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1. BEVEZETÉS 

 
A földértékelés kérdéskörével az elméleti és gyakorlati szakemberek hazai és 
nemzetközi viszonylatban is kiemelten foglalkoztak és foglalkoznak. 
 
A föld értékelése fogalmilag többféle tevékenységet fedhet le. Egyrészt jelentheti a 
talaj termőhelyi (ökológiai) értékének meghatározását, másrészt a mezőgazdasági 
termőföldek piaci értékének, árának (ökonómiai) megállapítását, becslését, valamint a 
belterületi földek értékelését is. Ezen problémák elméleti és gyakorlati téren is 
eltérnek egymástól. A föld tőkeértékének meghatározása közgazdasági természetét és 
módszertani kérdéseit tekintve is összetett probléma. 
 
A föld értékének, jövedelmének meghatározásával már a XVII. században, a tőkés 
termelés megjelenésének kezdetétől foglalkoztak. Nem véletlenül, hiszen részben ide 
kapcsolódik a megtermelt jövedelmek termelési tényezők közötti elosztásának 
problémája. A föld értékelésének fontosságát, illetve a reális piaci árak ismeretének 
jelentőségét emeli ki a felelős gazdálkodás, a környezetvédelmi szempontok 
erősödése, a földhasználati rendszer javítására irányuló állandó törekvések is. Napról 
napra jelennek meg újabb és újabb eljárások, becslési módszerek, melyek egyre 
bonyolultabb algoritmusokat használnak és egyre több szempontot vesznek 
figyelembe a termőföld értékének még pontosabb meghatározásához.  
 
Különösen fontos ez Magyarországon, mivel a termőföld az ország kiemelkedően 
fontos termelési tényezője. Magyarországon a mezőgazdasági hasznosítású területek 
aránya meghaladja a 60%-ot, szemben az EU más országainak 40%-os átlagával. A 
magyar termőföld minősége is az elsők között említhető Európában. Ezekhez a 
viszonylag jó adottságokhoz igen kedvezőtlen földhasználat és elaprózódott 
földtulajdoni struktúra társul, amelyek jelentősen akadályozzák a kedvező adottságok 
kihasználását. 
 
Hazánkban a termőföldpiac – különböző okok miatt – még nem alakult ki, ennek 
hiányában nincsenek valós piaci értékekkel dolgozó pontos statisztikák, ezért a 
közgazdasági földértékeléssel kapcsolatos kutatások egyre inkább fontos szerepet 
kapnak.  
 
A termőföld piaci ára szoros összefüggésben van annak ökológiai tulajdonságaival. A 
földárak megállapításának módszertana abból indul ki, hogy a mezőgazdasági 
termőföld értékét a rajta előállított termékek iránti kereslet-kínálat viszonyai 
határozzák meg. Emiatt legtöbbször nem az ökológiai tényezők elemzése, hanem a 
föld járadékának, tőkeértékének viselkedése áll a kutatások középpontjában [SZŰCS 
1998].  
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A földek közgazdasági értékelésének két nagy csoportja van. Az egyik a hozadéki 
földértékelés, a másik nagy csoport a föld piaci ára alapján közelíti meg azok 
értékének becslését. A két megközelítési mód szorosan kapcsolódik egymáshoz. 
Általában a föld piaci ára a hozadéki földérték körül ingadozik a keresleti és kínálati 
viszonyok függvényében. 
 
Kutatásaim tárgyát a szántóterületek piaci árait befolyásoló tényezők és azok közötti 
kapcsolatrendszer elemzése képezi. Mivel egy-egy művelési ág esetében a föld árát 
meghatározó tényezők köre eltérő, ezért kutatásaimban kizárólag a szántóterületek 
piaci árait befolyásoló tényezők vizsgálatával foglalkozom. A továbbiakban a földár 
alatt a szántóterület piaci árát értem. 
 
Kutató munkámnak három célkitűzése van: 

 Egyrészt elemezni kívánom a földárakat befolyásoló fontosabb tényezők 
hatását, ami megbízható információkat szolgáltathat a földügyekkel foglalkozó 
döntéshozók számára. 

 Másrészt vizsgálni kívánom, hogy milyen különbségek alakulhatnak ki a 
földárak tekintetében az egyes régiók között, és ebben az egyes tényezők 
milyen szerepet játszanak. 

 Harmadrészt elemezni kívánom, hogy az elmúlt években Magyarországon 
milyen földpiaci mozgások következtek be, és a földpiaci hatások 
elősegítették-e a termelési tényezők közötti optimális kombinációk kialakítását. 

 
A hipotéziseim a következők: 

1. A szántóterületek áraira ható fontosabb tényezők hatása számszerűsíthető, 
súlyuk alapján rangsorolhatóak és ezek segítségével a földárak kellő 
pontossággal prognosztizálhatóak. 

2. A magyarországi régiók között jelentős különbségek alakultak ki a földárak 
átlagos nagyságát tekintve, valamint lényegesen eltér az egyes tényezők 
szerepe a földárak kialakításában. 

3. Az elmúlt két évtizedben a hazai földpiacon látványos változások nem 
következtek be. A földpiac kevésbé segítette a birtokstruktúra alakítását, a 
mérethatékony vállalkozási struktúra irányába történő elmozdulást. 

 
Kutatásom kapcsolódik a Szent István Egyetemen folyó különböző kutatási 
projektekhez. Kutatásomat elősegítette, hogy bekapcsolódhattam az NKFP-2004-
4/014. számú kutatási programba, amely az agrárgazdaság hatékonyságával, valamint 
a külföldi földértékelési módszerek hazai adaptációjával foglalkozott. 
 
Kutató munkámat nehezítette, hogy hazai viszonylatban kevés, illetve nehezen 
hozzáférhető földpiaci információ áll rendelkezésre a kvantitatív módszerek 
megfelelő alkalmazására. Ezért az Agrárgazdasági Kutató Intézetben rendelkezésre 
álló adatok mellett szükségesnek tartottam saját rendszerezésű kérdőív 
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megszerkesztését is. Úgy gondolom, a kijelölt célok elérése esetében jól 
hasznosítható kutatási eredményeket tudok megfogalmazni a döntéshozás különböző 
szintjein álló szakemberek számára. 
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2. SZAKIRODALMI FELDOLGOZÁS 

 
2.1. A termőföld, mint sajátos termelési tényező 
 
Az emberi társadalom különféle erőforrásokat fogyaszt vagy használ 
élettevékenységének fenntartásához, ezeken belül  két nagy csoportot különböztetünk 
meg: a társadalmi és a természeti erőforrásokat. A társadalmi erőforrások definíciója 
szerteágazó, de lényegében a munkaerőt értjük alatta, ami a termelés egyik fő 
tényezője. Modern közgazdasági értelmezésben ehhez hozzátartozik a humán tőke 
képzettsége, kompetenciája és más egyéb jellemzői is. Most térjünk át a dolgozat 
szempontjából fontosabb természeti erőforrásokhoz. Természeti erőforrásokon azokat 
a természeti adottságokat értjük, amelyeket a társadalom adott fejlettségi szintjén 
anyagi szükségleteinek kielégítésére hasznosít [BORA 2001]. Más források 
fontosnak tartják a földrajzi környezet meghatározását is [MAGDA et al. 2001]. A 
földrajzi környezet alatt a természet elemeinek egymásra ható összességét értik a 
földterület egy meghatározott részén, illetve az ember által való alakítás is 
beletartozik ebbe a fogalomba. A földrajzi környezetbe nem tartoznak bele azon 
elemek, melyek nem fontosak a társadalom szükségleteinek kielégítése 
szempontjából, ezért ez egy szűkebb fogalom, mint a természet. 
A természeti erőforrások csoportosíthatóak még jellegük szerint: 

 Folytonos természeti erőforrások: a Föld kialakulása óta jelen vannak és 
energiát adnak át (napenergia, szél, vízi energia). 

 Meg nem újítható természeti erőforrások: adott mennyiségben fordulnak elő, 
nem termelődnek újra természetes folyamatok eredményeként (fosszilis 
tüzelőanyagok (kőolaj, szén), fémes ásványok (vas, réz) és nem fémes anyagok 
(homok, agyag). 

 Megújuló természeti erőforrások: természetes folyamatok révén 
megújuló/regenerálódó erőforrások (vadállomány, erdő). 

 
A föld számos gazdasági tevékenység legfontosabb elemeként szolgáló erőforrás, a 
mezőgazdaság alapvető és meghatározó termelési eszköze, a „természet egy eredeti 
és kimeríthetetlen ajándéka” [MAGDA-PUSKÁS 1996, 462. p.]. 
 
A termőföld egy olyan természeti erőforrás, mely jellegében megújuló, a földrajzi 
környezet része és mezőgazdasági célú hasznosítása is van.  
 
2.1.1. A föld funkciói 
 
A mezőgazdasági termelés alapvető erőforrásai (munkaerő, eszköz, föld) nemzetközi 
összehasonlításban még mindig kiaknázható komparatív előnyt jelentenek a 
nemzetgazdaság egésze számára. A föld, mint természeti kincs a legfontosabb és 
legösszetettebb sokfunkciós erőforrás. A föld funkcióinak tisztázása azért lényeges, 
mert hozzájárul a földdel kapcsolatos problémák jobb megértéséhez, és a megoldások 
megtalálásához. 
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SZŰCS [1998] a föld alábbi hármas funkcióját emeli ki: 
 

1. A föld a társadalom létezésének feltétele, a nemzet létének alapja. 
Mindannyian országhatárok által körülhatárolt felszínen élünk, és a földdel, 
mint munkaeszközzel és a munka tárgyával termelünk, többé-kevésbé 
kielégítjük szükségleteinket e zárt, körülhatárolt területi egységben. Ilyen 
funkciójában a föld a nemzeti vagyon része, és értéke felbecsülhetetlen. A föld, 
mint a társadalmi lét alapja nem piaci termék, tehát nincsen ára sem. 
 

2. A termelés tárgya és eszköze. A föld termelési eszközként a munkaeszköze és 
a munkatárgya is a mezőgazdasági termelésnek. A föld sajátossága, hogy 
munkaeszköz-szerepét csak akkor töltheti be, ha az ember más 
munkaeszközökkel is kapcsolatba hozza. A föld maga is munkaeszköz, de 
ahhoz, hogy a mezőgazdaságban is munkaeszközként legyen használható, még 
egész sor egyéb munkaeszközre és munkaerőre (erőforrásra) van szükség. 
A mezőgazdasági termelésben a termőföldnek kiemelt szerepe van, hiszen a 
működő tőkének 40-60%-át képezi, valamint döntően meghatározza a rajta 
folytatott gazdálkodás hatékonyságát. Termőföld nélkül a mezőgazdasági 
tevékenység nem képzelhető el. Ez különösen igaz növénytermesztési profilú 
gazdaság esetén, de az állattenyésztésben is nagy szerepe van a takarmány 
előállítás miatt. A termőföldnek e funkciójában értelmezhető leginkább a föld 
értéke. “Annál értékesebb egy földterület, minél több egyedülálló minőségű 
termék kibocsátására képes” [SZŰCS 1998, 7. p.]. A föld mezőgazdasági 
termékeket kibocsátó képességét ökológiai és ökonómiai tényezők 
befolyásolják. Az ökológia tényezők a föld természetes termékenységét 
szabják meg. A leglényegesebbek a talaj fizikai, kémiai, biológiai 
tulajdonságai, valamint a klimatikus és domborzati viszonyok. Ezek együttese 
komplex módon befolyásolja a földterület minőségét. A föld természetes 
termőképességét az ember által jelentősen behatárolt közgazdasági környezet is 
befolyásolja. Legfontosabb ökonómiai tulajdonságok: az álló- és forgóeszköz 
ellátottság; a munkaerő-sűrűség; az útviszonyok és szállítási adottságok által 
meghatározott fekvés; a felvevőpiac; a potenciális víznyerési lehetőség; a 
monopol termőtáji sajátosságok valamint a technikai haladás. Tulajdonképpen 
minden termelési eredmény e két tényezőcsoport egymáshoz való arányára 
vezethető vissza. 

 
3. A föld tercier szerepe. A föld itt, mint az ipari termelésnek és a lakossági 

igényeket kielégítő szolgáltatásoknak teret adó hely, alapzat, műveleti bázis 
funkcionál. Számos tulajdonság határozza meg a tercier célokat: a fekvés, a 
komplex ipartelepítési szempontok, az üdülőövezetbe tartozás (közművesítés 
foka, víz közelsége stb.) és a települési fokozat (településen belüli aktívabb 
térségek). A föld értéke e funkcióban sajátos jelentőséggel bír, mert itt a föld 
értékét nem a mezőgazdaságból származó földhozadék szabja meg, hanem a 
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telek piaci ára, melynek alakulásában merőben más tényezők játszanak 
szerepet, mint a mezőgazdasági termőföld esetében tapasztalhatók. 

 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az ésszerű földhasználatról szóló 15. 
sz. Ajánlása a föld természeti erőforrás szerepére helyezi a hangsúlyt, és annak hat 
funkcióját különbözteti meg [SZAKÁL 2000]: 
  

1. a föld, mint szűrő (filter), a káros anyagok átalakítója és puffere, 
2. élő organizmusok genetikájának megőrzője (génbank), 
3. nyersanyagok és víz forrása, 
4. termelési tényező, amely biomasszát és élelmiszert állít elő, 
5. a társadalmi-gazdasági struktúrák térbeli alapja, 
6. a történelmi és kulturális örökség alapja, fenntartója. 

 
Bizonyos ökonómiai szempontokat nagyobb mértékben hangsúlyoz a föld 
gazdasági-társadalmi funkcióinak összeállított alábbi felsorolása [BARLOWE 
1986]: 
 

 A föld a természeti környezet alapja. A csapadék, a napfény, stb. csak a 
földhöz kötötten létezik. A föld az alapja a tájnak, mint erőforrásnak is. 

 
 A föld élet- és gazdasági tér. A szárazföldi élet minden formája és minden 

társadalmi-gazdasági tevékenység a földön és a földben valósul meg. Egy 
ország földterületéért tehát az élővilág, a mezőgazdaság, az egyéb társadalmi-
gazdasági tevékenységek, továbbá az egyéb emberi szükségletek 
versenyeznek. Mivel a föld rendelkezésre álló nagysága adott és nem 
bővíthető, a különböző igények versenye állandó társadalmi-politikai 
feszültség forrásává válhat. 

 
 A föld önmagában is emberi szükségleteket elégít ki, vagyis a fogyasztási 

javak egyike. Lakóhely, a táj szépsége, mint esztétikai szükségletek 
kielégítője, kirándulóhely, parkírozóhely stb. Ezek a funkciók számottevő 
részben nem gazdasági tevékenységeken keresztül valósulnak meg. 

 
 A föld, mint termelési tényező általában a gazdasági tevékenységek tényezője 

lehet, nemcsak mint tér, hanem mint az erőforrások szolgáltatója. A föld 
termőképessége összetett erőforrás, melybe beletartozik a talaj 
humusztartalma, szerkezete stb. A növények csak földön termeszthetők és a 
tápanyagokat és a vizet is csak a földből vehetik fel. Az építőanyagok, a 
vízellátás, az energiahordozók stb. mind a földből származnak. 

 
 A föld a gazdasági és társadalmi tevékenységek egymáshoz viszonyított 

helyzetének, térbeli dimenziójának meghatározója. (A piacoktól való 
távolság, közlekedési lehetőségek stb.). A földnek ez a szerepe közvetlenül 
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megnyilvánul a szállítási és utazási költségekben, közvetve pedig a regionális 
fejlődés különbözőségében. Jellemző például, hogy Magyarország egyes 
keleti megyéinek bizonyos körzetei a kitűnő minőségű földek ellenére a 
legkevésbé fejlett területekhez tartoznak. A területi elhelyezkedés képezi az 
alapját az úgynevezett helyzeti járadék kialakulásának. 

 
 A föld tulajdon tárgya lehet. Kapcsolódik hozzá a birtoklás és használat joga 

és felelőssége. A tulajdonlás lehetősége a föld esetében más természeti 
erőforrásokhoz képest lényeges sajátosság, hiszen a legtöbb természeti 
erőforrás nem vehető birtokba, mert nem biztosítható a kizárólagosság, ami a 
tulajdonlás feltétele. Az egyes országok földtörvényei eltérően értelmezik a 
földtulajdon tartalmát, vagyis, hogy mire terjed ki a kizárólagosság. A 
mezőgazdasági vállalkozók elemi érdeke, hogy a földtulajdoni jogosítványok 
egyértelműen meghatározásra kerüljenek. 

 
 A föld tőkefelhalmozási vagyonmegőrző és kincsképző szerepet is betölt. 

Ilyen vonatkozásban hasonló a nemesfémekhez és gyémánthoz, amennyiben 
nem a föld hasznossága, hanem a mennyiségi korlátozottsága, valamint az a 
sajátossága lép előtérbe, hogy előállítani nem lehet és helyettesítése is csak 
rendkívüli költséggel lehetséges. 

 
A föld használatának mai rendje, a földfelszínt hasznosító termelő és nem termelő 
tevékenységek a munkamegosztás fejlődésének évezredes folyamatában alakultak ki. 
A földek rendeltetésszerű használata során a következő tevékenységek különültek el 
[MAGDA-SZŰCS 2002, 27. p.]: 

 a mezőgazdasági földhasználat, 
 ásványvagyon-kitermeléshez szükséges felszíni területlekötés, amely a 

természeti kincsek kiaknázására irányul, 
 vízgazdálkodási célú területlekötés, 
 a feldolgozóipari termelés területi igénye, és a tercier szféra földterület-

igénybevétele, melynél a föld mint műveleti bázis funkcionál, 
 rekreációs célú területlekötés, amely az emberi egészség megőrzéséhez 

szükséges speciális területeket foglalja magában. 
Magyarország 9,3 millió hektár összes területének 83%-a termőterület, mintegy 63%-a 
mezőgazdasági művelés alatt áll, melynek döntő hányada szántóként hasznosul. A 
mezőgazdasági célú hasznosítás köti le hazánk területének legnagyobb hányadát. 
 
A hasznosítási módok közötti és azokon belüli arányváltozások általában a föld adás-
vétele vagy a föld kisajátítása formájában jelennek meg. A hasznosítási mód 
megváltoztatása akkor eredményes, ha azzal a földhasználat hatékonysága javul, az 
előállított jószágok mennyisége növekszik. A térben egymáshoz kapcsolódó természeti 
erőforrások az igénybevétel során egymásra hatnak. Ezek a mozgásfolyamatok akkor 
hatékonyak, ha az elrendeződés alapjában a termelési tényezők piacán a hatékonysági 
kritériumok mentén mennek végbe [SZŰCS 1990]. 
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2.1.2. A termőföld sajátosságai 
 
A föld sajátos állóeszköz, más állóeszközökhöz viszonyítva különálló csoportot 
képez. Ennek oka, hogy sok tulajdonság tekintetében eltér más termelési eszköz 
sajátosságaitól. A földpiac a következő mennyiségi és minőségi sajátosságokkal 
rendelkezik: 
 

 Természeti kitettség jellemzi, amely azt jelenti, hogy az időjárás hatásaitól 
nem védhető meg, földrajzi elhelyezkedése nem változtatható meg, a 
termőföld helyhez kötött, immobil eszköz. Az immobilitás jelentős fékezője 
lehet a termelési tényezők (föld, termelési eszköz, munkaerő) optimális 
kombinációjának [SZABÓ 1975]. 

 
 Ellentétben a mezőgazdaságban működő egyéb tőkejavakkal, a termőföld 

nem emberi munka eredményeként jött létre, hanem külső erőforrásként 
jelenik meg [MARSELEK et al. 2007]. 

 
 A termőföld színtere és egyben eszköze is a termelésnek. Egyik időszakban, 

mint a munka tárgya, másik időszakban, mint a munka eszköze jelenik meg 
[SZŰCS 1997]. 

 
 Összmennyisége egy országra vonatkozóan adott, korlátozott erőforrásnak 

tekintendő, ugyanakkor vállalati szinten befolyásolható – a vállalkozó 
döntéseitől függően – a mérete, így lehetséges a meglévő földterület bővítése 
vásárlással, illetve bérléssel [SAMUELSON-NORDHAUS 1990]. 

 
 Használata rugalmasnak tekinthető, azaz több növényi kultúra is termeszthető 

rajta (bár ezt a föld minősége behatárolja, jobb földön sokkal bővebb azoknak 
a növényi, illetve állati termékeknek a köre, amelyeket jövedelmezően elő 
lehet állítani, a rosszabb földminőség adottságai ettől jóval limitáltabb 
termelést tesznek lehetővé). 

 
 A földet vagyonmegőrző képesség jellemzi, amely csupán annak 

tulajdonítható, hogy a termőföldnek nincs elhasználódási ideje, mint más 
befektetett eszköznek, így utána nem számolható el amortizációs költség sem. 
Tehát értékét megtartja, sőt növelheti is, tartós megélhetési garanciát és 
bizonyos értelemben egzisztenciát is jelent tulajdonosának, illetve 
használójának. Más, termelési céllal vásárolt munkaeszközzel ellentétben – 
szabad földforgalmat feltételezve – a földvásárlásba fektetett pénzeszköz 
tulajdonképpen mindig rendelkezésre áll, az a termelésből bármikor kivehető, 
értékét megtartja, sőt növeli, attól függetlenül, hogy azon mezőgazdasági 
termelést valójában folytatnak-e vagy sem. Így tehát a földérték, mint költség is 
sajátosan jelentkezik: a többi termelési eszköztől eltérően nem a termelt termék 
árában térül meg, hanem egyszerűen anélkül termel, hogy elhasználódna. Ilyen 
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értelemben a földár közvetlenül nem befolyásolja a rajta termelt termékek 
értékét [SIPOS-SZŰCS 1995, 767. p.]. 

 
 Mezőgazdasági termelésben mással nem pótolható, ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy közgazdasági értelemben ráfordításokkal pótolható, 
hiszen ha több terméket akarunk előállítani, akkor ahhoz nem feltétlenül több 
termőföldre van szükség. Lehetséges, hogy a ráfordítások (pl. műtrágya) 
fokozásával is elérhető a kívánt többlethozam, ezért különítjük el a földanyag 
és földtőke fogalmát. ”A földtőkék éppúgy növelhetők, mint más termelési 
szerszámok.” [MARX 1952] 

 
 Termőképességgel rendelkezik, ami más tőkerészre szintén nem jellemző, s ez az, 

ami alapvetően befolyásolja a gazdálkodás hatékonyságát. A föld tulajdonosa a 
termőképességtől függően jövedelmet realizál, ami számára, mint földjáradék 
jelenik meg [SZABÓ 1975]. 

