok átlagterülete 0,17 ha. 
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M5.  

Földárak és bérleti díjak gyűjtése az Európai Unióban 
 
Az Európai Unió hivatalos statisztikáit kezelő Eurostat a földárakról és bérleti díjakról 
a tagállamok központi statisztikai hivatalaitól veszi át az információt, melyet 
változatlan tartalommal közöl. A földárak és a bérleti díjak a termőföldhöz, mint 
termelési erőforráshoz kapcsolódnak a mezőgazdasági árstatisztikán belül, de 
elkülönítve kezelendők. A hivatalos statisztikát éves árak és árindexek formájában 
évente megjelenő kiadvány, a „Földárak és bérleti díjak az Európai Unióban” 
(Agricultural land prices and rents in the EU) tartalmazta. Jelenleg a Bizottság az Unió 
mezőgazdaságának állapotát bemutató éves jelentését kiegészítő – a Mezőgazdasági 
Főigazgatóság által gondozott – „Mezőgazdaság az Európai Unióban, statisztika és 
gazdasági információ” (Agriculture in the European Union statistical and economic 
information) gyűjtemény része [3.3.8. Mezőgazdasági parcellák piaci értéke (Market 
value of agricultural land) és 3.3.9. Mezőgazdasági területek bérleti díja (Rents for 
agricultural land) táblák].  
 
A földárak és bérleti díjak a tagállamok kimutatásaitól függően mezőgazdasági 
területekre, szántóterületekre vagy gyepterületekre vonatkozhatnak. A tagállamok által 
szolgáltatott összevont adatok egymással kevésbé hasonlíthatók össze, mely 
összefüggésben áll a termőföldek, ingatlanok nyilvántartásának, értékelésének 
történeti fejlődésének különbségeivel a tagállamokban használt kataszterek, 
információs rendszerek elkülönült működésével. 
 
A mezőgazdasági földterületek árai a legtöbb tagországban adminisztratív forrásokból 
- a telekkönyvi-, és az adóhivatalok feljegyzéseiből - származnak. A legtöbb tagállam 
a földárak meghatározására regisztrációs rendszert működtet, az adásvétellel 
kapcsolatos információk formanyomtatványon jutnak el a helyi regisztrációs, illetve 
agrárfejlesztési irodákhoz, melyeket a mezőgazdasági minisztériumokhoz tartozó 
körzeti hivatalok, vagy statisztikai intézetek összesítenek (Eurostat, 1997).  
 
A termőföldek bérleti díjainak adatait az országok többségében külön adatgyűjtés 
keretében tárják fel. A bérleti díjak gyűjtésénél és feldolgozásánál már nagyobb 
eltérések mutatkoznak az egyes tagországok tekintetében. Több esetben reprezentatív 
mintatvételezés történik, és az így nyert adatokat indexálják, illetve más mutatókkal 
korrigálják. Jellemző még a bérleti díjak szakértői hálózaton keresztüli becslése, mely 
adatok magasabb szintű felülvizsgálat után kerülhetnek közlésre. Tagállamok szerint: 

 Belgiumban a szántók, illetve gyep-legelők földárai éppúgy rendelkezésre 
állnak, mint azok bérleti díjai. A termőföldárak adatai az értékesítések súlyozott 
átlagán nyugszanak.  

 Dániában a földárak adatai a 10 és 100 hektár közötti, épülettel is rendelkező 
termőföldekre vonatkoznak.  

 Görögország és Spanyolország esetében elkülönített az öntözött és az 
öntözetlen mezőgazdasági területek ára.  
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 Németország adatgyűjtése a földárak mellett mind a régi bérleti szerződések, 
mind az újonnan bérelt területek díjaira kiterjed, melyet kétévente vizsgálnak 
felül.  

 Franciaországban a szántóterületek és természetes gyepterületek földárait 
gyűjtik, míg a bérleti díjak csupán a szántókra állnak rendelkezésre. Ez utóbbi 
korábbi évek adatfelvételén alapszik, melyet gyakran csak indexálással 
aktualizálnak.  

 Hollandiában a szántók és gyep-legelő területek földáradatait - sőt még az 
értékesítésre szánt területeket is külön jegyzik - éppúgy, mint azok bérleti díjait.  

 Portugáliában nincs ilyen jellegű adatgyűjtés sem a földárakról, sem pedig a 
bérleti díjakról.  

 Az Egyesült Királyságban a földárakat a kapcsolódó épületek áraival együtt 
gyűjtik. Angliában Wales-ben és Skóciában az öt hektár feletti ingatlanok, 
Észak-Írországban a két hektár felettiek szerepelnek a regisztrációban.  

 Ausztriában a földárakról nincs adatgyűjtés. 

 Svédországban reprezentatív felmérést végeznek a bérleti díjak becslésére.  

 Finnországban a Mezőgazdasági Minisztérium Nemzeti Földadatgyűjtés 
keretében számítja ki a 2 hektár feletti mezőgazdasági területek értékesítési 
középárát, ahol az épületekkel együtt értékesített gazdaságok fölterületeit 
figyelmen kívül hagyják. A földbérleti díjakat a mezőgazdasági számviteli 
információs hálózatból (tesztüzem) vételezik. 
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M6.  

Földárak és bérleti díjak gyűjtése Magyarországon 
 
Magyarországon a földár és bérleti díj meghatározására irányuló különböző 
felmérések eltérései főleg az adatgyűjtés és feldolgozás módszereinek eltéréséből 
(adatszolgáltatók, megfigyelési időszak, területi szint) adódnak. A Központi 
Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági Statisztikai Főosztálya az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) évközi adatgyűjtése keretében, kérdőíves megkérdezés 
során szerzi be a földárakhoz és bérleti díjakhoz kapcsolódó adatokat. Elemei: 

 Földterület és vetésterület statisztika (május 31-i állapot). Az adatszolgáltatásra 
a mezőgazdasági földterületet használó gazdasági szervezet kötelezett. 

 Az egyéni gazdaságok földterületének és vetésterületének összeírása (május 31-
i állapot). Adatszolgáltatásra kötelezett valamennyi mezőgazdasági földterületet 
használó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaság. 

 
Az adatszolgáltatásban a földterület használata és a vetésszerkezet bemutatása mellett 
nyilatkozni kell a földbérletről és a földforgalmi adatokról is. [Szántó, gyümölcsös, 
szőlő, gyep, erdő művelési ág bontásban a bérbe vett terület díjáról és a 
vásárolt/értékesített terület egységáráról (forint/hektár)]. A földbérleti díjak, művelési 
ágak és gazdálkodási formák szerint, valamint (művelési áganként) összesítve kerültek 
bemutatásra „A mezőgazdasági statisztikai évkönyv ” kiadványban (2002-2006 
között). A bérleti díjak országos szinten reprezentálják a művelési ágakat és a 
gazdálkodási formákat. Földárak közlése országos szinten, művelési ág bontásban 
először 2008-ban várható. A mezőgazdasági terület és a szántó bérleti díjának országos 
adatait a KSH juttatja el az Eurostat számára. 
 
Az AKI tesztüzemi rendszere a földárak és bérleti díjak országos és regionális szinten 
is reprezentatív meghatározására a könyvelőirodák művelési áganként elkülönítetten 
kezelik a területek értékét. A földárak az üzemek tulajdonába tartozó saját tulajdonú 
területek összességének értékelésére vonatkoznak, az adott évben létrejött tényleges 
adásvételek elkülönítetten nem jelennek meg a rendszerben. A földterületeket a 
könyvelőirodák az adott régióban található, hasonló adottságú földterület forgalmi 
értéke alapján értékelik, figyelmen kívül hagyva a nem piaci alapú földszerzési 
lehetőségeket (például a rokonok közötti adásvételeket).  
 
A forgalmi érték meghatározásánál nehézséget okoz, hogy nem működik nyilvánosan 
hozzáférhető, hivatalos adatbázis a forgalmi értékek meghatározására, összehasonlító 
adatok gyűjtésére. Ezért a pontos ár meghatározásában fontos szerepet játszik a 
16/2002. (II.18.) Kormányrendelet, mely alapján a polgármesteri hivatalok, illetve a 
körjegyzőségek hirdetőtábláján ki kell függeszteni a termőföldre vonatkozó 
árajánlatokat (Keszthelyi, 2007). A bérleti díjak esetében a fizetett földbérleti díjak 
(haszonbérleti díjak) a szívességi földhasználat jogcímén használt területek 
elkülönítésével kerülnek meghatározásra a tesztüzemi adatgyűjtés körében. Az üzemek 
által bérelt terület alapján meghatározható a bérelt mezőgazdasági területre vetített és a 
szántóra jutó átlagos bérleti díj. 
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M7.  

A földárak és bérleti díjak közötti összefüggések feltárása 
 
1.1. Regionális földárak vizsgálata 

Szántóföld átlagár* régiók és földminőség szerint, 2007. január, (ezer Ft/ha) 

Gyenge 
minőség 

Átlagos 
minőség 

Jó 
minőség 

Kiváló 
minőség Megnevezés 

(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 
Közép-Magyarország  210 325 525 700 
Közép-Dunántúl 325 500 625 900 
Nyugat-Dunántúl 250 375 525 850 
Dél-Dunántúl 375 550 750 1050 
Észak-Magyarország 135 250 350 425 
Észak-Alföld 275 550 950 1350 

Dél-Alföld 225 325 475 650 
*intervallumok középértékei 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. 
 

Kéttényezős varianciaanalízis ismétlések nélkül 

Összesítés Darabszám Összeg Átlag Variancia 
Közép-Magyarország  4 1760,0 440,00 46983,33 
Közép-Dunántúl 4 2350,0 587,50 58541,67 
Nyugat-Dunántúl 4 2000,0 500,00 67083,33 
Dél-Dunántúl 4 2725,0 681,25 83906,25 
Észak-Magyarország 4 1160,0 290,00 15816,67 
Észak-Alföld 4 3125,0 781,25 220572,90 
Dél-Alföld 4 1675,0 418,75 34322,92 
    
Gyenge 7 1795,0 256,43 6172,62 
Átlagos 7 2875,0 410,71 14761,90 
Jó 7 4200,0 600,00 39166,67 
Kiváló 7 5925,0 846,43 89255,95 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
 

Varianciaanalízis 

Tényezők SS df MS F emp. p-érték F krit. 
Földrajzi elhelyezkedés 673071,43 6 112178,60 9,05 1,22E-04 2,66 
Földminőség 1358609,80 3 452869,90 36,54 7,27E-08 3,16 
Hiba 223071,43 18 12392,86    
Összesen 2254752,70 27         
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
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1.2. Regionális bérleti díjak vizsgálata 

Szántó átlagos bérleti díj* régió és földminőség szerint, 2007. január, (ezer Ft/ha) 

Gyenge 
minőség 

Átlagos 
minőség 

Jó 
minőség 

Kiváló 
minőség Megnevezés 

(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 
Közép-Magyarország  15 20 25 30 
Közép-Dunántúl 13 21 30 40 
Nyugat-Dunántúl 12,5 17,5 22,5 27,5 
Dél-Dunántúl 20 30 37,5 50 
Észak-Magyarország 6 9 15 15 
Észak-Alföld 15,5 25 35 35 

Dél-Alföld 16 21 30 35 
*intervallumok középértékei 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. 

Kéttényezős varianciaanalízis ismétlések nélkül 

Összesítés Darabszám Összeg Átlag Variancia 
Közép-Magyarország  4 90,0 22,50 41,67 
Közép-Dunántúl 4 104,0 26,00 135,33 
Nyugat-Dunántúl 4 80,0 20,00 41,67 
Dél-Dunántúl 4 137,5 34,37 159,90 
Észak-Magyarország 4 45,0 11,25 20,25 
Észak-Alföld 4 110,5 27,62 87,56 
Dél-Alföld 4 102,0 25,50 73,67 
    
Gyenge 7 98,0 14,00 18,417 
Átlagos 7 143,5 20,50 42,08 
Jó 7 195,0 27,86 59,27 
Kiváló 7 232,5 33,21 118,15 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 

Varianciaanalízis 

Tényezők SS df MS F emp. p-érték F krit. 
Földrajzi elhelyezkedés 1231,05 6 205,18 18,82 7,41E-07 2,66 
Földminőség 1483,89 3 494,63 45,37 1,35E-08 3,16 
Hiba 196,23 18 10,90   
Összesen 2911,18 27       
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 

1.3. Regionális földár bérleti díj összefüggései 

Régiós szántóföldi átlagárak és bérleti díjak, korrelációs együtthatók 

Megnevezés f_gyenge f_átlagos f_jó f_kiváló b_gyenge b_átlagos b_jó b_kiváló 
f_gyenge 1    
f_átlagos 0,9017* 1    
f_jó 0,6887 0,9141* 1   
f_kiváló 0,7192* 0,9195* 0,9831* 1   
b_gyenge 0,7625* 0,6513 0,6255 0,6175 1   
b_átlagos 0,8723* 0,8353* 0,7903* 0,7772* 0,9594* 1   
b_jó 0,8501* 0,8642* 0,8276* 0,8026* 0,9021* 0,9723* 1  
b_kiváló 0,9427* 0,8135* 0,64402  0,6392  0,8977* 0,9454* 0,9304* 1 
Megj.: f (földár); b (bérleti díj); * 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadható együtthatók 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
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Regionális korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálata (t értékek) 

Megnevezés f_gyenge f_átlagos f_jó f_kiváló b_gyenge b_átlagos b_jó b_kiváló 
f_gyenge         
f_átlagos 4,6628        
f_jó 2,1240 5,0400       
f_kiváló 2,3145 5,2320 11,9983      
b_gyenge 2,6352 1,9191 1,7927 1,7553     
b_átlagos 3,9889 3,3967 2,8838 2,7616 7,6031    
b_jó 3,6093 3,8402 3,2963 3,0081 4,6732 9,3026   
b_kiváló 6,3172 3,1281 1,8824 1,8587 4,5554 6,4881 5,6739   
Megj.: f (földár); b (bérleti díj); 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadható t értékek vastagítottak;. Kritikus t érték = 
2,5706 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 

 
2.1. Megyei földárak vizsgálata 
 

Szántó átlagár* megye és földminőség szerint, 2007. január (ezer Ft/ha) 

Gyenge 
minőség 

Átlagos 
minőség 

Jó 
minőség 

Kiváló 
minőség Megnevezés 

(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 

Pest 210 325 525 700 
Fejér 400 600 750 1000 
Komárom-Esztergom 250 400 588 806 
Veszprém 300 400 500 800 
Győr-Moson-Sopron 250 350 475 850 

Vas 150 250 600 800 
Baranya 300 400 500 620 
Somogy 300 450 700 1175 
Tolna 375 550 875 950 
Borsod-Abaúj-Zemplén 120 150 200 250 
Heves 150 300 400 400 
Nógrád 150 240 375 600 
Jász-Nagykun-Szolnok 200 350 400 600 
Hajdú-Bihar 350 500 700 1450 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 300 750 1500 2100 
Bács-Kiskun 150 220 380 600 
Békés 130 250 450 700 
Csongrád 300 400 550 700 
*intervallumok középértékei 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. 
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Kéttényezős varianciaanalízis ismétlések nélkül 

Összesítés Darabszám Összeg Átlag Variancia 
Pest 4 1760 440,00 46983,33 
Fejér 4 2750 687,50 63958,33 
Komárom-Esztergom 4 2044 511,00 57798,67 
Veszprém 4 2000 500,00 46666,67 
Győr-Moson-Sopron 4 1925 481,25 68906,25 
Vas 4 1800 450,00 91666,67 
Baranya 4 1820 455,00 18766,67 
Somogy 4 2625 656,25 146822,90 
Tolna 4 2750 687,50 73541,67 
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 720 180,00 3266,67 
Heves 4 1250 312,50 13958,33 
Nógrád 4 1365 341,25 38306,25 
Jász-Nagykun-Szolnok 4 1550 387,50 27291,67 
Hajdú-Bihar 4 3000 750,00 238333,30 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 4650 1162,50 635625,00 
Bács-Kiskun 4 1350 337,50 39891,67 
Békés 4 1530 382,50 62225,00 
Csongrád 4 1950 487,50 30625,00 
       
Gyenge 18 4385 243,61 7958,25 
Átlagos 18 6885 382,50 22241,91 
Jó 18 10468 581,56 78083,56 
Kiváló 18 15101 838,94 172691,80 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
 

Varianciaanalízis 

Tényezők SS df MS F emp. p-érték F krit. 
Földrajzi elhelyezkedés 3272276 17 192486,80 6,53 8,45E-08 1,83 
Földminőség 3609594 3 1203198,00 40,79 1,38E-13 2,79 
Hiba 1504308 51 29496,24      
Összesen 8386178 71       
Forrás: Saját számítás 
 



 

 160

2.2. Megyei bérleti díjak vizsgálata 

Szántó átlagos bérleti díj* megye és földminőség szerint,2007. január (ezer Ft/ha) 

Gyenge 
minőség 

Átlagos 
minőség 

Jó 
minőség 

Kiváló 
minőség Megnevezés 

(17 Ak/ha alatt) (17-25 Ak/ha) (25-30 Ak/ha) (30 Ak/ha felett) 
Pest 15 20 25 30 
Fejér 20 30 35 45 
Komárom-Esztergom 11 17 25 35 
Veszprém 6 12 25 30 
Győr-Moson-Sopron 13,5 18 22,5 27,5 

Vas 10 15 20 25 
Baranya 16 21 27 31 
Somogy 17,5 35 45 65 
Tolna 20 25 37,5 42,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén 7 9 11 12 
Heves 8 10 20 20 
Nógrád 5 8 12 18 
Jász-Nagykun-Szolnok 6 16,5 20 26 
Hajdú-Bihar 13 26 30 35 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 25 35 50 50 
Bács-Kiskun 15 25 30 35 
Békés 20 28 35 38 
Csongrád 12 14 24 28 
*intervallumok középértékei 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. 
 