 
Mindezek a jellemzők alátámasztják azt a megállapítást, mely szerint a 
mezőgazdaságban a termőföld a legfontosabb tőkerész, a többi termelési tényező 
szerkezetét, a termelés módját, eredményét döntően meghatározza a rendelkezésre álló 
föld mennyisége és minősége. 
 
2.2. A föld ára és közgazdasági értéke 
 
A föld piaci ára a földkereslet és földkínálat függvényében alakuló egyensúlyi piaci 
ár. Az az ár, amelyen a földterület gazdát cserél. A föld ára alatt a földre, mint 
termelési tényezőre felosztható jövedelemrész tőkésített értékét értem, tehát a földár 
tőkésített földjáradék. Az utóbbinak gyakran szinonimájaként használom a 
földhozadéki érték kifejezést. 
 
2.2.1. A földjáradék elméletek 
 
A természeti erőforrást – így a termőföldet is – érdemes közgazdasági szempontból 
külön kezelni más erőforrásoktól, mivel ezek a természeti adottságok mint 
értékképzők és vagyonelemek nemzetgazdaságonként különböznek. A föld – más 
természeti erőforrásokhoz hasonlóan – olyan sajátos termelési tényező, mely 
korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, nem szaporítható, összkínálata 
állandónak tekinthető [ORLOVITS-TÓTH 2003]. 
 
A föld összkínálata – természeténél fogva – állandó, vagyis teljesen rugalmatlan. A 
földterületnek annyiért kell hasznosulnia, amennyit az iránta keresletet támasztók 
ajánlanak. Az ilyen tényezők árát nevezzük a múlt századi klasszikus közgazdászok 
nyomán járadéknak [SAMUELSON–NORDHAUS 1990]. 
 



 
 

15

Véleményem szerint az összkínálat állandóságának ellentmond az, ha mocsarak, 
tavak lecsapolásával vagy tenger feltöltésével újabb földterületeket nyerünk (lásd. a 
hollandiai Zuiderzee program), bár ezek jelentős plusz ráfordításokat igényelnek. 
 
Amikor földjáradékról beszélünk, a föld tiszta hozamára, vagyis a termelési költségek 
levonása után a tulajdonosnál maradó többletre gondolunk. A földjáradék a 
piacgazdaságban pénz formájában jelenik meg, és mint járadékjövedelem a földnek a 
termelésbe való bekapcsolásáért, illetve bérleti viszonyok esetén használatának 
átengedéséért fizetett díjat jelenti. A földjáradék tehát mindig a föld tulajdonosát illeti 
meg [MOLNÁR 1993]. 
 
Az angol klasszikus közgazdaságtan két jeles képviselője Adam Smith (1723-1790) 
és David Ricardo (1772-1823). A klasszikus közgazdák járadékelméleteinek alapját 
képezi Smith azon tétele, mely szerint a mezőgazdasági termékek árának a termelési 
költségek (munka- és tőkejövedelmekkel növelt összegének) levonása után 
fennmaradó részét tekinti földjáradéknak. A járadék az a legmagasabb ár, amit a 
bérlő a földbirtokosnak a föld adott körülményei között annak használatáért fizethet, 
más szóval az az ár, amelyről feltehető, hogy ennyiért általában haszonbérbe lehet 
adni az adott földet. Ricardo jelentősebb szerepet szánt a földnek közgazdasági 
rendszerében. A földjáradéknak, mint különbözeti járadéknak ma is elfogadott 
nézetét dolgozta ki. 
 
A különbözeti járadék a föld minőségi különbségén alapul. A népesség növekedése 
miatt, a szükségletek kielégítéséhez a rosszabb minőségű földeket is be kell vonni a 
művelésbe, ezért egyre több munka szükséges azonos mennyiségű élelmiszer 
előállításához. Egy termény árát a legdrágábban termelő, a szükséglet ellátásához 
nélkülözhetetlen földön (határföldön) felmerülő költségek határozzák meg. A jobb 
minőségű földek birtokosai a terményüket ugyanazon áron tudják értékesíteni, de 
fajlagos költségeik alacsonyabbak, így többletjövedelemhez jutnak. A különbözeti 
járadéknak a föld minősége szerint különböző formái léteznek: 

 A minőségi hozadék, vagy I. számú különbözeti járadék a föld nagyobb 
termőképességéből adódik; 

 A II. számú különbözeti járadék, vagy intenzitási (belterjességi) járadék a föld 
jobb technikai, technológiai műveléséből adódó többlethozadékhoz kötődik; 

 A III. számú különbözeti járadék, a helyzeti járadék. A terület előnyös 
fekvéséből (nagy felvevőpiac, olcsó munkaerő), vagy egyéb előnyös 
adottságából származó többlet [FARKASNÉ-MOLNÁR 2006, KELEMEN 
2005]. 

 
Érdemes még megemlíteni Thomas Robert Malthus (1766-1834) munkásságát. 
Malthus megközelítése csak annyiban különbözik az előbbiektől, hogy szerinte nem 
pusztán az alacsonyabb minőségű földek miatt van járadék, ugyanis ha minden föld 
termékenysége egyforma volna, és a műveletlen területekből kifogynánk, akkor is 
ugyanúgy képződne járadék. Polgárosodott országokban műveletlen föld mindig hoz 
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járadékot fatermelő vagy állatlegeltető természetes képességével arányban, ezért a 
legutolsóként megművelt földnek is hoznia kell akkora földjáradékot, ami ezért 
kárpótolja a földesurat. A járadékok lépcsőzete tehát nem nulláról indul. Ha 
feltesszük, hogy ezek a tevékenységek is igényelnek némi ráfordítást, erre ugyanúgy 
alkalmazható a korábbi gondolatmenet, miszerint legelőként is csak azért hoz egy 
terület járadékot, mert szűkösség van. Ezek szerint a legutolsó olyan földnek nincs 
járadéka, amit még legeltetésre vagy fakitermelésre használnak [MARCZELL 2004, 
103. p.]. 
 
Jean Babtiste Say (1767-1832) egészítette ki Ricardo járadékelméletét azzal, hogy 
rámutatott, a különbözeti járadék mellett létezik az abszolút földjáradék is. A föld 
használatáért a bérlőnek árat kell fizetnie, ezáltal a földtulajdonos, ha bérbe adja 
földjét, jövedelemhez jut, amely egyszerűen a földtulajdon következménye. Ez a 
jövedelem nem különbözeti járadék, hiszen ez nem a termelésből származó többlet, 
hanem a földtulajdonlásából. Ezért ezt a jövedelmet, mely igazi tiszta tulajdoni 
járadék, abszolút földjáradéknak nevezzük. Ez a föld korlátozott mennyiségéből 
adódik és minden gazdaságilag hasznosítható föld tulajdonosa élvezi, tehát nem a 
termelésből nyert előny a forrása, hanem magából a földtulajdonból [MOLNÁR 
1993]. 
 
A ricardói földjáradék-elmélet nagy hatást gyakorolt a neoklasszikus elméletekre, 
talán ez volt az egyetlen olyan tétel, amelyet a határhaszon-elmélet hívei sem vetettek 
el teljesen, bár még ma sem jutott nyugvópontra az a vita, hogy tőke-e a föld, 
melynek hozadéka van, vagy a klasszikus elmélet szerint olyan termelési tényező, 
amely után természetes tőkeerejéből fakadóan járadék keletkezik [BURGERNÉ 
2002]. 
 
A XIX. század utolsó harmadában a közgazdaságtan addig viszonylag egységes fája 
kettéágazott. Az egyik ág a neoklasszikus felfogással kezdődően John Maynard 
Keynes (1883-1946) és Milton Friedman (1912-2006) tanain át vezet napjainkig, míg 
a másik Karl Marx (1818-1883) és Friedrich Engels (1820-1895) munkáira építve a 
szocialista-kommunista elveket és azok történelmi kísérletét foglalja magába 
[SAMUELSON – NORDHAUS 1990]. 
 
Marx elfogadta Ricardo földjáradék elméletének működési mechanizmusát, mely 
szerint a legrosszabb földön is létezik járadék, de nem fogadta el azt az állítását, hogy 
a földjáradék a befektetett munkából létrejövő értéken felül adódik. Szerinte a termék 
értékében foglalt értéktöbblet oszlik meg ipari, kereskedelmi profitra és 
földjáradékra. Sayhez hasonlóan azon az állásponton volt, hogy létezik abszolút 
járadék is, hiszen a legrosszabb még termelésbe vont földön is fizet a bérlő járadékot, 
amely nála az árban foglalt értéktöbblet része [BURGERNÉ 1996]. 
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2.2.2. A föld árát befolyásoló tényezők 
 
A földértékkel kapcsolatos közgazdasági elméletek a föld árát gyakorlati 
értékelésben tőkeként kezelik. Eladásakor és vételekor az átlagos, valamennyi tőkére 
érvényes tőkehozadékot tartják szem előtt. 
 
A tőkejavak árát hozamuk kereslete és kínálata határozza meg. „Keresletük 
származékos kereslet, tehát az árukat a rajta termelt termékek marginális bevétele 
határozza meg. Mivel ez a földek minőségétől függ, a különböző minőségű földek ára 
attól függően változik, hogy: 

 az adott földterületen milyen termékek termelhetők; 
 milyen mennyiségi összefüggés szerint alakul az egyes termékek marginális 

hozadéka, illetve átlag- és határhatékonysága.” [SZŰCS I. 1998, 12. p.] 
 
A földnek, mint tőkének a kínálata mind rövid, mind hosszú távon korlátozott, s így 
rugalmatlanul reagál a keresleti változásokra. A kínálat és a kereslet helyhez kötött. 
Termőföldet általában csak a helyi gazdálkodók vásárolnak, városi vagy város közeli 
telkeket pedig jórészt a helyi lakosok. 
 
A kereslet és kínálat származékos voltából és korlátozottságából kifolyólag a 
földárak lassan reagálnak a kereslet és kínálat változásaira. Az árrugalmasság kicsi, 
viszont a kereslet jövedelem-rugalmassága számottevőbb, mert a növekvő 
jövedelmek serkentik a földvásárlást, a csökkenő pedig visszaveti azt [SOGAARD 
1993, DOVRING 1987]. 
 
A tőkejavak termékeikben megtestesülő hasznosságából következik, hogy áruk 
egyenlő marginális hozadékuk diszkontált jelenértékével. A földár a földek alternatív 
hasznosítási lehetőségeitől is függ, vagyis nemcsak a jelenlegi hasznosítástól függ, 
hanem attól is, hogy az adott földterületet mire lehetne a legjobban hasznosítani 
[ROSE-LA CROIX 1989]. 
 
A legjobb alternatív hasznosítási lehetőségből következik, hogy a föld árát nemcsak a 
föld hasznosítása, hanem az általános tőkekamatláb alakulása is befolyásolja. A 
keynesi elmélet szerint, ha csökken a tőke jövedelme és ára, nő az értékpapírok 
kamatlába és megfordítva, a kamatot a jövedelem határozza meg. Tehát ha 
alacsonyabb a járadék, illetve a nettó jövedelem, akkor magasabb lesz a tőkésítési 
együttható és a földár, ha pedig magasabb a járadék, akkor alacsonyabb az együttható 
és az ár. A földjövedelmek és járadékrészük, továbbá a földárak mozgásának 
aszinkronitását mutatja, hogy míg az ésszerű várakozás alapján a mezőgazdasági 
reáljövedelem visszaesésénél, illetve a föld reálkamatának csökkenésénél a 
földáraknak is csökkenniük kellene, viszont a valóságban ellentétes lehet a változás, 
sőt lehet, hogy olyan késedelemmel jelentkezik, hogy addigra már a 
jövedelemváltozás ellenkezőjére fordul. Többen jutottak arra a következtetésre, hogy 
a földárak és a járadékok változását nem magyarázza meg teljesen a 
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jelenértékmodell, illetve a két tényező változása között időeltolódás van 
[BURGERNÉ 2002]. 
 
A föld ára sajátosan alakulhat a földpiac máshoz nem hasonlítható jellegéből 
következően. Sokszor előfordul, hogy a föld ára és értéke nem fedik egymást. 
Nézzünk néhány példát: sok esetben előfordulhat, hogy a földet spekulációs céllal 
vásárolják. Közlekedési út építése, ipari park telepítése, élelmiszerfeldolgozó 
létesítése, mind lényegesen befolyásolják a terület potenciálját és közvetve az értékét, 
árát is. Máskor az eladó nehezen tud megválni földjétől, mivel alacsony a kereslet. 
Kicsi az esélye, hogy egy adott megyében található földet, egy másik megyében 
üzemelő vállalkozó vegye meg.  
 
IHRING [1968] az árat befolyásoló tényezőket statikus és dinamikus csoportokba 
sorolta. A statikus – adott időpontban állandó – csoportba ökológiai és ökonómiai 
tényezők is tartoznak: természeti tényezők, közgazdasági, társadalmi tényezők, 
földhasználat módja. A dinamikus tényezők között az alábbiakat emeli ki: a 
mezőgazdasági termékek iránti kereslet változása, a technológiai fejlődés. 
A termőföldnek, mint termelési tényezőnek sajátos piaca van. A földnek 
tulajdonítható sajátosságok miatt a földpiacon nem érvényesülnek tisztán a 
kompetitív piac jellemzői. A földpiac nagyrészt a helyi kínálati és keresleti 
feltételekhez igazodik. SZŰCS-CSENDES [2002] az alábbi földpiaci sajátosságokat 
emelik ki: 

 tárgya a termőföld, amely számos sajátossággal rendelkezik; 
 a termőföld piacán egy adott ország földjének mindig csak csekély része 

jelenik meg adás-vétel tárgyaként; 
 minden egyes föld adás-vételét egyedi sajátosságok befolyásolják; 
 lényegesek a földek közötti különbségek; 
 ezen különbségeknek sajátos meghatározó szerepük van; 
 összességében a termőföld kínálata adott. 

 
A föld árát meghatározó tényezők sokfélesége rávilágít arra, hogy amíg a fejlett 
piacgazdaságú országokban a föld piaci ára többszöröse a tőkésített földjáradéknak, 
addig a magyar termőföldárak a földbérleti díjak reálkamatlábbal tőkésített értékét is 
alig érik el [BURGERNÉ 2002]. 
 
BURGERNÉ [2002] tanulmányában az alábbi a föld árát befolyásoló tényezőket 
vette figyelembe: 

 a föld elhelyezkedése, 
 a föld iránti kereslet és kínálat alakulása, 
 a mezőgazdasági termékek keresletének és kínálatának alakulása, 
 a kamatláb hatása, 
 az átlagos gazdasági konjunktúra, 
 a kormányzati beavatkozások, 
 a technológia hatása, 
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 az inflációs hatás, 
 a népesség változása, 
 egyéb tényezők. 

 
A föld elhelyezkedésének ármeghatározó szerepe 

A piaci előny elmélete már a klasszikus közgazdászok munkássága óta ismert, 
miszerint a piacokhoz közelebb eső földnek magasabb a járadéka. A piaci előny 
elméletét továbbfejlesztették, azt a növekedési központokra is kiterjesztették. Eszerint 
a gyorsan fejlődő városi-ipari térségekben gyorsabban fejlődik a mezőgazdaság és 
magasabb járadékot termel, mint másutt. Ennek oka, hogy ipari térségekben élénkebb 
a termékek, eszközök kereskedelme, mely a mezőgazdaság gyorsabb fejlődéséhez is 
hozzájárul. 
 
SZŰCS [1990] arra az eredményre jutott, hogy a helyzeti járadék magasabb Budapest 
vonzáskörzetében, mint az ország más területein. Annak ellenére, hogy abban az 
időben a mezőgazdasági termékek többségére kötött árak voltak érvényben, mégis a 
piachoz való közelség, a nagyobb vásárlóerő, a rövidebb szállítási költségek a nem 
kötött árú termékek esetében növelte a termőföldek helyzettől függő parciális 
hozadékát. 
 
A legjobb alternatív hasznosításból adódó helyzeti jövedelem nagymértékben hatást 
gyakorol a mezőgazdasági földárakra. E tekintetben felmerülhet a termőföld adott 
hasznosításánál jobb mezőgazdasági hasznosítása, vagy telekké, lakó- és üzleti 
házhellyé való átalakítása, melyek az adott hasznosításnak megfelelő tényleges ár felé 
emelhetik az árat. 
 
A pihenési, sportolási, hobbigazdálkodási stb. földkereslet szintén befolyásolja az 
árakat. A földtulajdon társadalmi presztízse ugyancsak ide hat. A nem mezőgazdasági 
célokra történő földhasznosítás iránti kereslet az egyik oka annak, hogy ahol az ilyen 
kereslet élénk, a kisebb földterületek ára drágább és jobban nő, mint a nagyoké, mivel 
az ilyen kereslet főként a kisebb földdarabokra irányul. (Ezek árát a parcellázás 
költségei és a föld több darabban való nehezebb eladhatósága is növeli.) 
 

NAÁRNÉ [2006] a földár és az értékét befolyásoló tényezők vizsgálata egyik 
következtetéseként megállapította, hogy a földárat jelentősen befolyásolja a helyzeti 
járadék. A végzett statisztikai elemzések alapján hazánkban a kínálati földárral 
erősebb pozitív korrelációt a 30 km-en belüli lakosság száma mutat és negatív 
korrelációt a földterület legközelebbi várostól való távolsága. 

 

A föld iránti kereslet és kínálat befolyásoló szerepe 

A mezőgazdaság céljait szolgáló termőföldnek, mint természeti erőforrásnak alapvető 
tulajdonsága, hogy korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre és állománya 
manapság már nem is bővíthető, sőt sok helyen éppen a szűkítésére tesznek kísérletet. 
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Továbbá a földterületeknek csak kis hányada képezi éves adás-vételi ügyek tárgyát. 
Tehát mindezekből következőleg a föld kínálata rugalmatlan. Méretgazdaságossági 
okokból, valamint a mezőgazdasági termelés hatékonysága és jövedelmezősége 
érdekében ugyanakkor sokan kívánják meglévő gazdaságukat bővíteni. Ennek pedig 
egyik legegyszerűbb formája a földvásárlás. Következésképp a keresleti oldal 
folyamatosan erősödik. 
A kínálatnál nagyobb, sőt állandóan erősödő kereslet magas földárakat kényszerít ki. 
Ráadásul az emelkedő árak hatására egyre kevesebben kívánnak megválni 
földterületüktől, amely még rugalmatlanabbá teszi a kínálati oldalt és tovább növeli a 
földárakat. Ez a folyamat addig folytatódhat, amíg a keresleti oldal fel tudja venni a 
lépést. Egy idő után persze törvényszerűvé válik a keresleti oldal csökkenése. 
 
A mezőgazdasági tevékenység jövedelmezősége 

Más termelési tényezők keresletéhez hasonlóan a föld kereslete is származékos 
kereslet. Ez azt jelenti, hogy a használatbavétele révén megtermelhető mezőgazdasági 
termékek iránti kereslettől nagymértékben függ a kereslete és így az ára is. A földön 
termelt termékek bevételén kívül meghatározó szerepe van a felhasználásra kerülő 
eszközök, anyagok és munkaerő árának is. Vagyis ha az inputtényezők ára jobban 
emelkedik, mint a megtermelt termékeké, akkor csökken a jövedelmezőség és ezen 
keresztül a föld ára is. A mezőgazdaságban bekövetkező esetleges recesszió szintén 
csökkenti a földárakat, mivel a földművelők jövedelme visszaesik és 
adósságállományuk növekszik. E kedvezőtlen hatások miatt a földeladások 
gyakorisága nő, amely csökkenő keresletet eredményez, így mérsékli a földárakat. A 
termelés szabályozása érdekében vezették be a földek kivonását és a termelési 
kvótákat. 
 
BIRÓ [2008] a magyarországi földárak tekintetében azt a megállapítást teszi, hogy a 
földár szoros kapcsolatban van a földminőséggel és így közvetve a mezőgazdasági 
jövedelmezőség befolyásolja a föld árat. Rámutat, hogy a gyenge és jó minőségű 
földek árai között akár tízszeres eltérés is lehet. 
 
A kamatláb hatása 

A föld, a mezőgazdaság alacsony jövedelmezősége következtében, a lassan 
megtérülő befektetések közé sorolandó. Az alacsony jövedelmezőség és a hosszú 
megtérülési idő riasztólag hathat a külső befektetőkre. Ennek hozományaként a 
mezőgazdasági célú földforgalom nagyobb hányada a mezőgazdaságon belül zajlik. 
 
Másrészről a föld biztonságos befektetések közé tartozik, annak értékállósága 
következtében. A földnek, mint természeti erőforrásnak jellegzetességei közül 
meghatározó „maradandósága” és korlátozott volta. Az előbbiből következik az, hogy 
az értékét megtartja az idő múlásával, vagyis belátható időtávlaton belül mindig ki 
tudja termelni a reálisan elvárható kamathozadékot. Mindezek alapján a föld a hosszú 
távú értékmegőrzés egyik biztonságos formáját jelenti és emiatt meglehetősen 
visszafogott, korlátozott piaci forgalommal rendelkezik, tulajdoni szerkezetében csak 



rendkívül lassan mennek végbe változások. Az utóbbi, azaz a korlátozott tulajdonság 
pedig azzal járhat, hogy az, akinek a tulajdonában jobb minőségű föld van, az átlagos 
kamatigénynél magasabb jövedelemre is szert tehet.  
 
A kamatszemlélet legfontosabb része az idő gazdasági szerepének elismerése. Egyik 
oldalról fontos összetevője a költségérzékenység érvényesítése a gazdasági 
döntésekben, másik oldalról pedig a teljesítmény-orientált gazdálkodás. A helyes 
tőkésítési kamatláb kialakítása azért nagyon lényeges, mert ennek csekély változása 
is jelentős hatást gyakorol a föld tőkésített értékére. Például 4%-os kamatlábnál a 
földparcella tőkésített értéke huszonötszöröse az évi jövedelemnek, 5%-os rátánál 
viszont az arány hússzoros. Elvileg a tőkésítési kamatláb a tőke olyan haszonáldozati 
költsége, amelyet az adózás utáni jövedelem rátája határoz meg, mely elérhető olyan 
más befektetésekből, amelyeknek a termőföldhöz hasonló a jövedelemtermelő 
képessége [SZŰCS 1998, 37. p.]. 