Kéttényezős varianciaanalízis ismétlések nélkül 

Összesítés Darabszám Összeg Átlag Variancia 
Pest 4 90,0 22,50 41,67 
Fejér 4 130,0 32,50 108,33 
Komárom-Esztergom 4 88,0 22,00 108,00 
Veszprém 4 73,0 18,25 124,25 
Győr-Moson-Sopron 4 81,5 20,37 36,06 
Vas 4 70,0 17,50 41,67 
Baranya 4 95,0 23,75 43,58 
Somogy 4 162,5 40,62 393,23 
Tolna 4 125,0 31,25 110,42 
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 39,0 9,75 4,92 
Heves 4 58,0 14,50 41,00 
Nógrád 4 43,0 10,75 31,58 
Jász-Nagykun-Szolnok 4 68,5 17,12 70,40 
Hajdú-Bihar 4 104,0 26,00 88,67 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 160,0 40,00 150,00 
Bács-Kiskun 4 105,0 26,25 72,92 
Békés 4 121,0 30,25 64,25 
Csongrád 4 78,0 19,50 59,67 
Gyenge 18 240,0 13,33 33,15 
Átlagos 18 364,5 20,25 71,48 
Jó 18 494,0 27,44 104,41 
Kiváló 18 593,0 32,94 153,50 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
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Varianciaanalízis 

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 
Földrajzi elhelyezkedés 5327,43 17 313,38 19,13 2,05E-16 1,83 
Földminőség 3936,23 3 1312,08 80,08 2,67E-19 2,79 
Hiba 835,58 51 16,38   
Összesen 10099,25 71    
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 

 
2.3. Megyei földár bérleti díj összefüggések 
 

Megyei szántóföldi átlagárak és bérleti díjak korreláció elemzése, (korrelációs 
együtthatók) 

Megnevezés f_gyenge f_átlagos f_jó f_kiváló b_gyenge b_átlagos b_jó b_kiváló 
f_gyenge 1        
f_átlagos 0,8477* 1       
f_jó 0,5894* 0,8969* 1      
f_kiváló 0,5800* 0,8438* 0,9244* 1     
b_gyenge 0,4751* 0,6491* 0,7206* 0,6411* 1    
b_átlagos 0,5030* 0,6542* 0,6808* 0,7242* 0,8925* 1   
b_jó 0,5688* 0,7604* 0,8001* 0,7803* 0,8815* 0,9376* 1  
b_kiváló 0,5924* 0,6828* 0,6680* 0,6902* 0,7662* 0,9138* 0,9386* 1 
Megj.: f (földár); b (bérleti díj); * 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadható együtthatók 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 

 

Megyei korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálata (t értékek) 

Megnevezés f_gyenge f_átlagos f_jó f_kiváló b_gyenge b_átlagos b_jó b_kiváló 
f_gyenge         
f_átlagos 6,3931        
f_jó 2,9180 8,1123       
f_kiváló 2,8474 6,2893 9,6949      
b_gyenge 2,1598 3,4133 4,1568 3,3417     
b_átlagos 2,3277 3,4604 3,7183 4,2002 7,9136    
b_jó 2,7660 4,6839 5,3352 4,9906 7,4676 10,7886   
b_kiváló 2,9414 3,7382 3,5911 3,8154 4,7691 9,0017 10,8805   
Megj.: f (földár); b (bérleti díj); 5%-os szignifikancia szint mellett elfogadható t értékek vastagítottak;. Kritikus t érték = 
2,1199 
Forrás: MgSzH MI adatok alapján, 2008. saját számítás 
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M8.  

Az elemzésbe bevont változók köre 

Változó Elnevezése Képlete-kiszámítása 
1 Adózás előtti eredmény  
2 Adózott eredmény  
3 Árbevétel arányos adózott eredmény Adózott eredmény/Értékesítés nettó árbevétele  

4 
Árbevétel-arányos eredmény 

Adózás előtti eredmény/Értékesítés nettó 
árbevétele 

5 Befektetett eszközök  

6 
Befektetett eszközök összes forráson belüli 
aránya 

Befektetett eszközök/Összes eszközérték 

7 Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért)  
8 Bérbe vett mezőgazdasági terület (ingyenesen)  

9 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért 
és ingyenesen) 

 

10 
Bérelt terület aránya az üzem által használt 
összes területből 

Bérelt terület/Üzem által használt összes terület 

11 
Bevételt növelő, illetve termelési költséget 
csökkentő közvetlen termelői támogatás 

 

12 Bruttó termelési érték  
13 Cash-Flow Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenési leírás 
14 Egyéb hosszú lejáratú hitelek   
15 Egyéni gazdaság segédváltozó 
16 Eladósodottság Idegen tőke/Saját tőke 
17 Értékcsökkenési leírás  
18 Értékesítés nettó árbevétele  
19 Értékhelyesbítés   
20 Eszközarányos jövedelmezőség (%) (Adózás előtti eredmény/Összes eszközérték)*100 

21 
Eszközjövedelmezőség (vállalati tőkeköltség) 

Üzemi tevékenység eredménye/Összes 
eszközérték 

22 Eszközök/Források  
23 Értékpapírok   
24 Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása   
25 Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása   

26 
Fejlesztés/Beruházás 

Tárgyi eszközök összesen növekedés – Fejlesztési 
támogatás – Értékhelyesbítés  

27 Fejlesztési támogatás  
28 Forgóeszközök   
29 Földbérleti díj (fizetett)  
30 Fizetett kamat (idegen tőke hozama)  

31 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke 
hitelállomány egységére fizetett kamat) 

Fizetett kamat/Idegen tőke 

32 Hátrasorolt kötelezettségek   
33 Beruházási és fejlesztési hitel   
34 Hosszú lejáratú kölcsönök  
35 Hosszú lejáratú kötelezettségek  
36 Idegen tőke (Kötelezettségek összesen)  

37 
Kamattámogatás 

Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása + Éven 
túli lejáratú hitel kamattámogatása 

38 Követelések   

39 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek 
aránya) 

Rövid lejáratú hitelek/(Hosszú lejáratú hitelek + 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek) 

40 
Likviditás2 

Rövid lejáratú kötelezettségek/Hosszú lejáratú 
kötelezettségek  

41 
Likviditás3 

Rövid lejáratú kölcsönök/Hosszú lejáratú 
kölcsönök 
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folytatás 

Változó Elnevezése Képlete-kiszámítása 

42 
Likviditási gyorsráta 

(Pénzeszközök + Értékpapírok + Követelések)/ 
Rövid lejáratú kötelezettségek  

43 Likviditási ráta Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 
44 Üzemméret (EUME)  
45 Mérleg szerinti eredmény  

46 
Összes mezőgazdasági terület átlagos 
aranykorona érték 

 

47 Pénzeszközök   
48 Rövid lejáratú hitelek   
49 Rövid lejáratú kölcsönök   
50 Rövid lejáratú kötelezettségek  
51 Saját tőke  
52 Saját tőke aránya Saját tőke/Források 
53 Saját tőke jövedelmezősége (ROE) (%) (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)*100 
54 Szántó átlagos aranykorona érték  
55 Szolgáltatások árbevétele  
56 Tagi kölcsön  
57 Tárgyi eszközök összes növekedés   
58 Társas vállalkozás segédváltozó 

59 
Tartós források aránya 

(Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek + 
Hátrasorolt kötelezettségek)/Források összesen  

60 Termelési érték arányos jövedelmezőség (%) Adózás előtti eredmény/Bruttó termelési érték 
61 Tőkeellátottság (%) (Saját tőke/Befektetett eszközök)*100 
62 Üzemi tevékenység eredménye  

63 
Üzem által használt összes mezőgazdasági 
terület 

 

64 Szántó földbérleti díj (fizetett)  
65 Földvásárlásra felvett hitel kamatai  
66 Szántó terület (saját tulajdon)  
67 Szántó terület (pénzért bérbe vett)  
68 Szántó terület (ingyenesen bérbe vett)  
69 Szántó terület (pénzért és ingyenesen bérbe vett)  
70 Szántó terület (pénzért bérbe adott)  
71 Szántó terület (ingyenesen bérbe adott)  

72 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és 
ingyenesen)] 

 

73 Földterület bérbeadásából származó bevétel  
74 Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások  
75 Növénytermesztési termelési irány segédváltozó 
76 Állattenyésztési termelési irány segédváltozó 
77 Vegyes termelési irány segédváltozó 
78 Szántóterület értékére vetített adósságállomány Idegen tőke/Saját szántó értéke 

79 
Szántóterületre vetített hosszú távú 
adósságállomány 

Hosszú lejáratú kötelezettségek/Saját szántó értéke  

80 Saját mezőgazdasági terület értéke  
81 Saját szántó értéke  
82 Folyó termelő felhasználás  
83 Nettó hozzáadott érték  
84 Idegen erőforrások költsége  

85 Bérek 
idegen munkaerő bér- és társadalombiztosítási 
költsége, föld-, épület bérleti díja, fizetett kamatok 

86 Beruházási támogatások és adók egyenlege  
87 Üzemi jövedelem  
88 Üzemi bruttó jövedelem  

Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2004. alapján saját számítás 
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M9.  