 
A gazdaság konjunkturális helyzetének szerepe 

Az alacsonyabb vagy magasabb jövedelemvárakozás a gazdasági konjunktúra 
hatásával függ össze. A konjunktúrát meghatározzák többek között a politikai 
helyzet, a politikai kilátások, valamint döntően a regionális hatások. A gyorsan 
fejlődő régiókban – melyekben általában a népesség sűrűbb, és nagyobb a 
földterületek iránti, nem mezőgazdasági igény – magasabbak a földárak, a lassabban 
fejlődőkben alacsonyabbak. 
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1. ábra. Az egy főre eső GDP és a földárak alakulása az EU négy országában (2009) 

Forrás: A http://epp.eurostat.cec.eu.int honlap alapján saját szerkesztés 
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Az 1. ábrán látható, hogy miközben a gazdaságilag fejlettnek számító Hollandiában a 
magas fejenkénti GDP valóban magas földárral párosul, addig az átlagnál fejlettebb 
Franciaországban igen alacsony a termőföld ára. Máltán viszont az átlag alatti GDP 
ellenére viszonylag magas. Létezik kapcsolat tehát a gazdasági fejlettség és a 
földárak között, ám ez a kapcsolat nem olyan szoros, hogy kizárólag ez határozná 
meg a földpiacot. 
 
Kormányzati beavatkozások 

A modern agrárpolitika a különböző eszközök széles választékával befolyásolja a 
mezőgazdasági piacok működését. Az agrárpolitikai intézkedések (piaci ártámogatás, 
közvetlen támogatás, minimum ár, stb.) nem csak a termékpiacokra, hanem a 
termelési tényezők piacaira is hatnak. Az agrárpolitikai tanulmányok régóta 
vizsgálják azt a kérdést, hogy az egyes kormányzati intézkedések miképpen 
befolyásolják a mezőgazdasági földek értékét. A kormányzati eszközök két nagy 
csoportját különböztetjük meg: 

 árak szabályozása, 
 mennyiségi szabályozás. 

 
Egyetértek azzal, hogy az ártámogatások hatása, a termelés mennyiségének az 
egyensúlyi szint fölé emelésével strukturális feleslegek kialakulásához vezet [FERTŐ 
1999]. Valóban, az ártámogatások hatására a termelők bővíteni akarják a 
termelésüket. Ennek eléréséhez újabb erőforrásokat vonnak be a termelésbe, 
következésképpen meg fog nőni a termelési tényezők iránti kereslet, így a föld ára is. 
Ha nő a támogatás, nő a föld ára is. A földpiaci árak emelkedése a bérleti díjak 
növekedését is maga után vonja. A munkaerőpiacon viszont a bérek változatlanok 
maradnak, ezért az ártámogatások eltérő hatásait csak az egyes termelési tényezők 
kínálatának eltérő rugalmassága okozza [LATRUFFE-MOUEL 2007]. 
 
Az agrárpolitika célja, hogy támogatással stabilizálja a mezőgazdasági termelők 
jövedelmét. A földárak tőkésedése azonban kétélű fegyver, melyet minden döntés 
előtt figyelembe kell venni. Azon gazdálkodóknak, amelyek saját földdel 
rendelkeznek, kedvez a földárak növekedése (2. ábra), mivel a mezőgazdasági 
ingatlan értéknövekedése hozzájárul a gazdálkodásuk pénzügyi stabilitásához (pl. 
könnyebben juthatnak hitelhez is). Más szempontból viszont a földet bérlő gazdáknak 
a magasabb bérleti díjjal kell szembesülniük. Hasonlóképpen a mezőgazdaságba 
újonnan belépők számára is romlik a jövedelmezőség, mivel magasabb indulási 
költséggel kell számolniuk [BAKUCS-FERTŐ 2006]. 
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f. Az ártámogatás hatása a földárra 
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Forrás: BAKUCS-FERTŐ [2006] 
 
A mennyiségi szabályozásnak két fő típusa a területpihentetés és a termelési kvóta. A 
termőföld kínálata csökken a termőföld korlátozásának hatására, ez a földárak és 
bérleti díjak emelkedéséhez vezet. A termelés csökkenése közvetetten a többi 
termelési tényező keresletének csökkenéséhez vezet. A gyakorlat viszont azt mutatja, 
hogy a területpihentetés csak korlátozott mértékben hatásos a kínálat korlátozására, 
mivel a gazdák a legrosszabb minőségű földjeiket vonják ki a gazdálkodásból (3. 
ábra). 
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3. ábra. A területpihentetés hatása a földárra 

Forrás: BAKUCS-FERTŐ [2006] 
 

A termelési kvóták alkalmazásának hatására a föld iránti kereslet visszaesik, így a 
föld ára csökken. A kvóta hatása a gyakorlatban nem mindig ezt a logikát követi, nem 
biztos, hogy a föld ára minden esetben csökkenni fog, ugyanis más növények 
termesztésére át lehet csoportosítani a földeket.  
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BAKUCS és FERTŐ [2005] vizsgálódásai szerint mindkét eszköz használatának 
hátrányos vonzata lehet, hogy korlátozzák a termelési tényezők felhasználását, ezzel 
megmerevítik a termelés struktúráját. Az ártámogatással kombinált termelési kvóta 
esetében az a valószínű, hogy visszafogja az ártámogatás termelésösztönző hatását, 
ugyanakkor az ártámogatással kombinált területpihentetés egymás árfelhajtó hatását 
erősíthetik. 
 
BAKUCS és FERTŐ [2006] „Az agrárpolitika hatása a föld árára” című 
tanulmányukban empirikus tanulmányok elemzésével is foglalkoztak. Úgy ítélem 
meg, hogy a tanulmányok legfőbb eredménye az, hogy megfigyelhető az 
agrártámogatások tőkésedése a földárakban, valamint a föld árrugalmatlansága, de 
nem olyan mértékben, ahogyan az elméleti modellek feltételezik. A hedonikus 
regressziókon alapuló modellek azt mutatják, hogy a kormányzati programok hatását 
a föld és a hozzá kapcsolódó változók térbeli sajátosságai is befolyásolják.  
 
Az EU földpiaca országonként különféle szabályozási intézményekkel rendelkezik. A 
régi tagállamok tekintetében elmondható, hogy a birtokpolitikájuk, földpiaci 
szabályozásuk a földtulajdon és a földhasználat szabad alakulásának korlátozásával a 
föld értékét befolyásolja, ami a földpiacok működését torzítja. A földforgalom 
szabályozásában az árszabályozás és állami elvonások szerepe a legjelentősebb. Az 
árszabályozás maximum árak megállapításával csökkenti a föld kínálatát. A 
földvásárlási adók, illetékek szintén befolyásolják a földek forgalmát, illetve 
védelmet biztosíthatnak külső befektetők felvásárlása ellen, valamint kivédheti a 
spekulációs tranzakciókat. Néhány tagállamban egyéb földvásárlási korlátozásokat is 
bevezettek, például az elővásárlási jogot és a hatósági engedélyezés intézményét 
[BIRÓ 2010, SWINNEN-CIAIAN-KANCS 2009]. 
 
SWINNEN-VRANKEN [2009] tanulmányukban az új EU tagállamok (NMS-7) föld 
tulajdonszerzési korlátozásainak hatásaival foglalkoztak. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy a külföldi tulajdonjog korlátozásai hatottak a földcserék 
hatékonyságára, a földek allokációjára, és a termelékenység növekedésre, 
mindazonáltal a hatást több tényező is csillapítja. Kiemelik, hogy a korlátozások nem 
teljesen szüntetik meg a külföldi aktivitást az NMS (New Member States, új 
tagállamok) államok termőföld piacán, mivel vannak a korlátozásoknak kivételei, 
például:  

 aki az adott állam állampolgárának házastársa, vagy legalább három éve az 
országban tartózkodik, termőföldet vehet, 

 több országban nem hivatalos megállapodások is születtek, 
 legfontosabb, hogy a külföldiek földbérlése nincs szankcionálva. 

 
Megjegyzik azt is, hogy a korlátozások mellett számos más akadályozó tényező is 
van, melyek hatással vannak a földpiac fejlődésére, például: 
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 majdnem mind a hét új tagállamban a mezőgazdasági földek jelentős része még 
állami tulajdonban van, melyek privatizációs és kárpótlási eljárások alatt 
állnak, 

 a magas tranzakciós költségek szintén befolyásolják a földpiacot. 
 
Amíg a korlátozások a termőföldpiacon megpróbálják visszaszorítani a külföldi 
befektetőket, addig a élelmiszeriparban a külföldi befektetők által jelentős pozitív 
változások mentek végbe az elmúlt években. Ennek hatására a társadalmi és politikai 
megítélés is enyhült. Mindezek miatt a külföldiek földszerzési korlátozása az új 
tagállamok körében egyre kevésbé fontos téma, de teljesen nem tűnt el a politikából.  
 
A technológiai fejlődés hatása 

A technológia fejlődése két módon gyakorol hatást a földárakra. Egyrészről a 
fejlettebb technológia hatására magasabb a jövedelem, és ez magasabb földárakban 
mutatkozik meg, másrészről a technológia fejlődése a termelésben alacsonyabb határ 
– és átlagköltségeket okoz. Ebből következően a költséggörbén magasabbra tolódik a 
költségoptimum. Ez nagyobb termelési mennyiséget igényel. A nagyobb mennyiség 
létrehozásához nagyobb földterület szükséges. A föld iránti kereslet megnő, és ezért 
is emelkednek a földárak [BURGERNÉ 1997, 31-33. p.]. 
 
Az inflációs hatás 

FELDSTEIN [1978] az amerikai piacon végzett, „Az infláció hatása a föld és arany 
árára” című tanulmányával cáfolta meg azt a sokáig elterjedt vélekedést, hogy az 
inflációs rátának nincs közvetlen hatása a földárakra. A tapasztalat azt mutatta, hogy 
magas inflációs időszakban a föld árak növekedése meghaladja az inflációs rátát. A 
föld, mint nem amortizálódó, el nem pusztítható tőke a kincsképzés eszköze lehet 
rendkívüli politikai és gazdasági események idején, amikor más befektetés 
bizonytalanná vagy veszélyessé válik. Ilyen például a felgyorsuló infláció. Az 
ilyenkor megnövekedett föld iránti kereslet felhajtja a földárakat. Az infláció 
csökkenése ugyanakkor csökkenti a keresletet. Többek között ezért is csökkentek az 
1980-as évek inflációjának megfékezése után a földárak. 
 
A népesség változásának hatása 

Világviszonylatban megfigyelhető, hogy a népesség változása kettős hatást gyakorol 
a földárakra. Egyrészt, a sűrűbb népességű területeken nagyobb a föld iránti kereslet, 
mivel a népesség eltartása csak nagyobb földlekötésekkel oldható meg. A növekvő 
kereslet következtében növekvő földárak miatt a föld határköltsége magasabb lesz, 
mint a többi ráfordításé. Az optimális költségkombináció helyreállítása érdekében a 
földköltség bizonyos növekedési határán túl érdemes lesz a földet más 
ráfordításokkal - pl. műtrágyával - helyettesíteni. A ritkábban lakott területeken ezzel 
szemben kisebb a kereslet a föld iránt, így olcsóbb a föld. Az optimális 
költségkombináció azt kívánhatja meg, hogy többlet földfelhasználással 
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helyettesítsék a növekvő műtrágya-költségeket, illetőleg a technológiai infekció a 
földművelés nagyobb területre való kiterjesztése után jelenik csak meg. 
 
A népességgel kapcsolatos másik hatás, hogy a technológiai fejlődéssel munkaerő 
csökkenés következik be a mezőgazdaságban, vagyis megváltoznak a termelési 
tényezők költségarányai. Mindezek a munkaerő tőkével való helyettesítésére 
kényszerítenek. Ennek hatására pedig a technológiai fejlődés a költséggörbén feljebb 
tolja a költségoptimumot. A nagyobb termelési mennyiség a termelés bővítésére, 
újabb földterületek bevonására serkenthet, valamint a föld iránti növekvő keresletet 
támasztva felemelheti a földárakat. 
 
NAÁRNÉ-VINOGRADOV [2007] munkájuk során a magyarországi szántóterületek 
közgazdasági értékét befolyásoló tényezőket elemezték, többváltozós módszerek 
alkalmazásával vizsgálták, hogy a helyzeti járadékot meghatározó egyes tényezők 
hogyan befolyásolják a földárat. Megállapították, hogy a sűrűbben lakott területeken 
magasabb a föld iránti kereslet, ebből következően magasabb a föld ára is, mivel a 
föld kínálata rugalmatlan. 
 
Egyéb tényezők 

Számos egyéb tényező is befolyásolhatja az aktuális földárakat. Ilyenek lehetnek a 
spekuláció, a jelzálogkamat, a területrendezés, az autópálya-építés, a nemzetipark-
létesítés, a környezetvédelmi intézkedések stb. 
Más tényezők is közrejátszhatnak még a mezőgazdasági földárak emelkedésében, 
mint például a tulajdonosok jövőbeli várható áremelkedéséből származó jövedelme. 
De lényeges az is, hogy a földbirtoklás presztízsértékű a gazdálkodók körében. Így 
megeshet, hogy még akkor is a birtoklás mellett döntenek, amikor a bérlés ésszerűbb 
megoldásként szolgálna. Mindenesetre a megszerzett földtulajdon a felvett hitelek 
fedezeteként is funkcionálhat. 
 
2.3. A földek ökológiai értékelése 
 
2.3.1 A földértékelés és földminősítés gazdaságtörténeti folyamata 
Magyarországon 
 
Másokkal egyetértésben én is helytelenítem a földértékelés és földminősítés 
fogalmainak szinonimaként való használatát. Fontosnak érzem, hogy ezen 
fogalmakat elválasszuk egymástól és pontosan definiáljuk jelentésüket. 
 
A földminőség a termőföld termőhelyi adottságait (talaj, klíma, domborzati 
viszonyok) fejezi ki. A földminősítés egy összehasonlító módszer, a földek minőségét 
veti össze, relatíve értékeli, rangsorolja a legjobb és legrosszabb termőhelyek 
viszonylatában. Ilyen a földminőséget kifejező mérőszám a későbbiekben még 
tárgyalt „Aranykorona” érték [LÓCZY 2002]. 
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A földértékelés fogalmánál a termőföldre vonatkozó értékelés talajtani és ökonómiai 
adatbázisok segítségével történik. „A földérték a földminősítési (földhivatali) 
adatbázison alapulva a termőföld-ingatlan egyéb adottságai; földrajzi, közigazgatási 
helye, környezete (az út-, vasúthálózat, útminőség, a termeléshez szükséges 
létesítmények, eszközök, raktárak, feldolgozóhelyek stb.) és a hozama alapján 
keletkezik. Az adatok legfőbb sajátossága, hogy nehezebb, bonyolultabb a 
meghatározásuk, viszonylag gyorsan, akár naponta változnak.” [DÖMSÖDI 2011, 
6.p.] 
 
Ezen egyéb tulajdonságok, az emberek nem anyagi jellegű szükségletei, nehezen 
fejezhetők ki pénzértékben, ezért a közgazdasági földértékelés igyekszik helyettesítő 
módszereket találni, mellyel összemérhetővé válnak. 
 
Az írott történelem kezdeteitől találhatók nyomai a termőföldek minőségi 
megkülönböztetésére irányuló erőfeszítéseknek. A földek számszerű értékelésének 
kialakulása „a kincstár feltöltése céljából”, a földterületek megadóztatásának 
ötletéből alakult ki a XVIII. században. A cél az volt, hogy a földbirtokos a földjéből 
származó hasznával arányosan fizessen járandóságot a királynak, így a termelést nem 
veszélyeztető legmagasabb földadóbevételeket érhessék el [MÁTÉ-TÓTH 2003]. 
Magyarországon a földbirtokok adóztatását az 1780-as években II. József határozta el 
és reformjai részeként elrendelte az ország területének felmérését, kataszterbe 
foglalását [TAKÁCS 1995]. 
A nyelvészek a „kataszter” elnevezést, jórészt latin eredetűnek vélik, és a római 
birodalomban már létezett „adózási szervezet”-re, a „Capitastrum” elnevezésre 
vezetik vissza. A középkorban, majd az újkorban is „Capitastra”-nak nevezték a 
birtokkönyveket (kataszteri telekkönyveket), mivel azok az adónemek és azok 
fokozatainak feljegyzéseire szolgáltak. A „Kataszter” elnevezés ebből származik, 
amit nemzetközi viszonylatban is használnak. A kataszter szót napjainkban inkább a 
tulajdonviszonyok műszaki, jogi nyilvántartására használják, ezért az „ingatlan-
nyilvántartás”, illetve az ennek megfelelő nemzeti elnevezések is gyakoriak 
[DÖMSÖDI 2011]. 
A munkálatok elkezdődtek, de befejezésükre nem került sor, mivel a király halálos 
ágyán visszavonta a földek megadóztatásával kapcsolatos rendelkezését is. 
 
Az 1848-as forradalom hozományaként a nemesi adómentesség eltörlésre került, a 
szabadságharc leverése pedig a Habsburg birodalom tartományaiban hatályos 
hozadéki adózás hazánk területére való kiterjesztésével járt. A hozadéki adózást a 
kataszteri nyilvántartás alapján az 1850. évi császári pátens terjesztette ki. A földadó 
kivetése 1884-ig ún. „földadó ideiglen”, ideiglenes kataszter alapján történt. 
Községenként hat művelési ágra és három, de legfeljebb öt minőségi osztályba 
sorolták a földeket [PALLOS 1981]. 
 
A kiegyezést követően a magyar mezőgazdaság föllendült, a föld értéke 
megnövekedett, így a megadóztatásához szükségessé vált minőségének pontos 



 
 
28 

                                                

kimutatása. A „földadó ideiglent” az 1875. évi VII. törvénycikk váltotta fel. E 
törvénycikk célja volt egy új, az időszaki változások átvezetésére is alkalmas 
földadókataszteri nyilvántartás elkészítése a kataszteri tiszta jövedelem alapján, 
melyet állandó jellegű kataszteri nyilvántartásnak nevezünk. A kataszteri tiszta 
jövedelem eredeti fogalma  így hangzott a törvény szerint [SIPOS-SZŰCS 1992, 
1145 p.]: „A föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett 
tartósan nyerhető középtermésnek értéke, levonván belőle a gazdálkodási rendes 
költségeket.” A kataszteri tiszta jövedelmet művelési ágak és minőségi osztályok 
szerint becslés útján állapították meg. Hét művelési ágat és ezek legfeljebb nyolc 
minőségi osztályát használták a rendszerezéshez. A becslést az ország egész területén 
egyidejűleg hajtották végre, de nem községenként, mint a „földadó ideiglen” 
készítésekor, hanem az országot kerületekre, a kerületeket pedig lehetőleg egyenlő 
nagyságú becslőjárásokra osztották fel. Egy kataszteri hold méretű mintatereket 
határoztak  meg művelési áganként és minőségi osztályonként, a talaj tulajdonságai 
alapján. Külön mintatérhálózat készült az egyes községekre és becslőjárásokra, 
melyek alapján a különböző minőségi osztályokba tartozó földeket azonosították. 288 
becslőjáráson belül 570 osztályozási vidéket határoltak el. A becslést úgy végezték, 
hogy figyelembe vették a járás területén általában szokásos gazdálkodási módot, 
átlagos terményárakat és gazdálkodási költségeket, illetve, hogy kataszteri 
holdanként átlagosan mennyi tiszta jövedelem érhető el. Egy becslőjárás méreténél 
kisebb területre csak akkor készítettek külön becslést, ha annak gazdálkodási 
viszonyai lényegesen eltértek a becslőjárás többi részétől.  A szőlőnél 15, a többi 
művelési ágnál – az erdő kivételével – 10 év terméseredményeit vették figyelembe. A 
termelés költségeinek becsléséhez első körben hat éves periódus átlagát vették, majd 
1881-től hosszabb időszakot használtak. A termények árainak meghatározásához 
szintén hat éves terményárátlagot számoltak ki [HORVÁTH 1985]. 
 
Az 1909. évi V. tc. változások kiigazításáról, a társadalmi jogi keretek bővítéséről, 
továbbá arról intézkedett, hogy a kataszteri tiszta jövedelmi fokozatot korona 
értékben kell kifejezni. Az adót ennek megfelelően 1913. január 1-től kellett az új 
alapon fizetni [FÓRIZSNÉ 1985]. Később a pénz értékének romlását követően 
búzaegyenértékben, majd 1924-től aranykoronában fejezték ki. Ez időtől használják 
az aranykorona értékben kifejezett kataszteri tiszta jövedelem megnevezést. 
 
Az aranykorona 1olyan komplex mutatószám, amely a földek minőségét múlt század 
eleji terméseredmények és ráfordítások becsléssel megállapított értékelése alapján 
mutatja. Lényeges jellemzője, hogy a mezőgazdasági termelés akkori közgazdasági 
tényezőit is figyelembe vette a föld minősége és termőképessége mellett [SIPOS-
SZŰCS 1992]. 
 
Az aranykorona rendszer bevezetés óta napjainkig általánosan elfogadott, azonban az 
elmúlt több mint száz év alatt egyre inkább elavultnak tekinthető. Az évek múlásával 

 
1 Az aranykorona az Osztrák–Magyar Monarchiában 1900. január 1-jétől az ezüst alapú forint helyett bevezetett arany 
alapú pénzegység, a korona 10, 20, majd 100 koronás aranyból vert érméje [PALLAS NAGY LEXIKONA 1998]. 
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bizonyos változások a földminőségben is bekövetkeztek, de lényegesebb változások 
mentek végbe a tiszta jövedelmet befolyásoló közgazdasági tényezőkben. Ezek a 
változások azonban a törvény kötöttsége miatt nem érvényesülhettek. 
 
GÓCZÁN [1980] és SIPOS-SZŰCS [1992] az alábbi pontokban foglalják össze az 
aranykoronás rendszer hátrányos tulajdonságait: 

 Nem felel meg a talajtan tudományos eredményeinek; 
 A föld termőképessége az ország különböző részein eltérően változott, így 

országos összehasonlításra nincs mód; 
 Az aranykorona rendszerben a közgazdasági tényezők elválaszthatatlanul 

összekapcsolódnak az ökológiaiakkal; 
 A szállítás jelentősége az árutermelés, a szakosodás elterjedésével 

párhuzamosan megnőtt, a szállítási irányok módosultak; 
 A művelésmód és a termesztett növényfajták genetikai hozamképessége 

jelentősen átalakult; 
 Nem veszi figyelembe, hogy a város környéki területek földhasználata,  

belterjessége módosult. 
 
A kataszteri földértékelés elavulásának legfőbb oka DÖMSÖDI [2006] meglátása 
szerint, hogy magán hordozza a műszaki, gazdasági fejlődésnek a mezőgazdaság 
jövedelmezőségét érintő minden közgazdasági természetű változását. Másrészt a 
rendszer elavulása a kevés és nagyobbrészt becsült talajadatok miatt következett be. 
A kevés talajadat azonban az eltelt hosszú időszak ellenére is – az elavult ökonómiai 
adatok mellett – a rendszerben változatlanul megmaradt. Ezért Dömsödi a rendszert 
sokkal inkább földminősítésnek, mint földértékelésnek nevezi.  
 
HERMANN és szerzőtársai [2007] az alábbiakban foglalták össze az aranykorona 
rendszer földminősítési feladatra való alkalmazásának hibáit: 

 Nem konkrét talajtani alapokon nyugszik, nincs természettudományos 
megalapozottsága; 

 Országosan nem összehasonlítható, az összehasonlítás csak egy becslőjáráson 
belül érvényes; 

 Viszonylagos. Előfordulhat, hogy egy gyenge termékenységű talaj lett első 
minőségi osztályú, mert a becslőjárásban ennél csak gyengébb területek 
vannak; 

 A becslőjárások határvonala sokszor nem esik egybe a tudományos alapokon 
álló talajföldrajzi, talajtani nagy és kis tájak területével; 

 Előfordultak felértékelések, alul- és túlértékelések, torzítások; 
 Szubjektív minőségi besorolás: ugyanazt a helyet különböző emberek 

különbözőképpen értékelhetik; 
 Nem méri a termékenységet, arra csak közvetett módon és pontatlanul utal. 
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A rendszer torzításai nehezítik, hogy a gazdálkodó reális képet kapjon a földterülete 
termékenységéről, illetve nehéz igazságos földvásárlást, földcserét vagy földbérlést 
lebonyolítani. 
 
Míg GÓCZÁN és SIPOS-SZŰCS az aranykoronás rendszer elavultságát inkább 
közgazdasági tényezőkben látja, addig HERMANN és szerzőtársai viszont főként a 
rendszer földminősítési fogyatékosságaira hívják fel a figyelmet. Véleményem szerint 
mind közgazdasági, mind ökológia szempontból az aranykorona csak egy 
konvencionális mérőszámként mutatja a földek különbözőségét. 
 
Az aranykorona rendszer hibáinak, hiányosságainak kiküszöbölésére és egy új 
tudományosan alaposabban megalapozott rendszer kidolgozására először a talajtani 
szakemberek részéről indultak próbálkozások. Az első országos szintű átnézetes 
talajtérképezési munkálatok 1911-től indultak el. Kreybig Lajos a két világháború 
között ezen agrogeológiai szempontú vizsgálatokat vitte tovább. A talajismereti 
térképezés 1:25 000 méretarányban 1934-től javaslatára kezdődhetett meg. Kreybig 
olyan tulajdonságokat is igyekezett térképezni, amelyek közvetlenül hatnak a 
növények, talajélőlények fejlődésére ezzel az ökológiai szemléletével gazdagította az 
agrogeológiai irányzatot [LÓCZY 2002]. 
 
SIGMOND [1935, 1936] több tanulmányában is foglalkozott a földértékelés 
problémáival. Hangsúlyozta a földértékelés tudományos magalapozását, részletesen 
elemezte a korszerű genetikai talajtan és talajtérképezés eredményeinek 
földértékelésnél, birtokpolitikai feladatoknál való felhasználási lehetőségeit. 
 
A második világháború után Stefanovits Pál és Szűcs László munkája eredményeként 
1955-ben megjelent Magyarország 1:200 000 méretarányú genetikai osztályozáson 
alapuló talajtérképe. Ennek nyomán hamarosan üzemi talajtérképek is megjelenhettek 
(1960, 1967), illetve egyre részletesebb fejezetet szenteltek a talajok minőségi 
jellemzésének a talajtérképszelvények magyarázóiban [STEFANOVITS 1963]. 
 
DÉR [1957] földértékelés korszerűsítési javaslata az 1:10 000 léptékű, genetikus 
talajtérképezés országos elvégzésére, valamint az egyes talajtípusokra és ezen belül 
talajféleségekre, termelési értékszámok hozzárendelésére vonatkozott. Szerinte 
figyelmen kívül kell hagyni a termőhely gyakran változó tényezőit: művelési ágat, 
közgazdasági viszonyokat és a kultúrállapotot. 
 
SÍK [1958] az addig ismert talajváltozatokból kiindulva minden helyi változathoz 
természetes termékenységértékeket rendelt. Ezen adatokból tíz minőségi osztályt 
képezett. A termékenységi számérték képzésének módjára azonban nem ad leírást, 
azt csupán tapasztalati úton képezi. 
Mind Dér, mint Sík javaslata talajvizsgálati adatokból vezeti le a talajminőségi 
számokat, viszont a talajparaméterek és talajtermékenység közötti összefüggést nem 
vizsgálták. 
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MÁTÉ [1960] szorgalmazta azt is, hogy a szakemberek munkáját nagymértékben 
eredményesebbé tenné a genetikus talajtípusok osztályozása, a talajok bonitációs 
rendszerezése. 
 
FEKETE [1965] Dérhez hasonlóan 1:10 000 léptékű talajtérképre támaszkodva 
gondolta megalkotni az új értékelési módszert, alapul véve a Kreybig-féle átnézetes 
talajismereti térképek adatait, valamint Sík Károly helyi változatokra épített 
természetes termékenységi számait is. 
 
Az 1960-as évekre egyre sürgetőbbé vált az igény a talajismereti térképeknek a 
mezőgazdasági gyakorlat számára felhasználható formába öntésére. Géczy Gábor 
vezetésével indult el a munka, a rendelkezésre álló Kreybig-féle talajismereti 
térképeket felhasználva. A Géczy-féle felmérést tekinthetjük az első talajtérképen 
alapuló országos földértékelésnek [GÉCZY 1960]. A felmérés irányt mutatott a 
növénykultúrák termesztésére egy adott földterületen, annak talajadottságai, illetve 
földrajzi, éghajlati fekvése alapján. A Géczy-féle talajtérképek léptéke 1:25 000. 
SISÁK és BÁMER [2008] a Balatoni vízgyűjtő terület talajának erodálhatósági 
tényezőjének vizsgálatához használták fel a Géczy-féle talajtérképet és 
megállapították, hogy a „Géczy-térképek önmagukban is alkalmasak bizonyos 
talajtulajdonságok közelítő becslésére tábla, vagy fizikai blokk szinten. A 
szelvényenkénti átlagosan 70 ha részletesség azonban nem elég jó ahhoz, hogy az 
eredményeket tényleges táblaszintű eredményként fogadjuk el. A Géczy-térképeket a 
rendelkezésre álló egyéb talajtani adatbázisokkal együttesen értékelve (mintateres 
földértékelés adatbázisa, agrokémiai adatbázis, Kreybig-térképek), a digitális 
talajtérképezés eszközeivel azonban már olyan adatbázist lehetne előállítani, amelyet 
nagy megbízhatósággal használhatnánk a táblaszintű talajtani adatok 
származtatására.” [SISÁK-BÁMER 2008, 651 p.] 
 
A hetvenes évekre időszerűvé vált a kor igényeit kielégítő, az új piaci viszonyokat is 
figyelembe vevő földértékelési módszer kidolgozása, mely felválthatná az akkora 
már jócskán elavultnak számító aranykoronás rendszert. Az Agrárgazdasági Kutató 
Intézet a pénzügyi és földművelésügyi kormányzat támogatását élvezve kezdte meg a 
munkát Kállay Kornél vezetésével. 1972-ben a kutatások eredményeként 
STEFANOVITS, MÁTÉ és FÓRIZSNÉ [1972] szerzői kollektíva publikált egy 
gyakorlati alkalmazásra alkalmas rendszert. A hétköznapi szóhasználatban 
„százpontos” új földértékelési rendszernek nevezett eljárás tudományos, talajtani 
ismeretekre építve jelent meg [MÁTÉ-TÓTH 2003]. 
 
A Magyar Tudományos Akadémia 1978-ban átfogó kutatási programot indított az 
agroökológiai potenciál felmérésére. A felmérés céljai, hogy rövidebb távon hogyan 
lehet hasznosítani a termőhelyi adottságokat, valamint az ország agroökológiai 
adottságai milyen lehetséges növénytermesztési színvonalat tesznek lehetővé [PESTI 
2009]. 
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A hetvenes években napvilágot látott földértékelési módszerek szerint a talaj, a 
domborzat, az éghajlat és a hidrológiai tényezők külön-külön értékelhetők, majd a 
részértékeket együtt kifejezve termőhelyi értékszám alakítható ki. Az eljárás minden 
talajtípushoz maximális pontszámot (a maximum 100 pont volt) rendelt, majd 
domborzati, illetve éghajlati alapon ebből korrekciók történtek. 
 
A termőhelyi értékszámok megállapításához kétféle megközelítés körvonalazódott ki. 
A talajtérképes módszer, amely a talajkartogramok minősítésén alapul, illetve a 
mintateres eljárás, ami az AK-rendszerben megismert becslőjárásokat használja fel. 
Nem volt kétséges, hogy a talajtérképezés sokkal használhatóbb és pontosabb 
eredményt hoz, mint a mintateres, azonban gazdaságossági szempontból az utóbbi 
nagy előnyt élvezett. Becslések szerint a részletes (1: 10 000) térképezés hazánk 
teljes területére való kidolgozása akár tíz évet is igénybevett volna. [LÓCZY 2002] 
 
A mintateres-genetikus rendszerű földminősítés megvalósítása, amelyet a szakterület 
szinte minden szakembere elutasított, 1981-ben kezdődött meg.  A módszer, amely 
végrehajtásra került, a Pallos László által képviselt alapgondolatokra és nézetekre 
támaszkodott [FÓRIZSNÉ 1985]. A módszer két vonatkozásban jelenti az AK 
rendszerű földértékelés továbbfejlesztését. Egyrészt a modern genetikus 
talajfelvételezési eljárást a régi, kataszteri földértékelés elemeivel (becslőjárások, 
mintaterek, művelési ágak, minőségi osztályok) párosította, másrészt kidolgozásra 
került az 1-100 közötti termőhelyi értékszám bevezetése. Mintegy 230-250 
körzetben, kb. 75 000 talajszelvény vizsgálatát, majd a talaj és termőhelyi értékszám 
kimutatását végezték el, de ez nem fejezte ki a termőföld közgazdasági értékét 
[DÖMSÖDI-MIZSEINÉ 1997]. A rendszer hátulütői csak a működtetése során 
derültek ki, melyeket DÖMSÖDI [2006] és LÓCZY [2002] a következő pontokban 
jellemez: 

 Az előző hozadéki kataszteri rendszerhez kötődő területi metodika használata; 
 Ritkán elhelyezkedő, korábban kijelölt községi, járási mintaterek alapján lehet 

csak a talajminősítést elvégezni; 
 A mintaterek adatainak egyszerű számtani átdolgozásával torz kép alakul ki a 

föld-erőforrás térbeli eloszlásáról; 
 A mintaterek nem felelnek meg a talajtani ismereteknek; 
 Rejtett módon közgazdasági elemeket is magában foglal a művelési áganként 

való értékelés. 
 
A talajtérképes-genetikus földminősítés alapjául tehát a 1:10 000 méretarányú 
talajtérképek szolgálnak, azonban nem községhatárosan, hanem azonos méretű 
szelvényhatáros rendszerben. A legrészletesebb, legpontosabb földminősítési 
módszernek is tartják, mely a természetes alaptermékenységet és földminőséget 
számszerűsít és a mezőgazdálkodási termelés segítségéül szolgál. A földminősítés az 
1-től 100-ig terjedő skálán a talajosztályozási rendszerben előforduló talajokra 
alapértékszámok kiválasztásával képződik, melyre korrekciót végeznek és így jutnak 
el a termőhelyi értékszámhoz. A térképsorozat jól felhasználható a 
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területfejlesztésben, földhasználati reformokban és környezetgazdálkodás 
feladataiban [DÖMSÖDI 2000]. Ezen rendszert a nyolcvanas évek második felében 
kezdték bevezetni, de a hazai földek csak mintegy 20 százalékára készült el, ezért 
csak kísérleti jelleggel alkalmazták. 
 
Az aranykoronás földminősítési rendszer hibái ellenére napjainkban is az egyetlen 
hivatalos földérték. A kataszteri tiszta jövedelem becslési rendszerének 
létrehozásakor az elsődleges cél az igazságos adózás alapjának megteremtése volt. 
Felhasználási területe a későbbiekben azonban kibővült, alapja lett a támogatási 
rendszernek, a földcseréknek, kisajátítási és kártalanítási megállapodásoknak, stb. 
Fontos megjegyezni ugyanakkor azokat az összefüggés-vizsgálatokat is, amelyek az 
AK és fontosabb termelési eredmények közötti kapcsolatot elemezték és arra a 
megállapításra jutottak, hogy a korrelációs együtthatójuk 0,5-0,65 körüli, tehát az 
AK-val mért földminőség és a termelés eredményessége között szoros kapcsolat van 
[SZŰCS 1998].  Ennek ellenére az AK-rendszert alapjaiban ingatja meg a talajtani 
tudományokban végbement fejlődés, ez ugyanis mellőzi a korszerű 
laborvizsgálatokat és egyszerű tapasztalati alapon értékeli a földminőséget. 
 
Az 1990-ben megindult rendszerváltás nyomán a földtulajdon-viszonyok 
megváltoztak és különböző kárpótlási ügyek vették kezdetüket. Ezek gyors 
rendezésének igénye következtében az addig kísérleti jelleggel bevezetett 
módszereket az aranykoronás rendszer váltotta vissza. 
 
Napjainkra a piacgazdaságban végbement folyamatok nélkülözhetetlenné teszik egy, 
az aranykorona rendszer hátrányos tulajdonságaitól mentes, a mai technológiai szintet 
és ismereteinket felhasználó, az agrárpolitika, a korszerű földhasználat és 
környezetvédelem mai igényeit kielégítő megoldás bevezetését. A következő 
fejezetben a fentebb felsorolt igényekre válaszul kifejlesztett, korszerű, az ún. D-e-
Meter rendszert fogom ismertetni. A D-e-Meter rendszer közgazdasági vonatkozású 
részeivel egy későbbi fejezetben foglalkozom. 
 
2.3.2. D-e-Meter földminősítési rendszer 
 
A D-e-Meter rendszer egy modern (online térinformatikai modellezési lehetőségekkel 
támogatott) földminősítési rendszer, amely az NKFP (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 
Programok) és GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) 
támogatásának keretében kilenc intézményt összefogó kutatási és fejlesztési 
konzorcium által lett kifejlesztve. A kifejlesztett rendszer alapjául szolgált más 
művelési ágak szerinti földminősítés és egy modern földértékelés integrált 
megvalósításához [GAÁL et al. 2003 a]. 
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HERMANN és DÖMSÖDI [2008] a D-e-meter fejlesztés céljait a következőképpen 
foglalják össze: 

 Információt szolgáltatni az Európai Uniós és hazai mezőgazdasági támogatási 
alapoknak, hogy valóban azokhoz a gazdaságokhoz jussanak el a támogatások, 
akiknek erre leginkább szükségük van. 

 Az ágazati irányítás évenkénti és hosszú távú támogatási terveit a rendszer 
általánossá válása nyomán megalapozottabban dolgozhatja ki, ezzel a 
gazdálkodók termelési biztonsága is nő. 

 A növénytermesztési támogatási forrásokhoz jutás feltételét jelentő 
adatszolgáltatás megkönnyítése, valamint a szántóföldi földhasználat területi 
eloszlásának pontos rögzítése. 

 A mezőgazdaságban dolgozók gazdasági-társadalmi kilátásait javítja, mivel 
őket az információs társadalom felé tereli. 

 Megfelelő alapot nyújt a földek közgazdasági értékelésének elvégzéséhez. 
 

A rendszer fő attribútuma a D-e-meter pont, a földminősítés mérőszáma, amely 
magában foglalja a fekvés, a talaj, a vegetáció, a klíma és a földhasználat jellege 
(extenzív, intenzív) szerinti adatok gyűjtését, az egyes földrészletekre 
vonatkoztatható mérőszámok, korszerű eszközökkel és módszerekkel történő 
meghatározását. A projekt során egy olyan információs rendszert dolgoztak ki, amely 
magában foglalja a földminőség online térinformatikai eszközökkel történő térképi 
megjelenítését, a földminőség és más kritériumok alapján történő növénytermesztési 
modellezést, valamint a földhasználat számítógépes térképek segítségével történő 
tervezését [GAÁL et al. 2007, 5. p.]. 
 
A D-e-Meter földminősítési rendszer kidolgozásához Gaál és munkatársai különböző 
típusú adatbázisokat használtak. Ezeket a következő öt csoportba sorolták be: 

1. Az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR) által begyűjtött 
tematikus  adatok (1985-1989 közötti időszakra terjedő 5 éves idősorok), 
amelyek további három csoportba oszthatóak: 

 törzsadatok (a táblák helye, mérete, meredeksége, kitettsége, 
meteorológiai körzete, AK értéke stb.), 

 talajvizsgálati (TVG) adatok (pH, kötöttség, humusz, N, P, K), 
 táblatörzskönyvi adatok (növény, sorrend, hozamok, trágyázás). 

2. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérleti Hálózat (OMTK) adatai. 
3. Mintaterületi adatbázis (1:10 000-es méretarányú genetikus üzemi 

talajtérképek, az ezekhez tartozó vizsgálati eredmények, a tápanyag-vizsgálati, 
növénytermesztési adatok). 

4. A Magyar Állami Földtani Intézet vízrajzi adatbázisai. 
5. Térinformatikai adatbázisok (Geodézia Rt., MTA-TAKI). 
 

A D-e-Meter földminősítés értékelési algoritmusának fontos tulajdonsága, hogy a 
minősítési folyamat működése során beérkező adatok (pl. agrotechnikai-, 
meteorológiai- vagy talajtani adatok) statisztikai elemzése és azok eredményei 
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folyamatos visszacsatolásban vannak a rendszer különböző értékelési moduljaival, 
ennek pozitív hozományaként az egyre növekvő adatbázisból egyre megbízhatóbb 
minősítési értékszámok határozhatók meg. Így egyre egzaktabb, objektívebb 
földminősítési viszonyszámok (merőszámok) használhatók a különböző feladatok 
végrehajtására [HERMANN-DÖMSÖDI 2008]. 
 
A D-e-meter rendszerben történő fizikai földértékelés folyamatának működési alapját 
VINOGRADOV [2009, 24. p.] szerint a következő klasszifikációs eljárás adja: “a 
digitalizált nagyméretarányú (1:10 000) genetikai üzemi talajtérképek adatai alapján 
elkülönítésre kerülnek a hasonló tulajdonságkombinációval rendelkező talajfoltok 
csoportjai, majd ezek a csoportok esetében az AIIR adatbázis adatai alapján átlagos 
terméshozamok kerülnek megállapításra. Az átlaghozamokat a 100 pontos skálára 
vetítve megkapjuk a kiinduló pontértékeket, amelyeknek korrekciója után eljutunk a 
D-e-Meter pontban kifejezett földminőséghez. A D-e-Meter pont tehát egy korrigált 
hozam-indexnek feleltethető meg”. 
 
Az új földértékelési rendszer kialakításához a termőföld ökológiai tényezőit hivatott 
vizsgálni a kutatás, ennek során a talajféleségek termékenységét számszerűsíteni kell 
a különböző gazdasági növények vonatkozásában, valamint a termékenység 
változását az agrotechnika fejlettségének függvényében, illetve össze kell vetni a 
környezetbarát földhasználat és a talaj-produktivitás összefüggéseit, de 
számszerűsíteni kell a talajok azon tulajdonságait is, melyek kapcsolatban állnak a 
földhasználat jövedelmezőségével [GAÁL et al. 2003 b]. 
 
DEBRECZENINÉ és munkatársai [2003] a D-e-meter projekt talajbonitációs-
földminősítés kutatási eredményeit összegezve a következő megállapításokat tették a 
környezeti elemeket is alapul vevő földminősítési rendszerre: 

 a termőhelyek produkciós potenciálját számszerű módon határozza meg, 
 lehetőséget ad a főbb gazdasági növények illetve növénycsoportok értékelésére 

is, 
 tartalmazza a klimatikus hatásokból eredő termékenységcsökkenés és termelési 

kockázat kifejezésének lehetőségét, 
 különböző művelési intenzitási szinteken is jellemzi a produkciós viszonyokat. 

 
A talaj vízgazdálkodási tényezőit kutatták MAKÓ és munkatársai [2003]. A kutatás 
kezdeti szakaszában már arra jutottak, hogy a földminősítő rendszer alapjául szolgáló 
adatbázisok kevés információt tartalmaznak a talajok vízgazdálkodásáról, ezért 
független adatbázisok (VEGMK és TAKI) adatait is importálták az elemzések 
lefolytatásához. A földminősítő rendszer kialakításához olyan vízgazdálkodási 
kategóriarendszert alakítottak ki, melynek legfőbb eleme a talajok fizikai 
tulajdonságai, a talajvíz átlagos mélysége, a kapilláris vízutánpótlás és a 
talajrétegezettség. A kategóriákba sorolás alapja a talajok fizikai félesége és a 
rétegzettség volt, ezek alapján elvégezték a vizsgált adatbázis talajainak 
vízgazdálkodási kategóriarendszerbe sorolását. A felállított kategóriarendszert 
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felhasználva már képesek voltak a talajbonitációs skálák pontosítására, a növények 
termésszintjei és a vízellátottság közötti összefüggés-vizsgálatok elvégzésével.  
 
A D-e-meter rendszer bevezethetőségével kapcsolatban DÖMSÖDI [2011] cikkében 
kételyeinek ad hangot. Véleménye szerint kérdéses, hogyan lehet a D-e-meter 
értékszámot minden növényre, művelési ágra elfogadhatóan kiterjeszteni? Hogyan 
lehet a terméseredményekre vonatkozó megbízható gazdasági adatokat nyerni az 
ország területén levő több százezer, különböző műszaki, technikai adottsággal 
rendelkező gazdálkodótól? Illetve az is nehezíti e módszer követését, hogy a 
gazdasági adatok folyamatosan elavulnak, melyek frissítése nélkül a hozadéki 
kataszteri rendszer sorsára juthat ez a rendszer is. Hátránya e módszernek az is, hogy 
a D-e-Meter értékszám csak a termőhelyi értékszámon alapulva, többé-kevésbé 
bonyolult számításokkal, becslésekkel hozható létre, továbbá a termőhelyi értékszám 
nagyméretarányú, genetikus talajtani térképezése az ország körülbelül fele részén 
elvégzetlen, a befejezés költsége pedig kb. 20 milliárd Ft! Ennek az összegnek 
jelentős részét az országos szintű térképi adatbázis naprakész előállítása teszi ki. 
 