A 2004. évi változók a multikollinearitás kiszűrése után 

Változó Elnevezése Változó Elnevezése 
VAR1 Adózás előtti eredmény VAR41 Üzemméret (EUME) 
VAR2 Árbevétel-arányos eredmény VAR42 Mérleg szerinti eredmény 
VAR3 Befektetett eszközök VAR43 Összes mg-i terület átlagos ak érték 
VAR4 Bef. eszközök összes forráson belüli aránya VAR44 Pénzeszközök  
VAR5 Bérbe vett mg-i terület (bérleti díjért) VAR45 Rövid lejáratú hitelek  

VAR6 
Bérbe vett mezőgazdasági terület 
(ingyenesen) VAR46 

Rövid lejáratú kölcsönök  

VAR7 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti 
díjért és ingyenesen) VAR47 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

VAR8 
Bérelt terület aránya az üzem által használt 
összes területből VAR48 

Saját tőke 

VAR9 
Bevételt növelő, illetve termelési költséget 
csökkentő közvetlen termelői támogatás VAR49 

Saját tőke jövedelmezősége (ROE) 

VAR10 Bruttó termelési érték VAR50 Szántó átlagos aranykorona érték 
VAR11 Cash-Flow VAR51 Szolgáltatások árbevétele 
VAR12 Egyéb hosszú lejáratú hitelek  VAR52 Tárgyi eszközök összes növekedés  
VAR13 Egyéni gazdaság VAR53 Társas vállalkozás 
VAR14 Eladósodottság VAR54 Tartós források aránya 
VAR15 Értékcsökkenési leírás VAR55 Tőkeellátottság (%) 
VAR16 Értékesítés nettó árbevétele VAR56 Üzemi tevékenység eredménye 
VAR17 Értékhelyesbítés  VAR57 Üzem által használt összes mg-i terület 
VAR18 Eszközarányos jövedelmezőség VAR58 Szántó földbérleti díj (fizetett) 

VAR19 
Eszközjövedelmezőség (vállalati 
tőkeköltség) VAR59 

Földvásárlásra felvett hitel kamatai 

VAR20 Eszközök/Források VAR6 Szántó terület (saját tulajdon) 
VAR21 Értékpapírok  VAR61 Szántó terület (ingyenesen bérbe vett) 

VAR22 
Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása  

VAR62 
Szántó terület (pénzért és ingyenesen bérbe 
vett) 

VAR23 Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása  VAR63 Szántó terület (pénzért bérbe adott) 
VAR24 Fejlesztés/Beruházás VAR64 Szántó terület (ingyenesen bérbe adott) 

VAR25 
Fejlesztési támogatás 

VAR65 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és 
ingyenesen)] 

VAR26 Forgóeszközök  VAR66 Földterület bérbeadásából származó bevétel 

VAR27 
Földbérleti díj (fizetett) 

VAR67 
Visszafizetési kötelezettség nélküli 
támogatások 

VAR28 Fizetett kamat (idegen tőke hozama) VAR68 Növénytermesztési termelési irány 

VAR29 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke 
hitelállomány egységére fizetett kamat) VAR69 

Állattenyésztési termelési irány 

VAR30 Hátrasorolt kötelezettségek  VAR7 Vegyes termelési irány 

VAR31 
Beruházási és fejlesztési hitel 

VAR71 
Szántóterület értékére vetített 
adósságállomány 

VAR32 
Hosszú lejáratú kölcsönök 

VAR72 
Szántóterületre vetített hosszú távú 
adósságállomány 

VAR33 Hosszú lejáratú kötelezettségek VAR73 Saját mezőgazdasági terület értéke 
VAR34 Idegen tőke (Kötelezettségek összesen) VAR74 Folyó termelő felhasználás 
VAR35 Követelések  VAR75 Nettó hozzáadott érték 

VAR36 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek 
aránya) VAR76 

Idegen erőforrások költsége 

VAR37 Likviditás2 VAR77 Bérek 
VAR38 Likviditás3 VAR78 Beruházási támogatások és adók egyenlege 
VAR39 Likviditási gyorsráta VAR79 Üzemi jövedelem 
VAR40 Likviditási ráta VAR80 Üzemi bruttó jövedelem 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2004. alapján saját számítás 
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M10.  

A 2007. évi változók a multikollinearitás kiszűrése után 

Változó Elnevezése Változó Elnevezése 
VAR1 Adózás előtti eredmény VAR38 Üzemméret (EUME) 
VAR2 Árbevétel-arányos eredmény VAR39 Mérleg szerinti eredmény 

VAR3 
Befektetett eszközök 

VAR40 
Összes mezőgazdasági terület átlagos 
aranykorona érték 

VAR4 
Befektetett eszközök összes forráson belüli 
aránya VAR41 

Pénzeszközök  

VAR5 
Bérbe vett mezőgazdasági terület 
(ingyenesen) VAR42 

Rövid lejáratú hitelek  

VAR6 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti 
díjért és ingyenesen) VAR43 

Rövid lejáratú kölcsönök  

VAR7 
Bérelt terület aránya az üzem által használt 
összes területből VAR44 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

VAR8 Bruttó termelési érték VAR45 Saját tőke 
VAR9 Cash-Flow VAR46 Saját tőke jövedelmezősége (ROE) 
VAR10 Egyéb hosszú lejáratú hitelek  VAR47 Szántó átlagos aranykorona érték 
VAR11 Egyéni gazdaság VAR48 Szolgáltatások árbevétele 
VAR12 Eladósodottság VAR49 Tárgyi eszközök összes növekedés  
VAR13 Értékcsökkenési leírás VAR50 Társas vállalkozás 
VAR14 Értékesítés nettó árbevétele VAR51 Tartós források aránya 
VAR15 Értékhelyesbítés  VAR52 Termelési érték arányos jövedelmezőség 
VAR16 Eszközarányos jövedelmezőség VAR53 Tőkeellátottság (%) 

VAR17 
Eszközök/Források 

VAR54 
Üzem által használt összes mezőgazdasági 
terület 

VAR18 Értékpapírok  VAR55 Szántó földbérleti díj (fizetett) 
VAR19 Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása  VAR56 Földvásárlásra felvett hitel kamatai 
VAR20 Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása  VAR57 Szántó terület (saját tulajdon) 
VAR21 Fejlesztés/Beruházás VAR58 Szántó terület (ingyenesen bérbe vett) 
VAR22 Fejlesztési támogatás VAR59 Szántó terület (pénzért bérbe adott) 
VAR23 Forgóeszközök  VAR60 Szántó terület (ingyenesen bérbe adott) 

VAR24 
Földbérleti díj (fizetett) 

VAR61 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és 
ingyenesen)] 

VAR25 
Fizetett kamat (idegen tőke hozama) 

VAR62 
Visszafizetési kötelezettség nélküli 
támogatások 

VAR26 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke 
hitelállomány egységére fizetett kamat) VAR63 

Növénytermesztési termelési irány 

VAR27 Hátrasorolt kötelezettségek  VAR64 Állattenyésztési termelési irány 
VAR28 Beruházási és fejlesztési hitel  VAR65 Vegyes termelési irány 

VAR29 
Hosszú lejáratú kölcsönök 

VAR66 
Szántóterület értékére vetített 
adósságállomány 

VAR30 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 

VAR67 
Szántóterületre vetített hosszú távú 
adósságállomány 

VAR31 Idegen tőke (Kötelezettségek összesen) VAR68 Saját mezőgazdasági terület értéke 
VAR32 Követelések  VAR69 Folyó termelő felhasználás 

VAR33 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek 
aránya) VAR70 

Nettó hozzáadott érték 

VAR34 Likviditás2 VAR71 Idegen erőforrások költsége 
VAR35 Likviditás3 VAR72 Bérek 
VAR36 Likviditási gyorsráta VAR73 Üzemi jövedelem 
VAR37 Likviditási ráta VAR74 Üzemi bruttó jövedelem 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2007. alapján saját számítás 
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M11.  