Véleményem szerint is a jelenlegi aranykoronás földminősítési rendszer elavultsága 
miatt leváltásra szorul és csakis egy új földminősítési rendszer adhatna alapot az 
európai normákkal kompatibilis támogatási-irányítási rendszerek kidolgozásához, 
melynek a D-e-meter földminősítési rendszer megfelel, így utódjául szolgálhat. 
 
2.3.3. A termőföld értékelés gyakorlata külföldön 
 
Az Európai Unió elmúlt évtizedében jelentős erőfeszítések történtek a termőföldi 
talajtanon alapuló információs rendszerek fejlesztésének és összehangolásának 
irányába. Elmondható, hogy az EU egyes tagországaiban jelenleg alkalmazott 
földértékelési rendszerek és azok módszerei jelentős eltéréseket mutatnak, mind 
céljaik, mind az alkalmazott eljárások tekintetében. Egyre inkább megnőtt az igény 
egy egységes rendszer kidolgozására és használatára, amelynek segítségével az egyes 
országok agrárgazdálkodási szempontból összhangba kerülhetnének. Az EU 
agroökológiai felmérése folyamatban van, amely a termeszthetőség szempontját veszi 
alapul a talaj-klíma-növény komplex egymásra ható rendszerében. A földértékelési 
eljárások elsősorban ökológiai alapúak, ökonómiai földértékelési módszerek 
használata igen ritka. A földértékelési rendszerek főbb használati területei: 
terméspotenciál, termesztési alkalmasság, hozambecslés és termékenységi kategóriák 
meghatározása. A földértékelési eljárásoknak különböző kiindulási adatokra van 
szükségük, úgymint: talaj, klímaadatok, közigazgatási egységek adatai (NUTS-1 
egységek), növényi igények, termeszthetőségi jellemzők. Ehhez talajtérképeket 
(GIS), fizikai jellemzőket (pl. talajszerkezet, lejtőkategória) részben pedig 
származtatott jellemzőket (pl. vízgazdálkodási kategória, gyökerezési mélység 
maximuma) használtak. Egy széleskörű és multifunkcionális-információs rendszer 
kialakítása és működtetése révén lehetőség nyílik egy sokkal megalapozottabb, a 
területi különbségeket is figyelembe vevő, a környezetvédelmi szempontokat magába 
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foglaló hatékony földhasználat és agrárpolitika kialakítására és alkalmazására [TAR 
1999].  
 
Az egyes földértékelési eljárások osztályozhatóak abból a szempontból, hogy hogyan 
írják le a földterület alkalmassági fokát. A természetes termőképesség kifejezhető 
mennyiségi paraméterekkel, ezért az ilyen módszert paraméterrendszernek nevezik. 
A terület ökológiai alkalmasságát egy pontszám mutatja az ilyen típusú rendszerben. 
Másik módja az értékelésnek, amikor a környezeti tulajdonságok bizonyos 
küszöbértékeit vesszük alapul, e módszer a kategóriarendszer. Eredményesen akkor 
alkalmazható, ha néhány fő tényező szerepe döntő, a többi csupán másodlagos. 
Lehetséges a parametrikus és kategóriarendszer kombinációjának alkalmazása is, 
ezzel még pontosabb eredmények érhetők el [DÖMSÖDI 2006]. 
 
A termőföldértékelés jelenleg az EU-ban tagországi hatáskörben van, nincs 
egységesítve. Vizsgáljunk most meg egy-két országból kiragadott példát az ott 
alkalmazott földértékelésre. 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban már a II. világháború előtt is megpróbálkoztak a 
különböző földek termőképességének osztályozásával [HOCKENSMITH-STEELE 
1949]. A hatvanas évektől kezdődtek az alaposabb tudományos kutatások az Egyesült 
Államok Mezőgazdasági Minisztériumának javaslatára, melynek eredményeképpen 
született meg az államok termőképességi osztályozásának rendszere (USDA LCC - 
Land Capability Classification). Klingebiel és Montgomery részletes (14 pontos) 
alapfeltételek teljesüléséhez kötötték a módszer alkalmazhatóságát. Ezen 
alapfeltételek miatt az LCC nem használható annak megállapítására, hogy a terület 
ökológiailag milyen mértékben alkalmas egy-egy növény termesztésére. A 
földművelésmód hatvanas évekre vonatkozó fejlettségét veszik alapul, így nem 
foglalkoznak a jövőbeni potenciális termőképességgel. Az USDA LCC nyolc fő, a 
talajra vonatkozó tényezőt különböztet meg, melyek a föld használhatóságát és 
termőképességét befolyásolják. Ezen tényezők között kitüntetett szerepet kapnak a 
fizikai tulajdonságokra vonatkozóak, mert ezek állandóbbnak tekinthetőek, 
nehezebben változtathatóak meg. A kémiai jellemzők, mint pl. talajkémhatás, 
sótartalom másodlagos szerepet játszanak. A talajok képességi (capability) 
osztályozása hierarchikus rendszerű, mely három szintet tartalmaz: termőképességi 
egységek, osztályok és alosztályok. A termőképességi egységbe az azonos 
tulajdonságúnak tekinthető földterületek tartoznak, az osztályba a hasonló jellegű 
korlátozásokkal és veszélyekkel rendelkező földek, az alosztályban (legszélesebb 
kategória) nyolc különböző jellemző alapján osztályozzák a földeket. A talaj 
károsodás kockázata és korlátozások szerint az elsőtől a nyolcadik kategóriáig 
növekvő mértékben vannak osztályozva a területek. Ezek alapján az első osztályban 
nincs számottevő korlátozás, a másodiktól negyedik osztályig csökkenő mértékben 
alkalmasak szántóföldi művelésre, majd az ez utáni osztályokba tartozó földek már 
csak különböző intenzitású legeltetésre, vadállomány fenntartásra és 
erdőgazdálkodásra hasznosíthatóak [KLINGEBIEL-MONTGOMERY 1961]. 
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Az osztályozás során legfőbb szempontnak veszik a talajeróziót (farm-land 
protection), ezért a célját egyetlen mondatban úgy lehet összefoglalni, hogy a 
termőföld, illetve legelő hasznosítás során a föld a leghosszabb ideig őrizze meg 
termőképességét, legkisebb mértékű erózió menjen végbe [RALPH-KENNETH 
1994]. 
 
Az USDA LCC nem tekinthető merev rendszernek, inkább keretrendszernek 
nevezhető, melyet sok országban használtak és adoptáltak a helyi viszonyokhoz (pl. 
Angliában, Indiában, Dél-Afrikában, Pakisztánban, stb.). Az angol változat (MAFF 
ALC) volt az első jelentősebb európai alkalmazása 1962-ben. 
 
Nagy-Britanniában már az 1930-as évektől kezdve nagy jelentőséggel bírt a 
mezőgazdasági földminőség-osztályozás a földhasználat hatékonyságának növelése 
és termőföld védelme érdekében. Az osztályozás alapot nyújt az angol Élelmezésügyi 
Minisztériumnak (MAFF) ahhoz, hogy például termőterület ipari hasznosításának 
kérdésében véleményt tudjon megfogalmazni. Az ALC (Agricultural Land 
Classification) nevű rendszert 1966-ban vezették be. (Ez volt az USDA LCC első 
európai alkalmazása). A rendszer célja első körben az volt, hogy a területeket 
összehasonlítsák a termesztés színvonalában, milyenségében és a termeszthető 
növények skálájában. A rendszert kezdeti szakaszában arra használták, hogy el 
lehessen kerülni a mezőgazdaságilag legsokoldalúbban hasznosítható területek építési 
és más ipari fejlesztés számára történő elvesztését. Az első felderítő léptékű (1:63 
000) talajtérképezés csak ideiglenes megoldással szolgált, mivel nem voltak elég 
pontosak, ezért később egy jóval pontosabb (1:250 000) térképsorozatot fogadtak el. 
Az ALC talajosztályozás a talaj termékenysége szempontjából fontos tényezőket, 
illetve ezeket korlátozó hatásokat, un. gátló hatásokat veszi figyelembe. A gátló 
tényezők befolyásolhatják: 

 a termeszthető növények skáláját, 
 a termés szintjét, 
 a termésszint stabilitását, 
 termelés költségeit. 
 

A figyelembe vett főbb fizikai tényezők csoportjai, melyek a talaj termékenységét 
befolyásolják: 

 éghajlat, 
 termőhely elhelyezkedése, 
 talaj minősége. 

 
Az éghajlat főbb tényezői a hőmérséklet, csapadék és fagyveszély. A termőhely 
fekvése szempontjából lényeges a terület lejtése, a mikrorelief és az árvízveszély. A 
talaj figyelembe vett tényezői a szemcseösszetétel, a talajszerkezet, termőréteg 
vastagság és kőtartalom. A három tényező külön-külön és együttesen is kifejtheti 
hatását, a legfőbb kölcsönhatásként jelentkező gátló tényező a talaj nedvessége, 
száraz volta. 
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Az osztályozás egytől-ötig terjedő skálán adja meg az adott földterület fokozatát 
(grade). Az első fokozatba a legjobb, az ötödikbe a leggyengébb földek tartoznak. 
Azt, hogy a vizsgált terület mely talajcsoportba tartozik, a legerősebb gátló hatást 
kifejtő tényezők határozzák meg. Az osztályozás csak természeti jellemzőket vesz 
figyelembe, természeti viszonyokat (pl. talaj kémhatás) és művelési módra vonatkozó 
információkat (pl. műtrágyázás, gépesítettség, megközelíthetőség) nem, ezért nem 
alkalmas a földterület értékének pénzbeli becslésére, csak közvetett értékelésére. A 
termőföld annál jobb fokozatba kerül, minél több növény termeszthető rajta, de az is 
növeli értékét, ha kevés növénytípusból, de tartósan magas hozam érhető el. 
Érdekesség hogy, külön figyelmet szentelnek a legelőknek az értékelés során 
[LÓCZY 2002, FÜLEKY 1999, MAFF 1988]. 
 
Franciaországban három fő földértékelési modell van használatban, melyeket 
különböző földrajzi régiókban alkalmaznak. A Nemzeti Mezőgazdasági Kutató 
Intézet (INRA) nagymértékű erőfeszítéseket tesz egy egységes rendszer 
kialakításában és bevezetésében, hogy a földminőség országosan összevethető 
legyen. TAR [1999] a következő pontokban foglalja össze az egységes rendszer 
kialakításának érveit: 

 földár megfelelő kontrollálása, 
 földadók kiegyensúlyozása, felülvizsgálata, 
 vidékfejlesztési programok kialakítása, 
 környezetvédelem, természeti erőforrások megőrzésének tervezése, 
 földhasználati tervezés, értékes mezőgazdasági területek más irányú 

hasznosításának elkerülése. 
 

Az észak-franciaországi rendszert az intenzív, gépesített növénytermesztéshez 
fejlesztették ki, mely 6 fő alkalmassági osztályt tartalmaz és 1000 pontos skálán 
értékel. Számos talajjellemzőt választottak ki, melyek vagy a növény növekedését 
befolyásolják (pl. szántóföldi vízkapacitás, termőréteg vastagsága), vagy a 
gazdálkodási gyakorlatot (pl. művelhetőség, gépi munkák korlátozottsága). A közép-
franciaországi értékelési rendszer már kevésbé intenzív növénytermesztést feltételez, 
amelynél a maximális pontszám 100 pont lehet és 8 alkalmassági osztályt használ. A 
főbb földminőségi jellemzők: vízkapacitás, csirázási feltételek milyensége, termőtalaj 
vastagsága, oxigénellátottság, tápanyagellátottság. A fő termesztett növények 
gabonafélék, kukorica, cirok. A mediterrán térségi skálán a fontos földminőségi 
jellemzők (pl. vízkapacitás, talajvastagság, művelhetőség, gépi munkák 
korlátozottsága) 20 pontos skálán értékelődnek ki, míg a kevésbé fontosak (pl. 
talajszerkezet, potenciális termékenység) egy 5 pontos skálán kapnak értéket. Negatív 
pontokat eredményeznek különböző gátló tényezők (pl. vízfelesleg, gyökerezésre 
alkalmatlan altalaj). Az elérhető maximum 70 pont és 7 alkalmassági osztály van. 
Mint látható mindhárom rendszer azonos földminőségi és talajjellemzőket használ az 
értékeléshez. A közös rendszer alapja az észak-franciaországi belterjes művelésű 
területhez köthető értelmezés lenne. Hat alkalmassági osztályt hoznak létre, melyek 
határai a talajjellemzők küszöbértékeinek megfelelően alakulnak. A küszöbértékek 
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kijelölésekor figyelembe veszik az eddigi értékelési rendszerek gyakorlati 
tapasztalatait is, ezzel növelve a rendszer pontosságát. A francia módszer hátránya 
ugyanakkor a túlzottan analitikus, az ökológiai ismereteket mellőző megközelítésmód 
[TAR 1999, MORI-BEGON-DUCLOS 1991]. 
 
Hollandiában egy összetett paraméterrendszert és kategóriarendszert is alkalmazó 
modellt fejlesztettek ki, amely mind kvalitatív, mind kvantitatív elemeket tartalmaz. 
Az első szint egy kvalitatív vizsgálat, amit egy mennyiségi mutatókon alapuló 
értékelés követ. A holland értelmezésben a talajtulajdonságok kapnak kitüntetett 
szerepet, mivel éghajlati és domborzati jellemzői az egész ország területén 
állandónak tekinthető. A kvantitatív eljárás a  talaj-víz rendszert és különböző 
számszerű jellemzőket vesz alapul: talaj minőség, vízhiány, térfogattömeg, 
vízkapacitás, vízvisszatartó képesség, vízvezető képesség, talajréteg vastagsága, stb. 
[DAVIDSON 1992]. 
 
Belgiumban a kezdeti talajvizsgálatokra alapozott egyszerű földértékelési rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. A talajtérképek egyre részletesebbek lettek, ma 
már az 1:5000-20 000 léptékű térképeket használnak fel. A gyakorlatban a numerikus 
modellekre alapozott földminőség vizsgálata terjed leginkább, ahol elsősorban a 
hidrodinamikai talajjellemzőket használják. Olyan jellemző tulajdonságokat 
értékelnek, mint például: növény vízhiánya, gyökérzóna alsó részének összesített 
vízvesztése, termőréteg vastagsága, talajrészecske nagysága és összetétele, 
magágykészítésre, betakarításra fordítható napok száma. A szimulációs modellek a 
talajok vízvesztési viselkedését és a talajok dinamikus fizikai változásait képesek 
szimulálni és ezen eredmények is hasznosításra kerülnek az értékelés során. A 
szimulációs modellek alkalmazása miatt a belga földértékelési rendszer kvantitatív 
földértékelésnek tekinthető. Ez a rendszer a francia módszertől eltérően kevesebb 
figyelmet szentel a gazdálkodást befolyásoló technikai, fizikai korlátozó tényezőkre 
[TAR 1999]. 
 
Ahogy a különböző gyakorlati példákból is kitűnik, az EU egyes tagországaiban a 
tudományos megalapozottság, fejlődési időszak hossza, az értékelési rendszerek 
felhasználási céljai alapján, illetve ezek különbözőségeiből eredően eltérő 
földértékelési rendszerek alakultak ki és terjedtek el. Ezen rendszerekben élesen 
elválik a fizikai és ökonómiai földértékelés és jórészt csak a fizikai földértékelési 
eljárásokra korlátozódik. Ezért ezen rendszereket véleményem szerint főként az 
ökonómiai irány erősítésével lehetne továbbfejleszteni. 
 
2.4. A földek ökonómiai értékelése 
 
Az eddigi fejezetekben olyan földértékelési rendszerekről, eljárásokról, módokról 
volt szó, amelyek a termőföldet minősítették, annak természeti adottságai, különböző 
jellemző potenciáljai alapján, valamilyen földhasználat szempontjából. Összefoglalva 
azt vizsgálták, hogy az ökológiai adottságok mennyire kedveznek valamilyen 
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földhasználatnak, ahol az ökológiai adottságokat a talaj, az éghajlat és a domborzati 
viszonyok együttese, különböző kombinációjuk fejezi ki.  
 
A következő fejezetekben a mezőgazdasági termőföldek közgazdasági értékelésével, 
közelebbről piaci árának mérhetőségével, számszerűsíthetőségével, illetve 
becslésével foglalkozom, azok elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. 
 
Egy adott földterület több különböző cél mentén is hasznosítható. A 
területhasznosítási döntések kivitelezéséhez önmagában már nem elegendő az 
ökológiai szempontú földértékelés, hiszen az nem foglalkozik a terület különböző 
földhasználati módozatainak összevetésével. Egy adott földhasználatból várhatóan 
fakadó nettó gazdasági hasznot a vizsgált földterület közgazdasági alkalmasságának 
nevezzük [ROSSITER 1994]. 
 
A föld ökonómiai értékelése következésképpen egy tágabb fogalom, mint az 
ökológiai. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ökológiai földértékelés, mint 
tényező, nélkülözhetetlen eleme a közgazdasági módszereknek, e nélkül a 
földhozadékok jövőbeli alakulása nehezen becsülhető. 
 
ROSSITER [1995] rámutat arra a problémára, hogy az 1990-es évektől a publikációk 
nagy része az ökológiai földértékeléssel foglalkozik és nagyon kevés publikáció 
tárgyalja a közgazdasági értékelés problémáit, szerencsére ez a tendencia napjainkra 
mérséklődött. 
 
A földnek, mint termelési tényezőnek sajátosságai közé tartozik, hogy a föld iránti 
kereslet származékos kereslet, tehát az árát a földön termelt termékek marginális 
hozadéka határozza meg. A határhozadék viszont elsősorban a föld minőségével van 
kapcsolatban, ezért a jobb minőségű földek ára magasabb. Napjainkban az 
összehasonlítás számszerűsítésének legelterjedtebb mértékegysége a pénzbeli érték.  
Megjegyzendő azonban, hogy a közgazdasági alkalmasság értéke nem egyenlő az 
ingatlan piaci árával, bár erős korreláció van közöttük.  A közgazdasági értékelés 
nem egyszerűen pénzügyi elemzés, hiszen a társadalmat nem csupán az anyagi javak 
megszerzése motiválja. Az ilyen termelő-fogyasztó kapcsolatán kívüli gazdasági 
tényezőket externáliáknak nevezzük [CORNES-SANDLER 1996], amelyek ún. 
„árnyékárak” bevonásával vehetők figyelembe az elemzés során. Az árnyékár azt 
mutatja meg, hogy valamely szűk keresztmetszetben lévő erőforrás mennyiségének 
egységnyi változása mennyivel módosítja a termelési cél elérhető optimumát 
[LÓCZY 2002]. HOLDREN [1981] véleménye szerint az elemzés készítésekor az 
externáliák figyelmen kívül hagyása óriási hiba volna.  
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2.4.1. A földár becslésére használt módszerek a hazai és nemzetközi 
szakirodalomban 
 
A termőföld közgazdasági értéke másképpen számítandó az önellátó gazdálkodás, a 
központosított tervgazdálkodás és a modern piacgazdaság viszonyai között 
[ROSSITER 1994]. Az önellátó gazdálkodásban a haszon mérőszáma a termés 
mennyisége, a költség pedig a szükséges munka ideje, intenzitása. A tervgazdálkodás 
a szocialista államok sajátja volt, ahol már alkalmaztak bizonyos természeti 
mutatókat, átmenet a piacgazdaság felé. A modern piacgazdaságban a hasznot és 
költségeket közgazdasági mutatókkal írják le, értelmezik. 
 
A marxi elmélet azon tételéből kiindulva, hogy azon javaknak, melyek nem munka 
termékei, nincs értékük, következett a föld ingyenességének eszméje. A 
kommunizmusba való átmenet idején az áruviszonyok ideiglenesek, így ebbe a 
koncepcióba beleillett a föld ingyenes használata [BURGERNÉ 2002]. 
 
Ugyanakkor a közgazdaságtan kénytelen volt valamilyen értéket tulajdonítani a 
termőföldnek, mivel a föld árához különböző társadalmi és gazdaságirányítási ügyek 
tartoztak (pl. földcsere, nemzeti vagyon számítása, állami támogatási rendszerhez, 
öröklődés) [SZŰCS 1999]. Az 1960-as és 1970-es évekre megnőtt az igény a 
termelési és fogyasztási pazarlás kiküszöbölésére és egy racionálisabb gazdálkodás 
kidolgozására. Ezt a reformer közgazdászok csak az áruviszonyok kiterjesztésével 
látták elérhetőnek, mely a földre is kiterjedt. Az a nézet vált általánossá, hogyha 
minden termelési tényező megjelenik költségként, akkor az takarékos gazdálkodásra 
késztet és gátat szab a pazarlásnak. Feltételezték, hogyha a bányákkal, ipari 
üzemekkel földbérleti díjat fizettetnek, akkor azzal magasabb hozamra serkentik 
azokat. A föld költségtényezőként való megjelenése szükségessé tette annak 
értékelésével foglalkozó kutatások beindítását.  Különböző szerzők különböző 
értékelési módszereket javasoltak. A marxista közgazdászok többsége a földár 
meghatározását különböző jövedelemmutatók tőkésítésével végzik el. Ezek a 
jövedelemmutatók a különbözeti földjáradék, a bruttó jövedelem és as nettó 
jövedelem. A teljesség igénye nélkül részletezem néhány szerző földértékelési 
eljárását. 
 
SZABÓ [1968] foglalkozott a Cholaj lengyel közgazdász által kidolgozott 
különbözeti földjáradékon alapuló földár megállapításával. Cholaj szerint a beruházás 
gazdaságossági számításánál van elsősorban szükség a földár megállapítására. A föld 
árát a következő számítási formulával javasolja kiszámítani: 
 

Á = 100·J/n, 
 
ahol:  Á = a föld ára 
 J = a különbözeti földjáradék 
 n = hatékonysági ráta. 
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Ennek az árnak a segítségével hasonlítja össze a járadékot hozó földdel a 
beruházásokat. Cholaj szerint a szocialista gazdaságban alkalmazott kamatláb nem 
alkalmas az időtényező kifejezésére. Véleménye szerint az időtényező érvényesülését 
kifejező együttható akkor tükröz megfelelő közgazdasági tartalmat, ha az a 
beruházások általános hatékonysági rátájának felel meg. A lengyelországi állami 
gazdaságok földjét ennek a módszernek a segítségével hat osztályba sorolták, ahol a 
legrosszabb földek nem kaptak árat. 
 