A faktoranalízis eredménye 2004. évi adatok alapján 

Változók/faktorok 1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR1 -0,354 -0,902 0,112 -0,019 -0,032 -0,013 -0,069 -0,019 
VAR2 -0,065 -0,098 0,020 -0,009 -0,020 0,066 -0,124 -0,062 
VAR3 0,959 0,098 0,106 -0,020 0,117 0,042 0,093 0,072 
VAR4 0,097 -0,057 -0,010 -0,239 0,047 0,663 0,029 0,035 
VAR5 -0,028 0,048 -0,005 0,959 -0,014 -0,232 -0,024 -0,006 
VAR6 0,004 0,005 0,014 -0,005 0,013 -0,036 -0,037 0,009 
VAR7 -0,027 0,048 -0,004 0,959 -0,012 -0,236 -0,027 -0,005 
VAR8 -0,092 0,056 0,024 0,274 0,010 -0,676 -0,183 -0,039 
VAR9 0,080 0,619* 0,134 -0,008 0,115 0,055 0,631 -0,027 
VAR10 0,405 0,139 0,839 -0,017 0,185 0,010 0,191 -0,023 
VAR11 -0,105 -0,929 0,234 -0,029 0,023 0,011 0,093 -0,019 
VAR12 0,792 0,071 -0,035 -0,023 0,149 0,003 0,167 -0,058 
VAR13 0,023 0,042 -0,027 -0,349 -0,018 0,843 0,075 0,008 
VAR14 -0,002 -0,003 0,014 0,008 0,021 0,040 -0,014 -0,002 
VAR15 0,677 0,108 0,283 -0,028 0,142 0,076 0,417 0,003 
VAR16 0,402 0,085 0,865 -0,018 0,180 0,008 0,110 -0,014 
VAR17 0,123 0,000 0,008 -0,012 0,108 0,007 0,337 -0,133 
VAR18 -0,031 -0,367 -0,032 -0,008 -0,019 0,050 -0,015 -0,005 
VAR19 -0,027 -0,383 -0,030 0,024 -0,019 0,033 -0,044 0,007 
VAR20 0,930 0,109 0,206 -0,022 0,151 0,038 0,130 0,064 
VAR21 0,017 -0,012 -0,020 -0,006 0,001 0,007 -0,066 0,007 
VAR22 0,931 0,094 -0,075 -0,005 -0,089 -0,002 -0,181 -0,042 
VAR23 0,196 0,034 -0,009 -0,032 0,014 0,056 0,153 0,414 
VAR24 0,212 0,010 0,080 -0,014 0,932 -0,002 0,157 -0,008 
VAR25 0,058 0,028 0,012 -0,035 0,052 -0,007 0,169 0,036 
VAR26 0,225 0,112 0,677 -0,023 0,266 -0,011 0,279 -0,018 
VAR27 -0,085 0,969 0,122 0,030 0,005 -0,017 0,018 0,010 
VAR28 0,920 0,086 0,278 -0,017 0,173 0,012 -0,072 0,047 
VAR29 0,010 -0,039 -0,014 0,092 -0,040 0,088 -0,111 0,030 
VAR30 0,547 0,470 0,486 -0,007 0,078 0,008 0,247 -0,056 
VAR31 0,868 0,308 0,049 -0,012 0,109 0,044 -0,063 0,073 
VAR32 0,045 -0,004 -0,001 -0,013 -0,007 -0,049 -0,014 -0,005 
VAR33 0,925 0,263 0,034 -0,019 0,126 0,032 0,001 0,039 
VAR34 0,702 0,286 0,448 -0,014 0,453 0,002 0,033 0,016 
VAR35 0,216 0,178 0,153 -0,017 0,917 -0,040 0,090 -0,021 
VAR36 0,000 -0,004 0,023 0,049 -0,003 -0,040 -0,001 -0,001 
VAR37 -0,007 -0,004 0,009 0,028 0,007 -0,059 -0,008 -0,006 
VAR38 0,009 -0,028 -0,014 -0,030 -0,027 -0,229 0,173 -0,006 
VAR39 -0,008 -0,001 -0,005 -0,028 -0,001 0,049 0,001 -0,007 
VAR40 -0,007 -0,002 -0,005 -0,025 -0,001 0,045 -0,001 -0,004 
VAR41 -0,018 -0,044 -0,030 0,869 -0,013 -0,118 -0,053 -0,009 
VAR42 -0,355 -0,903 0,109 -0,016 -0,033 -0,019 -0,072 -0,019 
VAR43 -0,007 -0,001 0,006 0,042 -0,009 -0,003 -0,028 0,001 
VAR44 0,133 0,014 0,082 -0,027 -0,015 0,024 0,305 -0,026 
VAR45 0,081 -0,045 0,885 0,000 0,390 -0,034 -0,111 0,023 
VAR46 0,080 -0,010 0,076 -0,008 0,953 -0,022 -0,145 0,024 
VAR47 0,099 -0,028 0,564 -0,005 0,790 -0,037 -0,121 0,035 
VAR48 0,942 0,006 0,057 -0,023 -0,024 0,052 0,166 0,081 
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folytatás 

Változók/faktorok 1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR49 -0,008 0,013 0,005 -0,011 0,006 0,035 -0,015 -0,003 
VAR50 -0,053 0,021 -0,074 0,114 0,005 0,015 0,016 0,013 
VAR51 0,066 -0,045 0,785 0,001 0,170 -0,075 -0,016 0,013 
VAR52 0,224 0,012 0,078 -0,017 0,908 -0,001 0,210 -0,025 
VAR53 -0,023 -0,042 0,027 0,349 0,018 -0,843 -0,075 -0,008 
VAR54 0,033 0,030 -0,046 -0,180 -0,112 0,648 0,057 -0,006 
VAR55 -0,012 -0,021 -0,012 -0,029 -0,009 -0,128 0,091 -0,019 
VAR56 -0,111 -0,942 0,202 -0,026 0,017 -0,006 -0,089 -0,008 
VAR57 -0,013 0,048 -0,002 0,970 -0,003 -0,168 0,067 -0,006 
VAR58 -0,088 0,974 0,071 0,029 0,004 -0,008 0,022 0,010 
VAR59 0,080 -0,056 0,028 -0,007 -0,009 0,041 -0,092 0,170 
VAR60 0,092 0,012 -0,003 -0,079 0,053 0,425 0,650 0,331 
VAR61 0,005 0,003 0,018 -0,010 0,017 -0,041 -0,035 0,000 
VAR62 -0,030 0,054 -0,018 0,95 -0,019 -0,235 -0,036 -0,004 
VAR63 0,055 0,018 -0,013 -0,004 -0,008 0,001 0,083 0,949 
VAR64 0,027 -0,013 0,029 0,019 0,011 0,070 0,146 0,120 
VAR65 0,061 0,009 0,004 0,006 -0,001 0,037 0,145 0,882 
VAR66 0,028 0,012 -0,007 -0,017 0,001 0,024 0,020 0,896 
VAR67 0,337 0,598 0,103 -0,014 0,086 0,060 0,562 0,036 
VAR68 0,023 0,029 0,020 -0,042 0,013 0,082 0,031 -0,002 
VAR69 -0,011 -0,020 -0,004 -0,001 0,002 -0,057 -0,044 0,014 
VAR70 -0,018 -0,018 -0,022 0,055 -0,019 -0,049 0,004 -0,011 
VAR71 0,009 0,002 0,002 0,028 -0,003 -0,042 -0,003 -0,003 
VAR72 0,021 0,003 0,001 0,024 -0,004 -0,044 -0,006 -0,003 
VAR73 0,218 0,107 0,066 -0,030 0,084 0,157 0,818 0,203 
VAR74 0,421 0,393 0,743 -0,010 0,001 0,017 0,238 -0,035 
VAR75 0,015 -0,472 0,845 -0,013 -0,129 -0,011 -0,080 -0,004 
VAR76 0,542* 0,731 0,346 0,012 0,088 -0,001 -0,025 -0,006 
VAR77 0,330 0,844 0,290 0,020 -0,029 0,001 -0,002 -0,013 
VAR78 0,010 -0,021 -0,017 -0,017 0,012 0,014 -0,058 0,012 
VAR79 -0,243 -0,754 0,565* -0,018 -0,153 -0,008 -0,060 0,000 
VAR80 -0,158 -0,557* 0,767 -0,013 -0,188 -0,009 -0,071 -0,005 

Sajátérték 15,631 8,535 6,577 4,359 3,69 3,607 2,679 2,516 
Variancia (%) 19,54 10,67 8,22 5,45 4,61 4,51 3,35 3,15 

Megj.: főkomponens elemzés varimax rotációval és Kaiser normalizálással 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2004. alapján saját számítás 
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M12.  