1967-ben a földadó-kivetés megalapozását szolgáló módszert dolgoztak ki 
Cseremuskin és társai a Szovjetunióban. Cseremuskin a talajt tekintette az értékelés 
fő tárgyának és a Dokucsajev Talajtani Intézet által kidolgozott genetikus 
talajosztályozásból indult ki. A talajok minőségi osztályozása és a természeti-
gazdasági körzetek kialakítását követően kerül sor a földek gazdasági értékelésére. 
Cseremuskin az alábbi képletet állította fel az értékeléshez: 
 

P=T·100/T100, 
 

ahol:  P = a bruttó termelés, vagy a tiszta jövedelem alapján az adott talaj,  
 vagy földtípus számra adandó pontszám; 
 T = az adott terület egységnyi részén elért bruttó termelés, 
 vagy tiszta jövedelem; 
 T100 = a 100-as pontértékűnek vett bruttó termelés, vagy tiszta jövedelem. 
 
Mivel a földhasználat intenzitása és a földből nyert jövedelem állandóan változnak és 
az értékelés pedig időszakonként, gyakran huzamos idő eltelte után történik, ezért ez 
a módszer a föld gazdasági értékét relatív pontszámokkal tartotta célszerűnek 
kifejezni [SZABÓ 1975]. 
 
Hazánkban először SIMON és KONDOR [1965] foglalkozott a földterületek 
árnyékárak segítségével való értékelésével. Az árnyékár – mint már korábban 
definiáltam – a célfüggvény adott növekményét jelenti akkor, ha a korlát mennyiségét 
egy egységgel növelnénk. Az árnyékárak a lineáris programozási feladat duáljának 
optimális megoldásai, ilyen módon a földértékelés egy komplex modell által van 
leírva. Ahogy SZŰCS [1998] is leírja, a termelési tényezők összetétele 
gazdaságonként különböző, így ugyanazt a minőségű földet másra értékeli egy jól 
felszeret, de kevés földdel rendelkező gazda, mint egy földbőséggel rendelkező, 
hasonlóan egy intenzív termelést folytató, és kevésbé intenzív termeléssel bíró 
gazdaság. 
 
A parciális hozadékok mérésén alapuló földértékelési módszerek másfajta 
szemléletmódot követnek. Ezen módszerek jellemzője, hogy közvetlenül vagy 
közvetve a föld jövedelméből, termelési produktumából indulnak ki. Feltételezik, 
hogy a termelési tényezők értéke, változása korrelációban van az ágazati vagy 
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vállalati eredményességgel. A hazai szakirodalomban BENET és GÓCZÁN [1973] a 
következőképpen számolja a föld alapárát: 
 

FA = y·α/k, 
 
ahol:  FA = föld ára; 
 y = a növénytermelés egy ha mezőgazdasági területre jutó hozadéka (Ft); 

α = termőhely-rugalmassági együttható; 
k = kamatláb. 

 
A termőhely-rugalmassági együttható (α) a legfontosabb eleme a módszernek, 
melynek értéke Cobb-Douglas-féle termelési függvénnyel becsülhető meg. Ez a 
függvény kiegészíthető a termelés tényezőit pontosabban tükröző földminőség 
mérőszámával. A függvényben még két termőhely-rugalmassági együttható szerepel: 
 

Y = a·Fα·Lβ·Kγ, 
 
ahol:  Y = a növénytermelés bruttó értéke (Ft); 

a = hatékonysági tényező; 
F = a területarányos földminőség; 
L = élőmunka-ráfordítások; 
K = holtmunka-ráfordítások. 

 
A szerzők feltételezik, hogy rövidtávon a holtmunka és földminőség aránya adott, 
egymással nem helyettesíthetők. Az egyes mezőgazdasági üzemekre elvégzett 
számításokból (1971. évi árakon) 66-67 eFt-nak adódott 1 ha termőföld alapára. 
 
Az egyes tényezők parciális hatásának vizsgálatával további elemzésekre van 
lehetőség. A függvény földminőség szerinti első differenciálhányadosa az egységnyi 
termőhelyi minőség javulására jutó nettó termelésiérték-növekményt adja meg a többi 
tényező változatlansága mellett. A termelési tényezők optimális allokációját is 
kiszámolhatjuk, illetve, hogy az egyes tényezők szűkös volta milyen tűrési határokig 
nem okozza a rendszeregyensúly megbomlását [SZŰCS 1998]. A termelési függvény 
fent definiált típusa helyett használható a többváltozós lineáris függvény is, ahogy azt 
SZŰCS [1999] Traill munkájához hasonlóan javasolja, aki többváltozós lineáris 
függvény felállításával tanulmányozta Angliában és Walesben, hogy a 
megemelkedett termékárak milyen mértékben mennek át a földek értékébe, illetve a 
földbérleti díjba.  
 
SZABÓ [1975] szintén a többváltozós lineáris regressziót tartja alkalmasnak arra, 
hogy három adatból meghatározza a föld értékét. A következő kiindulási adatokat 
használta: 

 a termőföld aranykorona-értéke, 
 alaptevékenységből származó halmozatlan termelési érték (Ft), 
 az alaptevékenységre szolgáló állóeszközök értéke (Ft). 
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Első lépésként a tényezők között korrelációszámítást végzett, aminek eredményeként 
az aranykorona-érték és a területegységre jutó halmozatlan termelési érték közötti 
korrelációs együttható érteke 0,61 lett, ami közepes erősségű összefüggésre utal. A 
termelési érték és állóeszköz érték közötti korreláció csupán gyenge közepes értéket 
mutat (0,42). A többszörös determinációs együttható értéke viszonylag alacsony 
szintet mutatott, ami arra utal, hogy több független változó figyelembevétele 
indokolt. A multikollinearitással nem kellett számolni, mivel a két független változó 
(földminőség, állóeszköz ellátottság) gyenge korrelációt mutatott. Ezek 
figyelembevételével a következő függvény illesztésére került sor: 
 

Y = a + b1·x1 + b2·x2, 
 
ahol:  Y = egy ha mezőgazdasági területre jutó alaptevékenységből származó  
  halmozatlan termelési érték (Ft), 
 a = konstans, 
 x1 = egy ha mezőgazdasági területre jutó aranykorona-érték, mint  
  földminőséget jelző tényező, 
 x2 = egy ha mezőgazdasági területre jutó alaptevékenység céljait szolgáló  
  állóeszközérték (Ft), 
 b1 = a földminőséghez tartozó paraméter, 
 b2 = az állóeszköz állományhoz tartozó paraméter. 
 
A számítások eredménye azt mutatta, hogy a földminőség egy aranykoronával történő 
módosulása a halmozatlan termelési értéket átlagosan 116 Ft-tal módosítja, míg az 
állóeszköz-ellátottság ezer Ft-tal történő változása a területegységre jutó halmozatlan 
termelési értéket 446 Ft-tal módosítja. A földminőség és az állóeszköz-állomány 
között helyettesíthetőséget feltételezve, egy AK érték (1974. évi árakon) 260 Ft-nak 
felelt meg. Kiszámította, hogy egy ha mezőgazdasági terület eszközértéke (11,25 
AK/ha értékkel számolva) 11,25·260 = 2925 Ft-nak, valamint egy ha szántóterületé 
3084 Ft-nak felelt meg. 
 
A klasszikus közgazdaságtanból származó, ma is elterjedt módszer a hozadéki 
értékelés. Ez viszonylag egyszerű módon a földjáradék (földből származó jövedelem) 
és a tőkésített kamatláb hányadosaként határozza meg a föld árát. Meghatározó 
jelentősége abból az időből maradt fenn, amikor a társadalom jövedelemtermelésének 
nagy hányadát a mezőgazdaság adta. A föld értékét nagyrészt a belőle származó 
jövedelem (pl. termőképesség, bérleti díj) határozta meg. A földértékelés fogalmaival 
a következőképpen fejezhető ki: 
 

FÉ = FJ/r, 
 
ahol:  FÉ = a földérték (Ft/ha), 
 FJ = a földjövedelem (Ft/ha), 
 r = a tőkésített kamatláb. 



Ha az eladó egy hektár földért FÉ-t kaphat, akkor joggal várja el, hogy ezzel az 
alaptőkével r kamatláb mellett az FJ járadéknak megfelelő tőkehozadékhoz jusson, 
másik oldalról hasonlóképpen a vevő reménykedhet abban, hogy a vásárolt földön FJ 
földjövedelmet ér el [SZŰCS 1998]. 
A föld jövőbeni értéke két tényező összegeként értelmezhető. Egyrészt a várható 
földjövedelmek mértani sorozatából és kamatoskamat-összegzéséből számított 
jövőérték, másrészt a jelenlegi földár növekedéséből képződő jövőérték összegének 
jelenértéke. A kétféle értékelés általában együtt jelenik meg, hiszen a gazdálkodó 
földje értéket képvisel, ami nőhet is a jövőben, ugyanakkor a gazdálkodó évenkénti 
jövedelmet is termel, ami folyamatos kamatos kamatot hoz [SIPOS-SZŰCS 1995, 
770. p]. Többek között SZŰCS-CSENDES [2002] is foglalkozott a módszer 
továbbfejlesztésével. A vásárlók, mint földpiaci szereplők azt az összeget ajánlják fel 
a földért, ami a jövőbeni nettó jövedelmek diszkontált értékének felel meg becslésük 
szerint. Minden egyes év nettó jövedelmét diszkontálni kell a jelenlegi helyzetre. Ez a 
következő képlettel írható fel: 
 

n
n rFJrFJrFJFÉ )1/()1/()1/( 2

2
1

1  , 
 
ahol: FJn = az n. év nettó jövedelme. 
 
Ha a nettó jövedelem az év függvényében konstans, akkor egy mértani sort kapunk. 
A formula főbb problémái röviden: 

 nehezen meghatározható az a járadék, ami a földnek, mint termelési 
tényezőnek tulajdonítható, 

 leegyszerűsíti a jövedelem elosztását az egyes tényezők között, 
 figyelmen kívül hagyja a termelékenység változását, 
 nem foglalkozik az adókkal és támogatásokkal. 

 
Működő piacgazdaságokban a földbérlet valamilyen formája kialakul, ahol a 
földbérleti díjakat a piac alakítja. A földbérleti díj nagysága több tényező függvénye. 
Függ a termelés jövedelmétől és a bérleti szerződés időtartamától is. Felmerül tehát a 
potenciális lehetőség, hogy a föld árát a földbérleti díjon keresztül értékeljük. A 
földjáradék a bérleti díjból a következőképpen számítható [SZŰCS 1998]: 
 

f(FJ) = f(BD) – f(tőke), 
 

ahol:  f(FJ) = a földjáradék nagysága; 
 f(BD) = földminőség és a bérleti díj közötti összefüggést leíró regressziós 
egyenlet;  
 f(tőke) = az aranykorona és a földbe rögzített tőkeérték kamatigénye közötti 
összefüggést leíró regressziós egyenlet. 
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Tehát a két függvényérték különbségét véve feltételezzük, hogy ez megközelítőleg 
egyenlő a földjáradék nagyságával. Ez megmutatja, hogy egy aranykorona-
növekményhez várhatóan hány forintos bérleti díj növekmény tartozik. 
 
Egyetértek BIRÓ [2009] és SZŰCS [1999] azon véleményével, mely szerint a földár 
meghatározásához egyre inkább a bérleti díjakból levezethető kapcsolat 
hasznosítható, mivel a földhasználatot tekintve a bérleti rendszer Magyarországon 
rendkívül elterjedt, így ezen keresztül a föld, mint termelési tényező költsége 
hatékonyan értékelhető. 
 
Mint látható, a magyar szakirodalom sokat foglalkozott az elmúlt évtizedekben a föld 
értékelésének különböző aspektusaival. A következőkben a nemzetközi irodalom 
alapján vázolom a mezőgazdasági föld közgazdasági értékelésével foglalkozó 
elméleteket.  
 
Az 1960-as évektől jelentek meg modern földértékelési tanulmányok, melyek 
általánosságban a kereslet-kínálati modell alapján elemezték a földárakat. Későbbi 
földértékelési kutatások hedonikus árképzési és jelenérték modellekkel készültek. A 
kereslet-kínálati modellt használva szimultán egyenletekkel vizsgálták a földárak 
alakulását HERDT és COCHRANE [1966], illetve TWEETEN és MARTIN [1966] is 
hasonló módon jártak el. Ezek a modellek még nem tudták jól magyarázni a 
földárban bekövetkezett változásokat, így a kereslet-kínálati vonalon a további 
kutatások abbamaradtak. HARVEY [1974] vizsgálatai nyomán a következő legfőbb 
hátrányai emelhetők ki a modellnek: 

 a föld kínálata és kereslete között kicsi a korreláció; 
 a kereslet-kínálati görbét különböző tényezők befolyásolhatják, melyek el is 

tolhatják, ezen hatásokat nehéz meghatározni. 
 
TRAILL [1979] a farmerek spekulatív viselkedését is megemlíti, mint olyan 
tényezőt, mellyel nem számol a kereslet-kínálati modell, így ez is torzíthatja az 
eredményt. 
 
BURT [1986] véleménye szerint, abból következően, hogy a földkínálat rugalmatlan, 
illetve nagyban befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a kormányzati 
ráhatások, a földkínálati függvény nem is létezik. 
 
A fentebb említett problémákból következően az újabb empirikus kutatások kizárólag 
a keresleti oldalt meghatározó tényezőkre koncentráltak, ezen tanulmányoknak két 
csoportja van, a hedonikus árképzési és jelenértéken alapuló modellek. 
 
A hedonikus árképzési modellek a föld valamely kvalitatív tulajdonsága alapján 
értékelik az árat, míg a jelenérték modellek közgazdaság-tudományi módszereket 
alkalmaznak. OLTMER-FLORAX (2001) részletesen bemutatják e modellekkel 
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foglalkozó tanulmányok tárgyát. A hedonikus modellekben a föld árát meghatározó 
tényezők például a következők lehetnek: 

 föld, talaj karakterisztika, erózió, talajkonzerváció [ERVIN-MILL 1985, 
KING-SINDEN 1988]; 

 földterület elhelyezkedése [MIRANOWSKI-HAMMES 1984, XU et al. 1993, 
ELAD et al. 1994]; 

 városok közelsége, urbanizáció [CHICOINE 1981, DUNFORD et al. 1985, 
SHI et al. 1997].  

 
BAKUCS és FERTŐ [2006] megállapította, hogy a hedonikus modellek a 
földszabályozások hatásainak vizsgálatára csak rövidtávon alkalmasak, mivel az 
agrárpolitika változásainak hatását hosszútávon nem képesek követni. 
 
A jelenérték modellek abból a megállapításból indulnak ki, hogy egy vagyontárgy 
értéke egyenlő az összes jövőbeli várt bevétel, valamint ár diszkontált értékével. A 
nyolcvanas évek végére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ezen modell nem képes jól 
leírni a földárak változását anélkül, hogy ún. magyarázó változókat vezetnének be. 
Ilyen például az infláció, reálkamatok, tőkenyereség, amiket ezután már beépítettek 
az elemzésekbe. 
 
PHIPPS [1984] modellje tökéletes versenyt, jólétjelenértéket maximalizáló farmert 
feltételez és kiindulópontja, hogy a farmer kompetitív körülmények között 
gazdálkodik. Az elméleti modell három input (munkaerő, föld, tőke) 
figyelembevételével határoz meg hat egyenletet. A mezőgazdasági földárak, a 
földhaszon-áldozat költsége és a földalapú maradvány közötti elméleti kapcsolatot 
elemzi, majd Egyesült Államokból származó idősorok segítségével empirikus módon 
teszteli. 
 
ALSTON [1986] az inflációs hatásokat is megpróbálja bevonni a jelenérték 
modellekbe. Ehhez 1960 és 1980 közötti Egyesült Államokból származó adatokat 
használ, ahol a föld reálértéke megduplázódott ezen időszak alatt. A kutatás arra a 
következtetésre jutott, hogy az infláció beépítése a modellbe elméleti szinten nehezen 
magyarázható. A vizsgálatok is megerősítették, hogy az inflációnak nincs jelentős 
hatása a földárakra, arra leginkább a földből származó reál nettóhozam növekedés 
gyakorol hatást. 
 
LLOYD, RAYNER és ORME [1991] kutatásuk elméleti részében nem 
mezőgazdasági indíttatású földkeresletet és az egyensúlyi ár fogalmát építik bele 
jelenérték modelljükbe. Majd angliai és walesi adatokon empirikusan is tesztelik a 
modelleket. Három modell közül az adaptív várakozás modell bizonyult 
eredményesnek.  
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LLOYD [1993] későbbi vizsgálódásaiban megállapítja, hogy a jelenérték modellek 
nagy része alulparametrizált, mivel nem számolnak a mezőgazdasági földterület 
lehetséges befektetési portfólióival. 
 
Az empirikus tanulmányok megállapították, hogy annak ellenére, hogy a jelenérték 
modellekben a közgazdaság több területén is használatos technikákat alkalmaznak, 
mégsem képesek a földárak változását pontosan magyarázni. A földterületből 
származó jövedelmek és agrárpolitikai támogatások évről évre jelentős ingadozást 
mutatnak. A jelenérték modellek egyik sarkalatos problémája, hogy ezeket az 
ingadozásokat nem tudják figyelembe venni. 
 
2.4.2. A földértékelési módszerek néhány alkalmazási célterülete 
Magyarországon 
 
A közgazdasági földértékelésnek különböző céljai lehetnek és ezen céloknak 
megfelelően alakultak ki a gyakorlati alkalmazási módszerek. Fontos azonban 
leszögezni, amit a nemzetközi szakirodalomban gyakran hangsúlyoznak, hogy „a 
földet csak valamilyen jól meghatározott célra szabad minősíteni, hiszen abszolút és 
általában vett földérték nem létezik” [BEEK-BENNEMA 1972, 12. p.]. A cél 
megfelelő körülírása, egyértelmű definiálása döntő jelentőségű az értékelés sikere 
szempontjából. 
 
A gazdasági értékelés a termőföldnek a mezőgazdasági hasznosítása révén elért 
hozamot próbálja pénzértékben kifejezni. A földek gazdasági értékelésének céljait 
NAÁRNÉ [2006] az alábbiakban foglalja össze: 

 a jelzáloghitelek fedezetének a megállapítása; 
 adózási célból; 
 a föld adás-vételének; 
 a földjáradék, illetve földhaszonbér állami ellenőrzésének és befolyásolásának 

elősegítése; 
 a földpiaci árak állami befolyásolása; 
 az agárpolitikai döntések meghozatalához; 
 a mezőgazdaság támogatási rendszeréhez; 
 a kisajátítási kártalanításhoz, valamint tagosításhoz; 
 a földterületnek a nemzeti vagyonszámításhoz figyelembe vett törekvéseihez; 
 a mezőgazdasági termelésből kivont föld ellenértékének a megállapításához 

segítségnyújtás.  
 
A leggyakrabban alkalmazott földérték számítási módszerek hazánkban: 

 földérték számítás a kisajátítási törvény alapján; 
 a földérték megállapítása a földvédelmi járulék figyelembevételével; 
 a termőföld hitelfedezeti értékének megállapítása; 
 az MNV földértékelési módszertana. 
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A fentebb felsorolt módszerek közül a következőkben a földjelzálog-hitelezéshez 
kapcsolódó gyakorlati módszert fogom ismertetni.  
 
„A jelzáloghitel egy olyan kölcsön, amelynek fedezetéül az ingatlant jelzálog 
formájában lekötik. Akinek a javára a terhelés történik, az meghatározott 
pénzösszeget fizet az ingatlan tulajdonosának. Ha az adós a lejáratkor nem teljesíti 
fizetési kötelezettségét, a hitelező az ingatlanból nyer kielégítést.” [SZŰCS 1992]. 
Ilyen módon a jelzálog intézményét segítségül hívva, lehetőség nyílik a gazdáknak 
(vállalkozóknak), ingatlanaik különleges módon való felhasználására, 
hitelszükségletük biztosítására. A földjelzálogjog-hitelezés alapvető célja az 
agrárágazat működőképességének fenntartása és javítása. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy alapvetően ne a pénzintézet céljainak vessék alá az agrárgazdaság 
finanszírozásának és működésének ügyét, hanem fordítva: a mezőgazdaság 
fejlesztése, a vidéken élők megélhetési körülményeinek javítása, tehát agrárérdekek 
szem előtt tartása legyen az elsődleges szempont.  
 
Mivel a felvehető hitelösszeg a fedezetül szolgáló föld értékétől függ, ezért a 
termőföld hitelbiztosítéki értékének meghatározása a földjelzálog-hitelezés 
módszertanának legfontosabb feladatai közé tartozik. 
 
A termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveit az 54/1997. 
(VIII.1.) FM rendelet tartalmazza. A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a 
forgalmi érték, amelynek meghatározására két módszer alkalmazható: 

 a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés; 
 a hozamszámításon alapuló értékelés. 

 
Az első módszer esetén minimálisan három, az ingatlan környezetében lévő, már 
értékesített ingatlanok konkrét, vagy ismert adásvételi ügyleteiből származó áraknak 
a vizsgált esetekre való kiterjesztésével, illetve összehasonlításával (átlagadatok 
képzésével) nyerik. Ez tulajdonképpen az ingatlan piaci forgalmi értékét jelenti 
TAKÁCS [1995] megfogalmazásában. 
 
KARDOS [2009] a termőföld értékbecslés aktuális helyzetével és kérdéseivel 
foglalkozó cikkében a piaci összehasonlító módszer következő hiányosságait emeli 
ki: 

 nincs nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adatbázis; 
 az Illetékhivatal által, az önkormányzatok részére, adóigazolás céljára 

megadott értékek sokszor igen messze vannak a reálisnak nevezhető piaci 
értékektől (alulértékeltek); 

 az összehasonlításul szolgáló értékek egyedi korrekciója nehézkes. 
 
A hozam alapú értékelést az ingatlan lehetséges hasznaiból, és azok megszerzése 
érdekében felmerülő költségek különbségéből vezetik le [MIZSEINÉ 2005]. A 



termőföld forgalmi értékének meghatározására az 1997. évi 54. (VIII.1.) FM rendelet 
alapján az alábbi képlet szolgál: 
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ahol: 
Fté =  az 1ha termőföld forgalmi értéke (Ft/ha); 
P = az 1 ha termőföld járadék jellegű jövedelme, étkezési búza kg/ha 

egységben, megyei bontásban. A P változó aktuális értékét az ingatlan 
saját AK értékének (AK/ha) és a földjáradék értékének (étkezési búza 
kg/AK) a szorzata adja; 

B =  az ingatlan közvetlen környezetében jellemzőnek tekinthető, étkezési 
búza kg/AK haszonbérleti díj és az értékelt ingatlan saját aranykorona 
értékének (AK/ha) szorzatából számított földhozadék (étkezési búza 
kg/ha); 

p =  az étkezési búzának az értékbecslést megelőző évben kialakult 
magyarországi tőzsdei átlagára (Ft/kg); 

i =  tőkésítési kamatláb (%); 
k j  =  a földterület számított értékét módosító ismérvek összevont hatását 

kifejező korrekciós tényező (százalékláb). 
 

A rendelet értelmében a termőföld forgalmi értékének (Fté) a fentiek szerint számított 
értékét az alábbi ismérvek alapján korrigálni kell (az egyes ismérvek forgalmi értékre 
gyakorolt egyedi hatását százaléklábbal kell jellemezni, melyek előjelhelyesen 
összevont értéke megegyezik a „k” korrekciós tényezővel): alak, forma, területi 
mérték; fekvés; elhelyezkedés; megközelíthetőség; útviszonyok; domborzati és 
lejtésviszonyok; vízjárás rendezettsége; művelést gátló tereptárgyak; szokásost 
meghaladó fagy-, jég-, vadkár valószínűség; öntözés, öntözhetőség; kerítettség; 
üzemszerű művelést szolgáló építmények; gazdasági környezet; megélhetési keresleti 
viszonyok; a föld művelése iránti hajlandóság; demográfiai viszonyok; tápanyag-
gazdálkodás, agrokémiai beavatkozás; kultúrállapot, környezeti szennyezettség és 
tartós környezetkárosodás; a földterület természeti védettsége; melioráció. 
 
A föld járadék jellegű jövedelme (P) nem tükrözi reálisan a jövedelmi viszonyokat, 
hiszen az 1980-1990-es években végzett számításokon alapul. A számított piaci 
értékek elmaradnak a tényleges piaci áraktól, mivel megyére jellemző értékeket és 
környezeti jövedelmeket átlagolnak. A korrekció bevezetéséhez a realitásokhoz 
képest magasabb bérleti díj beszámítására van szükség. KARDOS [2009] - aki több 
éves tapasztalattal rendelkező földértékbecslő – is felteszi a kérdést, hogy mikor 
járunk el helyesen? Ha a tényleges haszonbérleti díjat vesszük figyelembe (alacsony 
piaci értéket kapunk), vagy egy reálisnál magasabb bérleti díjat veszünk figyelembe. 
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Hátrányt jelent még egyrészről az is, hogy a tőkésített kamatláb (i) mértéke a 
gazdaság más ágainál elfogadott értékhez képest jelentősen eltér. A képlet ezen 
problémája miatt már 4,5%-os korrekcióra van szükség, hogy valós termőföld értéket 
kapjunk. Ezt a kamatlábat nem az értékbecslők, hanem a pénzintézetek határozzák 
meg, ami pénzintézetenként eltérő, holott egységesnek kellene lennie. Másrészről 
kételyeket vet fel az is, hogy a rendelet a tőzsdei átlagár alkalmazását írja elő, ami 
viszont évről évre igen nagy mértékben változik. A termőföld értékének viszont nem 
kellene ennek függvényében ilyen mértékű változást mutatnia [KARDOS 2009]. 
 
BIRÓ [2009] véleménye szerint a hozam alapú értékelést érdemes lenne az újonnan 
kötött haszonbérleti szerződések bérleti díjainak tőkésítésével felváltani, mivel ez jól 
jellemzi földterület jövedelmét és adott térségben meghatározott. 
 
2.4.3. A földérték számítása a D-e-meter rendszer segítségével 
 
SZŰCS et al. [2007] az NKFP kutatás-fejlesztési projekt keretében folytatott kutató 
munkát új komplex földértékelési módszer kidolgozására, melynek céljai közt 
szerepelt az aranykorona rendszer felváltása is. Az új földértékelési módszer a 
hozadéki földértékből indul ki. Feltételezi, hogy a piaci földár hosszú távon a föld 
közgazdasági értéke körül ingadozik, a közgazdasági értéket pedig a földjáradék 
tőkésített értékeként állapítja meg. Az automatizált értékelésű rendszer 
kidolgozásakor az alábbi főbb megállapításokból indultak ki [SZŰCS et al. 2008, 68-
69. p.]: 

 A termőföld komplex (gazdasági) értékelése magába foglalja az ökológiai és 
közgazdasági tényezőket; 

 A földértékelés alapjában véve két szálon történik hozadéki elven, ami kifejezi 
az adott szántóterület potenciális termőképességét és minősíti az ehhez tartozó 
közgazdasági környezetet és a valóságos földpiacon kialakult piaci földárakat; 

 Az ökonómiai és az ökológiai tényezőknek egységes, zárt rendszert kell 
alkotniuk; 

 A földértékelés egy időben több célt szolgál (pl. adózás, termelésszabályozás, 
örökösödési ügyek rendezése, stb.); 

 A termőföld komplex értéke kifejezhető többféle dimenzióval (pl. pontérték-
számmal, pénzértékkel, tiszta földhozadékkal, stb.). 

 
A földértékelés elvégzéséhez keresni kellett egy olyan mutatószámot, amely képes 
megmutatni a különböző minőségű földek eltérő jövedelemtermelő képességét. A 
fedezeti hozzájárulás (FH) bizonyult alkalmasnak erre a célra. Ez az AKI 
(Agrárgazdasági Kutató Intézet) által alkalmazott mutató finomított változata, mely a 
termelési érték és a változó költségek különbségeként definiált. A D-e-Meter pontot a 
vizsgált földrészletre a kataszteri, valamint az ortofotó, a topográfiai és a talajfolt 
térképen történő beazonosítása során kapták meg. Az elhelyezkedés és a D-e-Meter 



pont ismeretében a standardizált alap FH-érték automatikusan került megállapításra. 
VINOGRADOV [2009] az alábbi képlet alkalmazását javasolta ehhez: 
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ahol:  
i = a növény sorszáma (i=1, 2…m), 
j = a parcella sorszáma (j=1, 2…n), 
r = a régió sorszáma, 
t = a gazdasági év (t=1, 2…5), 
k = a D-e-Meter kategória sorszáma, 

FH
kr,

tj,i,   = a fedezeti hozzájárulás-értéke (Ft/ha), 

S
kr,

tj,i,  = a parcella mérete (ha), 

g ri,  = az i-edik növény aránya az r-edik régió vetésszerkezetében. 
 
A földérték számításakor az alábbi korrekciós tényezőket vették figyelembe: 

 a terület megközelíthetősége; 
 infrastruktúra fejlettsége; 
 a terület tagoltsága, mérete; 
 öntözési lehetőségek; 
 művelést gátló tereptárgyak; 
 esetleges hulladéklerakótól mért távolság. 

 
A mezőgazdaság kibocsátásának értelmezésénél figyelembe kell venni a nem mért, 
vagy nem mérhető teljesítményt, az úgynevezett externális hatásokat, illetve az 
ezekből levezethető pozitív hatású hozadékokat, vagy a negatív hatású költségeket is 
[FARKASNÉ-SZŰCS 2005]. Az OECD országaira végzett vizsgálat megállapította, 
hogy a mezőgazdaság externális költségei magasak. Ezek a költségek előbb-utóbb a 
társadalomra hárulnak, például adó formájában a termelőre terhelik. 
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A rendszer logikáját az alábbi 4. ábra mutatja be [SZŰCS et al. 2006]: 

4. ábra. A kataszteri egység korrigált fedezeti hozzájárulás értékének 
megállapítása 

Forrás: SZŰCS et al. 2006 
 

Az externális hatásokat is figyelembe vevő komplex földjáradék-számításra 
VINGRADOV [2009] az alábbi képletet javasolta: 
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ahol: 

HozadékEURO Ft(EUR)/hahrsz,  az adott helyrajzi számon nyilvántartott 
földrészlet korrigált standard fedezeti hozzájárulás-értéke, Ft (EUR)/ha; 
SFHDM

= az adott D-e-Meter kategóriához tartozó alap SFH-érték, Ft(EUR)/ha; 
ki = az i-edik korrekciós tényező által előidézett SFH-változás, %; 
E = az externális tényezők számszerűsített együttes hatása, Ft(EUR)/ha. 

 
Foglalkozni kellett azzal a problémával is, hogy a fedezeti hozzájárulástól nincs 
elválasztva a földnek, mint termelési tényezőnek a hozadéka, ezért a földár nem 
egyenlő a tőkésített földjáradékkal, a tőkésítés nem végezhető el. 
 
A kutatás részeként egy olyan becslési eljárást dolgoztak ki, amely a valóságos 
földpiacon kialakult viszonyokból vezeti le a földjáradék összjövedelmen belüli 
arányát (γ-érték). 
A földjáradék értéke a földár és a reálkamatláb szorzataként számítható ki: 
 

Földjáradék = Földpiaci ár × reálkamatláb 
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Ennek felhasználásával a földhozadéknak a korrigált fedezeti hozzájáruláson belüli 
aránya a következőképpen határozható meg: 
 

γ = FHKorrigált 

kFöldjáradé
 

 
Innen juthatunk el a hozadéki földár kiszámításának képletéhez: 
 

Hozadéki földár = 
kamatláb tõkésítési

FHKorrigált γ 
 

 
Ez az értékszám jelenik meg az automatizált földértékelési rendszer outputjaként 
[SZŰCS et al. 2009, 95-96. p.]. 
 
Az általuk kidolgozott földértékelési módszerrel kombinálták a hozadéki alapon 
számolt földárakat a földpiacon kialakult árakkal, ezáltal egy korszerű, a földek 
ökológiai minőségét is figyelembe vevő, de a földár iránti keresleti-kínálati 
viszonyokat is tükröző gazdasági földár meghatározó módszert dolgoztak ki. A 
kidolgozott módszertani eljárás alkalmas a jelenleg alkalmazott aranykorona rendszer 
felváltására. Ennek megvalósításához azonban több ellenőrző számítást kell 
elvégezni, amely a rendszer működésének tudományosságát a gyakorlati oldalról 
visszaigazolja [SZŰCS et al. 2008]. 
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3. A KUTATÁS ADATBÁZISA ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN 

 
Ebben a fejezetben ismertetem azokat az adatokat, illetve módszertani eljárásokat, 
amelyek segítségével a megfogalmazott hipotézisek igaz vagy hamis voltát 
bizonyítani tudom. 
 

Az első és második számú hipotézisem bizonyítására szolgáló adatbázist az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Vállalkozáselemzési Osztálya bocsátotta 
rendelkezésemre tesztüzemi rendszeréből. A tesztüzemi rendszer alrendszerét képezi 
az EU Mezőgazdasági és Számviteli Információs Hálózatának (MszIH, angolul: Farm 
Accountancy Data Network – FADN). A tesztüzemi rendszer a mezőgazdasági 
vállalkozásoktól számviteli, valamint termelési adatokat gyűjt. A rendszer sajátossága 
az eredményszemlélet, vagyis az egyéni gazdaságok adatait is a gazdasági 
társaságokhoz hasonló struktúrában tartalmazza, tehát az egyéni gazdaságoknak is 
van mérlegük és eredménykimutatásuk. A rendszer üzemszintű adatokon kívül 
ágazati adatokat is gyűjt. Az ágazati adatbázis a tesztüzemek 80 százalékára terjed ki, 
és a tesztüzemek egyes ágazataira vonatkozó költség és jövedelem adatokat 
tartalmazza [KESZTHELYI 2009]. Az AKI tesztüzemi rendszeréből származó 
adataim csak a növénytermesztő gazdaságokra vonatkoztak. 
 

Az adatállományt az AKI tesztüzemi rendszerének 2003-ra, 2008-ra és 2009-re 
vonatkozó adataiból számolt átlagadatok képezik. Az átlagolás méretkategóriánként 
(kicsi, közepes, nagy), kistérségenként és gazdaságszervezeti formánként (egyéni 
gazdaságok, társas vállalkozások) külön-külön történt. Az összes megfigyelés száma 
az egyéni gazdaságok esetén 380, de ebből 260 maradt a vizsgálatban. A társas 
vállalkozásoknál pedig 215 az összes megfigyelés száma, amelyből végül 124 maradt 
a vizsgálatban, mert a teljes adatsor ezekre a megfigyelési egységekre állt 
rendelkezésre. 
 

A gazdaságok méretkategóriájának meghatározása KESZTHELYI és PESTI [2009] 
alapján történt. Ennek megfelelően mind az egyéni gazdaságoknak, mind a társas 
vállalkozásoknak három méretkategóriáját különböztettem meg: kicsi, közepes, nagy 
(1. táblázat). 
 

1. táblázat 
A gazdaságok ökonómiai méretének meghatározása 

Gazdasági forma 
Üzemméret (1000 

Ft SFH) 
Üzemméret 

(EUME) 
Méretkategória 

<= 5000 <=15 Kicsi 
> 5000 - 10000 > 15 -30 Közepes egyéni 

> 10000 > 30 Nagy 
<= 20000 <= 60 Kicsi 

> 20000 - 80000 > 60-240 Közepes társas 
> 80000 > 240 Nagy 

 Forrás: KESZTHELYI-PESTI [2009] alapján saját szerkesztés 
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A standard fedezeti hozzájárulás (SFH) elsődlegesen a mezőgazdasági 
termelőtevékenységek egységnyi méretére (egy hektár) vonatkozóan meghatározott 
normatív (átlagos időjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti 
hozzájárulás. A termelőtevékenység fajlagos SFH-értékét a tevékenység adott 
üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatot összegezve a gazdaság 
összes SFH értékét kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermelő 
képességét fejezi ki a termelőeszköz-ellátottság, a termelési szerkezet és a termőhelyi 
adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének 
meghatározására is felhasználható. Az európai méretegység (EUME) a gazdaság 
összes SFH értékéhez hasonlóan, az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos 
jellemző az Európai Unióban. Az európai méretegység az adott üzem méretét 
jellemző naturális adatok (vetésterület) alapján számított, euróban kifejezett összes 
standard fedezeti hozzájárulás 1200-ad része [KESZTHELYI-PESTI 2009, PESTI 
2009]. 
 
Az Eredmények fejezet első részében a célkitűzéseimnek, illetve az első és második 
hipotézisemnek megfelelően vizsgáltam a földárak alakulását befolyásoló tényezők 
hatását. A hatótényezők a következők voltak: 

 az aranykoronában mért földminőség (AK/ha), 
 a búza hozam (t/ha), 
 a nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha), 
 a szántóterület bérleti díja (ezer Ft/ha), 
 a tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha), 
 valamint a búza ágazati eredménye (Ft/ha). 

 
Azért ezeket a tényezőket vettem számításba, mert a bérleti díj hosszú távon tükrözi a 
termőföldek járadéktermelő képességét, ezen keresztül ezek minőségét, illetve 
minőségbeli különbségeit. Annak ellenére, hogy az AK értékét még mindig 
alkalmazzák a termőföldek minőségbeli különbségeinek kifejezésére, az AK érték, 
mint földminősítési mutató, valamint az erre épülő földértékelési rendszer mind 
elavultak. A búza hozama általában mutatja a termőföldek potenciális 
termőképességét. A tárgyi eszközök értéke pedig utal az adott időszakban alkalmazott 
termesztési technológiára. A nettó hozzáadott érték a szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozó gazdaságok jövedelemtermelő képességének megítélésére alkalmas 
mutató. A nettó hozzáadott érték a gazdaság által létrehozott kibocsátás (termelési 
érték) és a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások (folyó termelő 
felhasználás), valamint az amortizációnak a különbsége. A folyó termelő felhasználás 
az anyagköltségek (pl. műtrágya, vetőmag), az igénybevett szolgáltatások (pl. gépi 
bérmunka), az egyéb szolgáltatások (pl. biztosítási díjak) és az egyéb ráfordítások 
összege. 
 
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által rendelkezésemre bocsátott adatbázis 
képezte a Cobb-Douglas függvényekkel történő elemzések alapját is, ahol az egyes 
vizsgálatba vont hatótényezők súlyarányának változását vizsgáltam. 
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A földár és a vizsgálatba bevont tényezők (AK értéke hektáronként, bérleti díj, búza 
hozam, nettó hozzáadott érték, tárgyi eszközök értéke, búza ágazati eredménye) 
közötti korreláció kimutatására az SPSS programcsomag korrelációs mátrixát 
alkalmaztam. 
 
A regionális differenciálódást a földárak átlagos nagyságát tekintve az egytényezős 
varianciaanalízis (ANOVA) alapján elemeztem. A csoportonkénti varianciák 
azonosságát a Levene próbával ellenőriztem. A próbára a post-hoc teszt (a 
szignifikáns eltérést mutató csoportok megállapítását szolgáló teszt) kiválasztásához 
volt szükségem. A Levene-féle próba eredménye szignifikáns lett, ezért az eltérő 
varianciák miatt a Games-Howell próbát alkalmaztam. 
 
Vizsgálataimhoz az SPSS programcsomagot használtam. A regressziós modellek 
futtatását az Enter módszerrel végeztem, amelynek az a lényege, hogy egyszerre 
lépteti be a modellbe az összes megfigyelési változót.  
 
A többváltozós regressziós modelleknél fontos a magyarázó változók egymásra 
gyakorolt erős lineáris kölcsönhatásainak (multikollinearitásának) a kiszűrése. A 
multikollinearitás mérésére a variációs infláló faktort (VIF) és a tolerancia-mutatót 
alkalmaztam. 
 
A többváltozós összefüggések vizsgálatának fontos kiegészítése a tényezőhatások 
szétválasztása közvetlen és közvetett hatásokra. A többszörös determinációs 
együttható felbontható abban az értelemben, hogy az egyes tényezők közvetlenül 
vagy közvetetten fejtik ki hatásukat a föld árára. A tényezőhatások felbontását az 
úgynevezett path-analízissel végeztem. 
 
A statisztikai próbáknál egységesen alkalmazott megbízhatósági szint 95%. 
 
A földpiacról származó adatoknak nincs egységes nyilvános bázisuk (rendszerük) 
Magyarországon. Egyedül a földhasználati rendszerről vannak megbízható 
adatbázisok (KSH összeírásai, AKI Tesztüzemi rendszere adatgyűjtése), ami a 
földtulajdont, a földek adás-vételét illeti, itt nagyon hiányos az adatgyűjtés: nem 
tudjuk pontosan, hogy mi a szerkezete a földtulajdoni struktúrának, milyen áron 
cserélnek gazdát a földrészletek, mely tényezők határozzák meg a piaci földárak 
alakulását. Így a harmadik hipotézisem bizonyítására kérdőíves felmérést végeztem a 
mezőgazdasági vállalkozásokat irányító vezetők körében. A begyűjtött adatok 
feldolgozásának eredményeit az Eredmények fejezet harmadik részében mutatom be. 
A kérdőívek kitöltése részben internetes kapcsolattartás útján – e-mailben –, részben 
pedig postai úton történő adatgyűjtéssel zajlott. Az adatokhoz a falugazdász 
hálózaton keresztül jutottam hozzá. 
 



 
 
60 

A 2009-ben elvégzett kérdőíves felmérésem célja a termelői mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdaságok esetében a földhasználat jogcímére, a 
földforgalomra és annak változására vonatkozó adatok gyűjtése volt.  
 
Az adatszolgáltató egységek a gazdaságok vezetői, a gyakorlati szakemberek voltak, 
a minta empirikus nagysága 428 gazdaság, ebből 299 egyéni gazdaság és 129 társas 
vállalkozás. (Az egyéni gazdaság alatt egy gyűjtő kategóriát értek, amely az 
őstermelőt, a családi gazdaságot, az egyéni vállalkozót, valamint a 
mellékfoglalkozású termelőt foglalja magába. A társas vállalkozás alatt a gazdasági 
társaságot és a szövetkezetet értem.)  
 
Az adatok feldolgozását és a statisztikai elemzéseket az SPSS 18.0 for Windows 
statisztikai programcsomag segítségével végeztem. 
 
A földforgalmat a válaszadók az uniós csatlakozást megelőző és azt követő 
időszakokra vonatkozóan minősítették, a földforgalom ütemének a változását a két 
vizsgált időszak között a Wilcoxon próba segítségével elemeztem. 
 
A kiugró értékek kizárására a Box-plot ábrázolási módszert alkalmaztam. 
 
A kérdőívek összeállítása során próbálkoztam olyan mennyiségi adatokat is 
begyűjteni, amelyek segítségével összefüggés-vizsgálatokat tudtam végezni. Az 
aranykoronában mért földminőség, a bérleti díjak, valamint a földárak közötti 
kapcsolatokat regresszióanalízissel és korrelációszámítással elemeztem, a két-két 
változó koordináta-rendszerében ábrázolt ponthalmazra a Curve Estimation 
paranccsal lineáris és nemlineáris függvény-illesztéseket végeztem. 
A vállalkozás gazdaság-szervezeti formája és a földszerzési tilalomhoz való viszony 
közötti kapcsolat elemzésére asszociációs számításokat végeztem, amelyet a Chi-
négyzet próba alapján ellenőriztem. 
 
A módszerek pontos leírását a konkrét számítások során ismertetem. 



4. EREDMÉNYEK 

4.1. A föld árát befolyásoló tényezők elemzése többszörös lineáris regressziós 
modellel 
 
A termelési tényezők földárakra gyakorolt hatását többszörös lineáris regressziós 
modellszámításokkal elemeztem. Vizsgálataimhoz az SPSS programcsomagot 
használtam. A regressziós modellek futtatását az Enter módszerrel végeztem, 
amelynek az a lényege, hogy egyszerre lépteti be a modellbe az összes megfigyelési 
változót.  
 
Az adatállományt az AKI tesztüzemi rendszere 2003-ra, 2008-ra és 2009-re 
vonatkozó adataiból számolt átlagadatok képezik. Az átlagolás méretkategóriánként, 
kistérségenként és gazdaság-szervezeti formánként (egyéni gazdaságok, társas 
vállalkozások) külön-külön történt.  
 
Az átlagolás az alábbi képlet alapján az egyéni és társas vállalkozásokra külön-külön 
történt: 
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ahol: 

ijkX =  a k-adik mutató átlagértéke i-edik kistérség j-edik méretkategóriája 

esetében, 

tijs , = az i-edik kistérség j-edik méretkategóriájába tartozó gazdaságok 

szántóterületeinek együttes mérete a t-edik évben, 

tijkx
,

= a k-adik mutató értéke az i-edik kistérség j-edik méretkategóriája esetében 

a t-edik évben. 
 
A szántóterületek átlagolása egyszerű számtani átlag formájában történt. 
 