A faktoranalízis eredménye 2007. évi adatok alapján 

Változók/faktorok 1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR1 0,953 0,045 0,006 -0,146 -0,062 -0,064 0,114 0,027 
VAR2 0,071 -0,076 0,017 0,005 0,015 0,047 0,827 -0,071 
VAR3 0,560* 0,733 -0,024 0,062 0,316 0,012 -0,060 -0,024 
VAR4 -0,033 0,149 -0,339 -0,093 0,082 -0,300 -0,194 0,119 
VAR5 -0,006 0,124 0,037 0,050 -0,006 -0,027 0,000 -0,027 
VAR6 -0,026 -0,009 0,962 -0,001 -0,017 0,095 0,021 0,052 
VAR7 -0,067 -0,067 0,402 0,055 -0,079 0,611 0,029 0,188 
VAR8 0,770 0,503* -0,012 0,300 -0,008 0,021 0,012 -0,039 
VAR9 0,896 -0,001 -0,022 -0,097 -0,019 0,112 0,109 0,015 
VAR10 -0,036 0,317 -0,020 -0,017 -0,042 -0,060 -0,118 -0,012 
VAR11 0,035 0,094 -0,542 -0,127 0,056 -0,407 0,217 0,200 
VAR12 -0,006 0,002 0,000 -0,002 -0,004 0,007 -0,015 -0,035 
VAR13 0,080 0,749 -0,063 0,267 0,149 0,142 -0,123 -0,050 
VAR14 0,779 0,439 -0,015 0,363 -0,011 0,021 0,004 -0,052 
VAR15 0,148 0,294 -0,038 -0,039 -0,014 -0,057 0,024 -0,020 
VAR16 0,064 -0,079 -0,036 -0,071 -0,023 0,017 0,739 0,119 
VAR17 0,743 0,573* -0,020 0,125 0,226 0,018 -0,061 -0,024 
VAR18 0,006 0,017 -0,019 -0,009 0,078 -0,109 0,111 -0,046 
VAR19 -0,011 0,030 0,037 -0,018 0,005 -0,007 0,000 -0,158 
VAR2 0,516 0,082 -0,030 0,311 0,293 -0,044 -0,058 -0,008 
VAR21 0,027 0,257 -0,015 0,050 -0,017 0,225 -0,079 -0,029 
VAR22 0,025 -0,002 0,003 0,017 -0,002 0,003 -0,015 -0,015 
VAR23 0,886 0,083 -0,005 0,214 -0,020 0,025 -0,044 -0,016 
VAR24 0,036 0,202 0,014 0,049 0,051 0,839 0,062 0,100 
VAR25 0,569 0,321 -0,034 0,460 0,105 0,044 -0,076 -0,030 
VAR26 -0,004 -0,034 0,025 0,011 -0,010 0,023 0,045 0,054 
VAR27 0,060 0,928 -0,009 -0,009 0,000 0,059 -0,081 -0,047 
VAR28 0,708 0,073 -0,040 0,342 0,247 0,091 -0,084 -0,043 
VAR29 0,012 0,049 0,033 0,110 -0,008 0,077 -0,037 -0,067 
VAR30 0,554 0,254 -0,044 0,333 0,173 0,059 -0,140 -0,048 
VAR31 0,433 0,778 -0,020 0,151 0,056 0,052 -0,088 -0,049 
VAR32 0,152 0,428 0,012 0,130 0,023 0,134 0,000 0,005 
VAR33 -0,009 -0,016 0,094 -0,002 -0,006 0,023 -0,046 0,013 
VAR34 -0,004 0,001 0,018 -0,003 -0,008 0,040 0,020 -0,013 
VAR35 -0,005 0,016 -0,010 -0,024 -0,001 -0,024 -0,030 0,067 
VAR36 -0,008 -0,005 -0,030 -0,018 0,010 -0,024 -0,015 0,001 
VAR37 -0,003 0,001 -0,033 0,012 0,016 -0,029 -0,007 0,016 
VAR38 -0,036 -0,026 0,891 -0,021 -0,005 -0,104 -0,009 0,037 
VAR39 0,798 -0,405 0,014 -0,235 -0,099 0,028 0,168 0,041 
VAR40 -0,007 -0,058 0,026 0,048 0,006 0,075 -0,060 0,888 
VAR41 0,910 -0,046 0,000 0,085 -0,027 -0,034 -0,050 -0,006 
VAR42 0,037 0,031 0,029 0,025 -0,010 -0,015 -0,006 0,028 
VAR43 0,061 0,003 -0,005 0,083 0,001 0,040 -0,013 0,032 
VAR44 0,486 0,433 0,002 0,083 -0,020 -0,006 0,019 -0,014 
VAR45 0,809 0,450 -0,018 0,105 0,277 0,004 -0,046 -0,013 
VAR46 0,009 -0,004 0,003 0,001 0,003 0,009 0,044 0,045 
VAR47 0,001 -0,046 0,097 -0,041 0,021 0,104 0,121 0,841 
VAR48 0,044 0,093 -0,004 0,131 -0,037 0,149 0,005 0,066 
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Változók/faktorok 1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR49 0,062 0,298 -0,022 0,038 -0,019 0,187 -0,067 -0,032 
VAR50 -0,035 -0,094 0,542 0,127 -0,056 0,407 -0,217 -0,200 
VAR51 0,028 0,084 -0,249 -0,027 0,022 -0,128 -0,066 0,226 
VAR52 0,085 -0,068 0,008 -0,035 -0,006 0,019 0,892 0,035 
VAR53 0,008 -0,018 0,016 -0,004 -0,015 0,064 -0,017 0,080 
VAR54 0,025 0,022 0,959 -0,017 -0,004 0,047 0,045 0,067 
VAR55 0,042 0,124 -0,016 0,032 0,080 0,847 0,070 0,142 
VAR56 0,030 0,022 -0,026 0,032 0,900 0,064 -0,016 0,014 
VAR57 0,404 0,278 -0,157 -0,133 0,385 -0,339 0,174 0,145 
VAR58 0,030 -0,033 0,000 0,031 -0,002 -0,020 0,029 0,012 
VAR59 0,060 0,101 -0,009 0,024 0,942 0,020 0,005 0,010 
VAR60 0,009 0,117 -0,008 -0,005 0,119 -0,094 -0,032 -0,021 
VAR61 0,056 0,147 -0,012 0,018 0,874 -0,031 -0,011 -0,002 
VAR62 0,809 0,464 -0,003 0,014 0,047 0,037 0,010 -0,001 
VAR63 0,040 -0,036 -0,082 0,026 0,019 0,130 0,030 0,431 
VAR64 -0,031 0,057 0,043 -0,003 -0,014 -0,127 -0,069 -0,623 
VAR65 -0,020 -0,018 0,068 -0,035 -0,010 -0,033 0,042 0,148 
VAR66 -0,001 -0,006 0,018 0,009 -0,003 0,026 -0,007 0,008 
VAR67 -0,001 -0,010 0,037 0,011 -0,003 0,022 -0,025 0,008 
VAR68 0,726 0,392 -0,048 -0,037 0,205 -0,104 -0,003 0,041 
VAR69 0,478 0,638 -0,021 0,524* 0,028 0,068 -0,052 -0,053 
VAR70 0,951 -0,004 0,006 0,059 -0,027 0,003 0,081 0,019 
VAR71 0,199 0,209 0,017 0,918 0,037 0,120 -0,045 0,017 
VAR72 0,020 0,105 0,031 0,948 -0,002 0,007 -0,034 0,021 
VAR73 0,923 -0,069 0,002 -0,200 -0,038 -0,035 0,097 0,019 
VAR74 0,934 -0,045 0,009 0,018 -0,038 -0,033 0,090 0,024 

Sajátérték 16,209 6,042 5,021 3,171 2,84 2,328 2,193 2,135 

Variancia (%) 21,90 8,16 6,79 4,28 3,84 3,15 2,96 2,89 
Megj.: főkomponens elemzés varimax rotációval és Kaiser normalizálással 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2007. alapján saját számítás 
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A klaszterelemzés eredményei 2004. évi adatok alapján 
(ezer Ft) 

Átlagok/klaszterek Klaszter1 Klaszter2 Klaszter3 
Gazdaságok száma (db) 2320 3716 11016 
Adózás előtti eredmény 58,54 -531,41 4999,63 
Árbevétel-arányos eredmény (%) 0,32 -17,22 6,54 
Befektetett eszközök 61856,71 15194,91 77774,15 
Befektetett eszközök összes forráson belüli aránya (%) 76,96 84,77 60,14 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért) (ha) 12,51 2,07 200,93 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (ingyenesen) (ha) 7,26 1,04 7,20 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért és 
ingyenesen) (ha) 

19,77 3,11 208,13 

Bérelt terület aránya az üzem által használt összes területből 
(%) 

48,58 24,04 87,20 

Bevételt növelő, illetve termelési költséget csökkentő 
közvetlen termelői támogatás 

2232,17 434,67 10819,10 

Bruttó termelési érték 23910,45 4162,93 99771,04 
Cash-Flow 3731,22 697,72 10744,96 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek  9402,94 567,72 15651,69 
Egyéni gazdaságok száma (db) 2025 3716 7540 
Eladósodottság (%) 58,17 35,83 73,94 
Értékcsökkenési leírás 4137,57 1243,91 7621,12 
Értékesítés nettó árbevétele 18157,93 3085,68 76497,08 
Értékhelyesbítés  552,65 44,32 1279,00 
Eszközarányos jövedelmezőség (%) 0,07 -2,96 3,87 
Eszközjövedelmezőség (vállalati tőkeköltség) (%) 1,58 -1,74 6,49 
Eszközök/Források 80371,54 17924,76 129326,22 
Értékpapírok  0,00 622,30 597,58 
Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása  17,49 0,00 126,01 
Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása  383,60 61,07 1234,92 
Fejlesztés/Beruházás 11764,20 1551,66 15079,87 
Fejlesztési támogatás 1191,48 70,08 926,99 
Forgóeszközök  18447,83 2729,85 50383,99 
Földbérleti díj (fizetett) 123,86 7,49 2821,62 
Fizetett kamat (idegen tőke hozama) 1771,81 246,32 4236,24 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke hitelállomány egységére 
fizetett kamat) (%) 

6,15 5,21 7,80 

Hátrasorolt kötelezettségek  4231,65 1919,67 4574,24 
Beruházási és fejlesztési hitel 3997,17 1520,94 9655,21 
Hosszú lejáratú kölcsönök 1163,29 0,00 621,35 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 14920,21 2384,94 27170,70 
Idegen tőke (Kötelezettségek összesen) 28790,41 4728,01 54298,64 
Követelések  3445,27 241,70 15980,64 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek aránya) (%) 44,69 1,60 31,53 
Likviditás2 (%) 64,60 17,75 83,01 
Likviditás3 (%) 4,53 0,00 249,96 
Likviditási gyorsráta (%) 54,16 431,10 102,32 
Likviditási ráta (%) 191,40 644,74 223,40 
Mérleg szerinti eredmény -406,34 -546,20 3123,84 
Összes mezőgazdasági terület átlagos aranykorona érték 
(AK/ha) 

19,52 16,66 20,78 

Pénzeszközök  1775,01 961,29 6498,58 
Rövid lejáratú hitelek  5988,02 33,50 7978,99 
Rövid lejáratú kölcsönök  52,66 0,00 1553,15 
Rövid lejáratú kötelezettségek 9638,56 423,40 22553,69 
Saját tőke 49489,79 13196,74 73438,18 
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Átlagok/klaszterek Klaszter1 Klaszter2 Klaszter3 
Saját tőke jövedelmezősége (ROE) (%) 0,12 -4,03 6,81 
Szántó átlagos aranykorona érték (AK) 19,82 17,62 20,88 
Szolgáltatások árbevétele 698,14 22,95 5807,57 
Tárgyi eszközök összes növekedése 13508,33 1666,06 17285,85 
Társas vállalkozások száma (db) 295 0 3476 
Tartós források aránya (%) 85,41 97,64 81,33 
Tőkeellátottság (%) 80,01 86,85 94,42 
Üzemi tevékenység eredménye 1268,96 -311,15 8394,40 
Üzem által használt összes mezőgazdasági terület (ha) 40,70 12,94 238,68 
Szántó földbérleti díj (fizetett) 74,71 7,25 2302,03 
Földvásárlásra felvett hitel kamatai 120,48 0,38 17,47 
Szántó terület (saját tulajdon) (ha) 16,45 8,53 26,29 
Szántó terület (ingyenesen bérbe vett) (ha) 5,53 0,90 5,03 
Szántó terület (pénzért és ingyenesen bérbe vett) (ha) 13,13 1,25 187,92 
Szántó terület (pénzért bérbe adott) (ha) 0,87 0,00 0,51 
Szántó terület (ingyenesen bérbe adott) (ha) 1,71 0,38 0,61 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és ingyenesen)] (ha) 2,59 0,38 1,13 
Földterület bérbeadásából származó bevétel 30,62 0,00 9,46 
Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások 2633,26 495,75 12180,03 
Növénytermesztési termelési irány (db gazdaság) 1869 2906 8035 
Állattenyésztési termelési irány (db gazdaság) 289 609 1899 
Vegyes termelési irány (db gazdaság) 162 201 1082 
Szántóterület értékére vetített adósságállomány 6,42 3,71 12,00 
Szántóterület értékére vetített hosszú távú adósságállomány 3,33 1,87 6,01 
Saját mezőgazdasági terület értéke 5067,21 1643,15 5520,09 
Folyó termelő felhasználás 11587,71 2493,59 55744,57 
Nettó hozzáadott érték 5697,51 122,39 23995,13 
Idegen erőforrások költsége 5285,41 408,60 19562,30 
Bérek 3644,27 205,45 13059,48 
Beruházási támogatások és adók egyenlege 1021,87 -33,69 722,18 
Üzemi jövedelem 1433,97 -319,90 5155,01 
Üzemi bruttó jövedelem 5078,24 -114,45 18214,49 
Üzemméret (EUME) 16,16 4,89 146,71 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2004. alapján saját számítás 
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M14.  

A klaszterelemzés eredményei 2007. évi adatok alapján 
(ezer Ft) 

Átlagok/klaszterek Klaszter1 Klaszter2 Klaszter3 
Gazdaságok száma (db) 9337 2764 1690 
Adózás előtti eredmény 12339,72 1999,25 1179,29 
Árbevétel-arányos eredmény (%) 12,88 12,80 11,23 
Befektetett eszközök 95141,16 47250,85 35870,12 
Befektetett eszközök összes forráson belüli aránya (%) 58,20 75,52 68,61 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (ingyenesen) 5,32 5,53 0,61 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért és ingyenesen) 244,00 29,63 3,76 
Bérelt terület aránya az üzem által használt összes területből 
(%) 

86,57 50,78 21,66 

Bruttó termelési érték 125125,34 21279,31 13702,98 
Cash-Flow 15361,68 3802,72 2329,59 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek  8982,08 3448,60 2400,16 
Egyéni gazdaságok száma 6333 2196 1537 
Eladósodottság (%) 65,20 65,26 113,78 
Értékcsökkenési leírás 9390,66 3398,73 2926,11 
Értékesítés nettó árbevétele 95769,29 15618,78 10497,30 
Értékhelyesbítés  921,67 309,56 414,79 
Eszközarányos jövedelmezőség (%) 7,55 3,20 2,26 
Eszközök/Források 163470,17 62569,59 52281,96 
Értékpapírok  786,33 0,39 0,00 
Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása  43,92 0,36 1,24 
Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása  700,22 208,66 297,97 
Fejlesztés/Beruházás 21588,83 7268,34 1716,71 
Fejlesztési támogatás 1496,66 615,73 67,36 
Forgóeszközök  66452,64 15309,02 16387,78 
Földbérleti díj (fizetett) 5348,60 455,33 170,12 
Fizetett kamat (idegen tőke hozama) 3588,83 901,29 1128,85 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke hitelállomány egységére 
fizetett kamat) (%) 

5,64 3,65 4,21 

Hátrasorolt kötelezettségek  4609,66 4137,87 4048,47 
Beruházási és fejlesztési hitel 10716,94 5757,55 4383,12 
Hosszú lejáratú kölcsönök 657,95 2568,19 728,37 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 21336,27 12341,65 7947,43 
Idegen tőke (Kötelezettségek összesen) 63672,18 24667,30 26844,99 
Követelések  19196,94 3386,20 4544,81 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek aránya) (%) 77,68 22,41 82,40 
Likviditás2 (%) 176,82 66,34 186,84 
Likviditás3 (%) 264,83 51,83 76,93 
Likviditási gyorsráta (%) 83,52 94,45 83,81 
Likviditási ráta (%) 176,14 186,97 110,36 
Mérleg szerinti eredmény 5971,02 403,99 -596,52 
Összes mezőgazdasági terület átlagos aranykorona érték 
(Ak/ha) 

21,02 19,38 20,02 

Pénzeszközök  11523,97 4346,81 7899,51 
Rövid lejáratú hitelek  15302,77 2063,23 5589,69 
Rövid lejáratú kölcsönök  1742,45 1331,20 560,31 
Rövid lejáratú kötelezettségek 37726,25 8187,78 14849,09 
Saját tőke 97649,70 37801,25 23594,45 
Saját tőke jövedelmezősége (ROE) (%) 12,64 5,29 5,00 
Szántó átlagos aranykorona érték 21,25 19,74 20,86 
Szolgáltatások árbevétele 5647,22 1160,90 1505,43 
Tárgyi eszközök összes növekedés  24007,15 8193,64 2198,86 
Társas vállalkozások száma (db) 3004 568 153 
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Átlagok/klaszterek Klaszter1 Klaszter2 Klaszter3 
Tartós források aránya (%) 75,61 86,75 68,07 
Termelési érték arányos jövedelmezőség (%) 9,86 9,40 8,61 
Tőkeellátottság (%) 102,64 80,00 65,78 
Üzem által használt összes mezőgazdasági terület 281,85 58,35 17,37 
Szántó földbérleti díj (fizetett) 4420,46 333,19 31,81 
Földvásárlásra felvett hitel kamatai 32,84 22,26 0,00 
Szántó terület (saját tulajdon) (ha) 33,39 22,11 12,20 
Szántó terület (ingyenesen bérbe vett) (ha) 4,04 2,48 0,47 
Szántó terület (pénzért bérbe adott) (ha) 0,67 1,32 0,00 
Szántó terület (ingyenesen bérbe adott) (ha) 0,46 0,07 2,57 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és ingyenesen)] (ha) 1,14 1,38 2,57 
Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások 18576,69 3503,04 1372,37 
Növénytermesztési termelési irány (db gazdaság) 7380 1910 1230 
Állattenyésztési termelési irány (db gazdaság) 1416 488 460 
Vegyes termelési irány (db gazdaság) 542 366 0 
Szántóterület értékére vetített adósságállomány 8,12 4,13 12,65 
Szántóterület értékére vetített hosszú távú adósságállomány 2,72 2,07 3,75 
Saját mezőgazdasági terület értéke 8862,99 7287,39 2439,98 
Folyó termelő felhasználás 103640,69 18329,58 12554,90 
Nettó hozzáadott érték 32485,06 6597,57 3166,38 
Idegen erőforrások költsége 25733,01 3831,01 2740,01 
Bérek 16532,48 2407,51 1441,04 
Üzemi jövedelem 8074,89 3257,50 437,28 
Üzemi bruttó jövedelem 24607,37 5665,01 1878,33 
Üzemméret (EUME) 172,85 22,03 12,79 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2007. alapján saját számítás 



 

 174

M15.  

A kontroll-csoport eredményei (2007) 
(ezer Ft) 

Átlagok/Gazdaságok Nagy Közepes Kicsi 
Gazdaságok száma (db) 4101 11233 55188 
Adózás előtti eredmény 9441,38 2505,23 602,40 
Árbevétel-arányos eredmény (%) 27,48 32,73 20,90 
Befektetett eszközök 44995,91 17433,90 6960,57 
Befektetett eszközök összes forráson belüli aránya (%) 63,48 70,85 67,97 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (ingyenesen) (ha) 8,77 4,87 1,07 
Bérbe vett mezőgazdasági terület (bérleti díjért és ingyenesen) (ha) 81,28 14,13 2,76 
Bérelt terület aránya az üzem által használt összes területből (%) 64,66 38,40 25,84 
Bruttó termelési érték 44692,92 10456,58 3934,69 
Cash-Flow 7072,05 1478,85 475,42 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek  0 0 0 
Egyéni gazdaságok száma (db) 3243 10703 54764 
Eladósodottság (%) 21,19 17,90 14,76 
Értékcsökkenési leírás 3420,13 1012,26 465,10 
Értékesítés nettó árbevétele 34353,19 7654,96 2882,45 
Értékhelyesbítés  994,41 349,64 107,95 
Eszközarányos jövedelmezőség (%) 13,32 10,18 5,88 
Eszközök/Források 70877,30 24606,29 10240,18 
Értékpapírok  1148,37 168,48 21,74 
Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása  9,27 0,00 0,00 
Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása  31,95 2,41 0,00 
Fejlesztés/Beruházás 3652,99 885,54 354,00 
Fejlesztési támogatás 116,90 11,55 1,66 
Forgóeszközök  25717,45 7171,97 3279,59 
Földbérleti díj (fizetett) 1229,29 158,64 26,10 
Fizetett kamat (idegen tőke hozama) 225,09 17,33 3,38 
Fizetett kamat aránya (idegen tőke hitelállomány egységére fizetett 
kamat) (%) 

1,82 0,46 0,26 

Hátrasorolt kötelezettségek  3150,22 1479,68 675,59 
Beruházási és fejlesztési hitel 0,00 0,00 0,00 
Hosszú lejáratú kölcsönök 0,00 0,00 0,00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 0,00 
Idegen tőke (Kötelezettségek összesen) 12340,93 3736,11 1316,87 
Követelések  4719,73 771,35 169,58 
Likviditás (Rövid és hosszú lejáratú hitelek aránya) (%) 0,00 0,00 0,00 
Likviditás2 (%) 0,00 0,00 0,00 
Likviditás3 (%) 0,00 0,00 0,00 
Likviditási gyorsráta (%) 175,98 191,77 383,08 
Likviditási ráta (%) 279,82 317,85 511,42 
Mérleg szerinti eredmény 3651,91 466,59 10,32 
Összes mezőgazdasági terület átlagos aranykorona érték (Ak/ha) 19,72 18,45 20,58 
Pénzeszközök  10305,44 3387,41 2265,24 
Rövid lejáratú hitelek  1623,22 123,37 20,65 
Rövid lejáratú kölcsönök  319,80 6,19 14,51 
Rövid lejáratú kötelezettségek 9190,70 2256,43 641,27 
Saját tőke 58249,12 20869,76 8923,07 
Saját tőke jövedelmezősége (ROE) (%) 16,21 12,00 6,75 
Szántó átlagos aranykorona érték 19,77 18,96 18,96 
Szolgáltatások árbevétele 803,68 71,59 19,23 
Tárgyi eszközök összes növekedése 4764,29 1246,73 463,61 
Társas vállalkozások száma (db) 858 530 424 
Tartós források aránya (%) 86,63 90,83 93,74 
Termelési érték arányos jövedelmezőség (%) 21,13 23,96 15,31 
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folytatás 

Átlagok/Gazdaságok Nagy Közepes Kicsi 
Tőkeellátottság (%) 129,45 119,71 128,19 
Üzem által használt összes mezőgazdasági terület (ha) 125,70 36,81 10,66 
Szántó földbérleti díj (fizetett) 973,69 136,18 18,64 
Földvásárlásra felvett hitel kamatai 0,00 0,00 0,03 
Szántó terület (saját tulajdon) (ha) 36,53 17,18 7,24 
Szántó terület (ingyenesen bérbe vett) (ha) 5,22 3,20 0,76 
Szántó terület (pénzért bérbe adott) (ha) 0,64 0,41 0,59 
Szántó terület (ingyenesen bérbe adott) (ha) 0,88 0,25 0,19 
Szántó terület [bérbe adott (pénzért és ingyenesen)] (ha) 1,52 0,65 0,78 
Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatások 6899,85 1758,96 518,69 
Növénytermesztési termelési irány (db gazdaság) 3059 6961 38645 
Állattenyésztési termelési irány (db gazdaság) 818 3228 7866 
Vegyes termelési irány (db gazdaság) 224 1044 8677 
Szántóterület értékére vetített adósságállomány 1,93 1,18 0,95 
Szántóterület értékére vetített hosszú távú adósságállomány 0,00 0,00 0,00 
Saját mezőgazdasági terület értéke 9733,14 4678,39 1781,11 
Folyó termelő felhasználás 32575,93 7276,80 2889,00 
Nettó hozzáadott érték 13714,01 3549,06 847,43 
Idegen erőforrások költsége 5404,56 673,71 185,88 
Bérek 3791,46 489,84 152,95 
Üzemi jövedelem 8405,65 2865,99 641,85 
Üzemi bruttó jövedelem 12197,10 3355,83 794,81 
Üzemméret (EUME) 69,20 15,94 5,91 
Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2007. alapján saját számítás 
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