A vizsgálatomban a szakirodalmi feldolgozás alapján a földárak alakulását 
befolyásoló tényezők hatását elemeztem. A hatótényezők a következők voltak: 

 az aranykoronában mért földminőség (AK/ha), 
 a búza hozama (t/ha), 
 a nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha), 
 a szántóterület bérleti díja (ezer Ft/ha), 
 a tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha), 
 valamint a búza ágazati eredménye (Ft/ha). 

 
 

61



Először éves bontásban végeztem el a vizsgálataimat. A földár alakulása 
szempontjából figyelembe vett tényezők között vannak olyanok, amelyek hosszú 
távon nem változnak (viszonylag állandóak) pl.: az aranykoronában mért 
földminőség és a föld bérleti díja, és vannak változó tényezők, mint pl.: a búza 
hozama, a nettó hozzáadott érték. Ezek alapján úgy gondolom, hogy nem érdemes 
éves bontásban vizsgálni az adatokat, mivel a változó tényezők, mint pl.: a búza 
hozama esetében nem az adott évre vonatkozó adatot érdemes figyelembe venni, 
hanem több évre vonatkozó átlag adattal célszerű a vizsgálatot elvégezni. Ugyanis 
átlagolással kizárható az évjárat hatása. 
 
4.1.1. Országos szintű elemzések 
 
Ezeknél az elemzéseknél azt kívántam bizonyítani – az első számú hipotézisem 
ellenőrzésére –, hogy a vizsgálatba vont termelési tényezők milyen számszerűen 
bizonyítható hatást fejtenek ki a földárakra. Azt akartam ezzel elérni, hogy a földpiac 
szereplői reálisan mérlegelhessék azokat a tényezőket, amelyek szerepe különlegesen 
fontos a földár megítélése tekintetében. 
 
A rendelkezésre álló adathalmazra többváltozós lineáris becslő függvényt illesztettem 
külön az egyéni és külön a társas vállalkozások esetében, illetve országos és 
regionális szintekre és országrészekre. A függvény egyenlete a következő: 
 

ŷ = 665544332211 xbxbxbxbxbxba   
ahol: 

ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha); 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
x6 = búza ágazati eredménye (Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5, b6 = koefficiensek. 
 

A függvényillesztés módszertani sajátossága, hogy az alkalmazott SPSS program 
megjelöli a hatótényezők empirikus szignifikancia szintjét, ezek alapján 
kiválogathatók azok a tényezők, amelyek az eredményváltozóra jelentősen hatnak. 
Dolgozatomban, a továbbiakban csak azokat a változókat és együtthatóikat közlöm, 
amelyek az eredményváltozóra szignifikáns hatást gyakorolnak. 
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Elemzések egyéni gazdaságok esetén 
 
Az illesztéssel kapott lineáris becslő függvény egyéni gazdaságok esetén országos 
szinten az alábbi: 

35278873589654044528ˆ 43211  xxxxy  
ahol: 

ŷ1 = szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha); 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha). 

 
A többváltozós lineáris egyenlet alkalmas annak a vizsgálatára, hogy az egyes 
termelési tényezők különböző kombinációi mellett várhatóan mekkora földárak 
adódnak. Például a búza hozam és az AK különböző kombinációiban a következő 
földárak adódtak (a többi tényező átlagszintje mellett): 

 búza hozam: 4 t/ha, az AK értéke: 15 AK/ha → 326 703 Ft 
 búza hozam: 4 t/ha, az AK értéke: 30 AK/ha → 407 763 Ft 
 búza hozam: 6 t/ha, az AK értéke: 15 AK/ha → 398 495 Ft 
 búza hozam: 6 t/ha, az AK értéke: 30 AK/ha → 479 555 Ft. 

 
A számítások szerint a földár kevésbé függ a szántóföldi növénytermesztés 
mindenkori technológiai felszereltségétől, amely azzal magyarázható, hogy a 
földminőség és az elérhető búza hozam veszi át a szerepet. 
 
2. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői országos szinten 
egyéni gazdaságok esetén 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
R2 29,3% 

Standard hiba 133,959 
 Forrás: saját számítások 
 
A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy a hatótényezők magyarázó ereje közepes. 
A szántóterület bérleti díja, az aranykoronával mért földminőség, a búza hozam, a 
tárgyi eszközök értéke, a nettó hozzáadott érték és az ágazati eredmény együttesen 
29,3%-ban magyarázzák a szántóárak változását. 
 
A hatótényezőkre elkészített korrelációs mátrix elemzése azt mutatja, hogy a 
multikollinearitás nem veszélyezteti a modellt (3. melléklet 31. táblázata). 
 
A multikollinearitás két vagy több magyarázó változó lineáris korrelációs kapcsolatát 
jelenti, mérőszáma pedig megmutatja, hogy a magyarázó változók nem elkülöníthető 
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hatása milyen mértékű [SZŰCS 2002]. A multikollinearitás vizsgálatára használt 
egyik mérőszám a variációs infláló faktor (Variance Inflation Factor, VIF), amely 
szemléletesen mutatja a multikollinearitás hatását. Értéke 1 és ∞ között változhat, 
alacsony (1-hez közel álló) értéke gyenge, míg 5 feletti értékei erős 
multikollinearitást jeleznek [HUNYADI-VITA 2008]. Az SPSS statisztikai 
programcsomag regressziós modellje alapján független változónként számított VIF 
értékek 1,144 és 1,833 között voltak, tehát gyenge multikollinearitást jeleztek, 
amelyeket a számított tolerancia-mutatók is megerősítettek (0,545 és 0,874 között 
mozogtak). A VIF mutató reciprokát tolerancia-mutatónak nevezzük. A tolerancia-
mutató megmutatja, hogy az adott magyarázó változó szórásnégyzetének mekkora 
része nem magyarázható együttesen a többi tényezőváltozóval. Ennek értéke nulla és 
egy közé esik. Minél nagyobb a multikollinearitás mértéke, annál közelebb van a 
mutató értéke nullához. Ha a tolerancia-mutató – hüvelykujj-szabály alapján – 
kisebb, mint 0,2, akkor komoly mértékű a multikollinearitás [KOVÁCS-PETRES-
TÓTH 2004]. 
 
A többváltozós összefüggések vizsgálatának fontos kiegészítése a termelési tényezők 
hatásának szétválasztása közvetlen és közvetett hatásokra. A többszörös 
determinációs együttható felbontható abban az értelemben, hogy az egyes termelési 
tényezők közvetlenül vagy közvetetten fejtik ki hatásukat a föld árára 
(eredményváltozóra). 
 

 
5. ábra. Ötváltozós (négy tényezőváltozós) lineáris komplex hatásdiagram 

Forrás: GALÓ-KVANCZ [2007] alapján saját szerkesztés 
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A 5. ábrán „valamennyi tényezőváltozóból (balról-jobbra) nyilak vezetnek az 
eredményváltozó felé, jelölve a hatásuk irányait. Ezeknek az értékei a közvetlen 
hatások kifejezői, amelyek a korrelációs kapcsolatokban a standardizált parciális 
regressziós együtthatók vagy más néven path-koefficiensek ( ). A 
tényezőváltozókat ugyancsak nyilak kötik össze, mindkét irányban. Ezek a kétirányú 
nyilak a kölcsönhatások kifejezői. Értékeik a korrelációs kapcsolatokban a 
tényezőváltozók közötti kétváltozós korrelációs együtthatók 

ip

( ). Bevezetésre került az -változó, amely a korrelációs összefüggés 

hibakomponensét jelképezi” [GALÓ-KVANCZ 2007, 2-3. p.]. 
jiij rr  EX

 
A tényezőhatások felbontásának módszere a WRIGHT [1921] által kidolgozott „path-
analízis” néven vált ismertté. A tényezőváltozók korrelációs hatásainak 
különválasztásához alapmutatóként a path-koefficienseket (standardizált parciális 
regressziós együtthatók) használjuk fel: 
 

 
 







yy

xx
bp

i

i
ii  

 
,ahol: bi= parciális regressziós együttható. 

 
A többszörös determinációs együttható felbontása ötváltozós (négy tényezőváltozós) 
esetben: 

1X   közvetlen hatása:   2
1p

2X   közvetlen hatása:   2
2p

3X   közvetlen hatása:   2
3p

4X   közvetlen hatása:   2
4p

21 XX   közös hatása:   
21212 xxrpp

31 XX   közös hatása:   
31312 xxrpp

41 XX   közös hatása:   
41412 xxrpp

32 XX   közös hatása:   
32322 xxrpp

42 XX   közös hatása:   
42422 xxrpp

43 XX   közös hatása:   
43432 xxrpp

 

Tehát:  
2R 2

1p + + + + +
3
+ + +

4
+  2

2p 2
3p 2

4p
21 1 41 32 2 43212 xxrpp 312 xxrpp 412 xxrpp 322 xxrpp 422 xxrpp 432 xxrpp

A hibakomponens négyzete: 
22 1 RX E   

Mivel: 
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2R + =1 illetve 100%. 2
EX

A többszörös determinációs együttható megoszlása egyéni gazdaságok esetén 
országos szinten: 

1X
X

  közvetlen hatása:  0,0527 
2

3X
  közvetlen hatása:  0,0428 

  közvetlen hatása:  0,0361 

4X   közvetlen hatása: 0,0153 

2

31 XX
1 XX  közös hatása:  0,0413 

  közös hatása:  0,0376 

41 XX   közös hatása:  0,0163 

32 XX   közös hatása:  0,0258 

42 XX   közös hatása:  0,0044 

43 XX   közös hatása:  0,0085 

  0,28082R 2 
 
A fentiek jól bizonyítják, hogy a közvetett hatások jelentős szerepet játszanak a 
többváltozós kapcsolatok összefüggés rendszerének megítélésében. A bérleti díj, az 
aranykoronában mért földminőség, a búza hozam és a tárgyi eszközök értéke a föld 
árát közvetlenül 15%-ban határozták meg és 13%-os szerep jutott a közös hatásnak. 
Ennek ellenére a multikollinearitás nem veszélyezteti az általam felállított lineáris 
regressziós modellt. 
 
3. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise országos szinten egyéni 
gazdaságok esetén 

VARIANCIAANALÍZIS 

  SS df MS F Szignifikanciája
Regresszió 1885576,703 6 314262,784 17,512 0,000 
Maradék 4558050,503 254 17945,081   
Összesen 6443627,206 260    

 Forrás: saját számítások 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a modell erősen szignifikáns (3. táblázat). 
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2 A többszörös lineáris determinációs együttható felbontásánál kapott többszörös determinációs együttható (R2=0,2808) 
valamelyest eltér a modell futtatásakor nyert többszörös determinációs együtthatótól. Ennek oka, hogy a többi független 
változó nem került be a modellbe. 
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4. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei országos szinten egyéni 
gazdaságok esetén 

Tényezők B paraméterek 
Standardizált 
koefficiensek 

1. Szántó bérleti díj 4528 0,230 

2. AK 5404 0,207 

3. Búza hozam 35896 0,190 

4. Tárgyi eszközök értéke 87 0,123 

 Forrás: saját számítások 
 
A standardizált regressziós együtthatók értéke (4. táblázat) alapján a magyarázó 
változók közül a szántó bérleti díj hatása bizonyult a legjelentősebbnek. További 
tényezők, melyek hatása még szignifikánsnak bizonyult a föld árára vonatkozóan: az 
aranykoronában mért földminőség, a búza hozam és a tárgyi eszközök értéke. 
 
A regressziós együtthatók vizsgálata alapján (4. táblázat) megállapítható, hogy ezer 
Ft-tal magasabb bérleti díjhoz átlagosan 4528 Ft-tal magasabb földár várható; egy-
egy aranykoronával magasabb földminőséghez átlagosan 5404 Ft-tal magasabb földár 
tartozik; a búza hozam egy-egy tonnával nagyobb értéke mellett átlagosan a földár 
35896 Ft-tal magasabb értéke várható; ezer Ft-tal magasabb tárgyi eszköz értékhez 
átlagosan 87 Ft-tal magasabb földár tartozik. 
 
Érdemes megemlíteni, hogy a szántó ára és a bérleti díj közötti oksági kapcsolat 
iránya megfordítható: vagyis nemcsak a magasabb földbérleti díjak eredményeznek 
magasabb szántóárakat, hanem a szántóáraknak a piaci viszonyok változásából eredő 
növekedése is okozhatja a bérleti díjak növekedését. BAKUCS és FERTŐ [2006, 70. 
p.] az ártámogatások földárakra kifejtett hatását vizsgálták, és arra jutottak, hogy a 
támogatások növekedése a földárakon keresztül a bérleti díjak növekedését 
eredményezi. 
 
A földtulajdon és bérleti díjak erőteljes szétválása eredményezi véleményem szerint a 
bérleti díjaknak a szántóárakhoz viszonyított tartósan magas arányait. MOLNÁR 
[2000, 30. p.] megállapításai szerint is a bérleti rendszer erősödése jellemző a fejlett 
országokban. A következő tényezőket emeli ki, amelyek a bérleti rendszer erősödését 
serkentik: a technológiai méretet növelő gazdaság kényszerét, piaci és 
gazdaságpolitikai hatásokat (támogatások, bérlőt segítő jogszabályok), korszerű 
technika.  
 
A regressziós modellt lefuttattam olyan változatban is, amelyben a szántóterület 
átlagos mérete szerepelt a modell magyarázó változói között (3. melléklet 33. 
táblázata). Ennek a tényezőnek a pótlólagos bevonása egyrészt nem módosította a 
többi magyarázó változónak a földárakra gyakorolt parciális hatását. Másrészt a 



vizsgált tényezőnek nem állapítható meg statisztikailag igazolható hatása a földárakra 
(p=0,132).  
 
Elemzések társas vállalkozások esetén 
 
Társas vállalkozások esetében az adathalmazomra ugyanazt a többváltozós lineáris 
becslő függvényt illesztettem, mint az egyéni gazdaságoknál. Az illesztéssel kapott 
lineáris becslő függvény társas vállalkozások esetén országos szinten a következő: 

 

512 1348840982951ˆ xxy   
ahol: 

ŷ2= szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha). 

 
5. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői országos szinten társas 
vállalkozások esetén 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 

R2 38,7% 

Standard hiba 159,534 
 Forrás: saját számítások 
 
Az 5. táblázat alapján elmondható, hogy a modell magyarázó ereje gyengén közepes. 
A szántóterület bérleti díja, az aranykoronával mért földminőség, a búza hozam, a 
tárgyi eszközök értéke, a növénytermesztés nettó hozzáadott értékben mért 
jövedelmezősége 38,7%-ban magyarázzák a szántóárak változását. 
 
Ellenőriztem a multikollinearitást a hatótényezők között és a VIF értékek (1,526 és 
1,949) megfelelően alacsonyak voltak, így a multikollinearitás nincs torzító hatással 
az eredményekre. Ezt a kapott tolerancia-mutatók is megerősítettek (0,513 és 0,655). 
 
A többszörös determinációs együttható felbontása a következőképpen alakul társas 
vállalkozások esetén országos szinten: 

1X   közvetlen hatása:  0,1505 ( ) 2
1p
2

5X

1X

  közvetlen hatása:  0.1119 ( ) 5p

12 p5X  közös hatása:  0,1362 ( ) 
515 xxrp

  0,3986 2R
2 0,6014 EX
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A változónkénti hatások kimutatása: 

1X   közvetlen hatása:  0,1505 ( ) 2
1p
(p közvetett hatása: 0,0563 [ 11 1

pryx  ] 

5X   közvetlen hatása:  0,1119 ( ) 2
5p
5 (p közvetett hatása: 0,0587 [ 55

pryx  ] 

 
A bérleti díj és a nettó hozzáadott érték a föld árát közvetlenül 26%-ban határozták 
meg és 14%-os szerep jutott a közös hatásnak. 
 
6. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise országos szinten társas 
vállalkozások esetén 

VARIANCIAANALÍZIS 

 SS df MS F Szignifikanciája
Regresszió 1883839,021 6 313973,170 12,336 0,000

Maradék 2977767,089 117 25451,001

Összesen 4861606,109 123

 Forrás: saját számítások 
 

Látható (6. táblázat), hogy 99%-os megbízhatósági szinten az F-próba szignifikáns 
(p<0,01), tehát a modell erősen szignifikánsnak tekinthető. 
 
7. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei országos szinten társas 
vállalkozások esetén 

Tényezők B paraméterek
Standardizált 
koefficiensek 

1. Szántó bérleti díj 8409 0,388 

2. Nettó hozzáadott érték 1348 0,334 

 Forrás: saját számítások 
 
A standardizált regressziós együtthatók értéke alapján a szántó bérleti díj és a 
növénytermesztés nettó hozzáadott értékben mért jövedelmezősége közel azonos 
súllyal került a modellbe. A szántó bérleti díj – az egyéni gazdaságokhoz hasonlóan – 
itt is meghatározó földáralakító mutatónak bizonyult (7. táblázat).  
 
A regressziós modell másik változata alapján (3. melléklet 34. táblázata) –, amelyben 
a szántóterület átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó változói között – 
megállapítható, hogy e tényező bevonása nem módosította a többi változó földárakra 
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gyakorolt hatását, valamint a vizsgált tényezőnek nincs statisztikailag igazolható 
hatása a földárakra (p=0,247). 
 
Érdekes lehet az eredmények összevetése VINOGRADOV [2009] eredményeivel, 
ugyanakkor megjegyzendő, hogy elemzésemben az egyéni és társas gazdaságok 
külön lettek vizsgálva, míg Vinogradov az összes gazdaságra állított fel modellt. 
Vinogradov arra az eredményre jutott, hogy a magyarázó változók közül egyetlen egy 
mutatónak, a bérleti díjnak a hatása bizonyult jelentősnek a szántóárra vonatkozóan, a 
bérleti díjak 15,8%-ban járultak hozzá a szántóárak szóródásának a magyarázatához. 
Az általam felállított modellek esetében is a bérleti díj hatása bizonyult a 
legerősebbnek, mind az egyéni, mind a társas vállalkozások esetében. Ez 
összhangban van Vinogradov országos szintű vizsgálódásával. A földminőség 
vonatkozásában NAÁRNÉ [2006] eredményeivel összhangban az egyéni gazdaságok 
esetén az AK szignifikáns hatást mutatott a földárra, viszont Vinogradov nem 
mutatott ki jelentős hatást a földminőség-földár vonatkozásában. 
 
4.1.2. Regionális szintű elemzések 
 
Az adathalmazomra ugyanazt a többváltozós lineáris becslő függvényt illesztettem a 
régiók esetén, mint országos szinten.  
 
Elemzések egyéni gazdaságok esetén 
 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó többváltozós lineáris becslő 
függvény jellemzőit a 8-9. táblázat szemlélteti regionális szinten egyéni gazdaságok 
esetén: 
 
8. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői regionális szinten 
egyéni gazdaságok esetén 

Régió R2 
Standard 

hiba 
Közép-
Magyarország 

31,8% 275,687 

Közép-Dunántúl 28,6% 85,483 
Nyugat-Dunántúl 29,2% 95,888 
Dél-Dunántúl 66,6% 92,744 
Észak-Magyarország 45,9% 142,761 
Észak-Alföld 58,9% 89,484 
Dél-Alföld 66,8% 83,346 

 Forrás: saját számítások 
 



A 8. táblázatból megállapítható, hogy négy régió esetében (Dél-Dunántúl, Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) a modell magyarázó ereje (66,6%, 45,9%, 
58,9%, 66,8%) közepesen erős. Három régiónál (Közép-Magyarország, Közép-
Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) pedig gyengének bizonyult a modell magyarázó ereje. 
 
A felállított modellekben a hatótényezők között esetlegesen fennálló szoros 
összefüggést, a multikollinearitást minden esetben ellenőriztem és a VIF értékek 
megfelelően alacsonyak (VIF<2,3) voltak, ezért a multikollinearitás nem volt torzító 
hatással a modellek eredményeire. Ezeket a számított tolerancia-mutatók (T) 
megfelelően magas (T>0,44) értékei is alátámasztották. 
 
A 4. melléklet 39. táblázatából jól látható, hogy 99%-os megbízhatósági szinten az F-
próba négy régió esetében szignifikáns (p<0,01), tehát Dél-Dunántúl, Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld esetében a modell erősen szignifikánsnak 
mondható. 
 
9. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei regionális szinten egyéni 
gazdaságok esetén 

Régiók Tényezők B paraméterek 
Standardizált 

koefficiens 
Dél-Dunántúl AK 13552 0,555
Észak-
Magyarország 

Búza hozam 105088 0,396

Észak-Alföld Tárgyi eszközök 288 0,411
Dél-Alföld 1. Szántó bérleti díj  9507 0,544
  2. Tárgyi eszközök értéke 141 0,281

  3. AK 4307 0,240
 Forrás: saját számítások 
 
A függvényillesztéssel kapott lineáris becslő függvény Dél-Alföld esetében a 
következő: 

 
7544014143079507ˆ 4213  xxxy  

ahol: 
ŷ3 = szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha); 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha). 
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Dél-Dunántúl esetében a mutatók közül egyedül az aranykoronában mért 
földminőség hatása szignifikáns (9. táblázat). Egy-egy aranykoronával magasabb 
földminőséghez átlagosan 13552 Ft-tal magasabb földár várható. A búza hozam a 
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jelentős földáralakító tényező a közép-magyarországi régióban. A búza hozam egy-
egy tonnával nagyobb értéke mellett átlagosan a földár 105088 Ft-tal magasabb 
értéke várható. Az észak-alföldi régióban a tárgyi eszközök értéke bizonyult jelentős 
földáralakító tényezőnek. Ezer Ft-tal magasabb tárgyi eszköz értékhez átlagosan 228 
Ft-tal magasabb földár tartozik. Ebben a régióban alacsony a föld ára, ráfizetéses a 
gazdálkodás. A termelés színvonalát nemcsak a hozam, hanem a tárgyi eszköz 
ellátottság is meghatározza. A tárgyi eszközök értéke az ágazati eredményen 
keresztül hatással van hosszú távon a föld árára. A Dél-Alföldön – az országos szintű 
vizsgálatok eredményeivel közel megegyezően – a standardizált regressziós 
együtthatók értéke alapján a bérleti díj bizonyult a legjelentősebb tényezőnek. Ezer 
Ft-tal magasabb földbérleti díjnak átlagosan 9507 Ft-tal magasabb földár felel meg. 
További tényezők, melyek hatása még számottevő a földár alakulására ebben a 
régióban: a tárgyi eszközök értéke és az aranykoronában mért földminőség.  
 
Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl esetében a magyarázó 
tényezők közül egyetlen tényező sem bizonyult szignifikánsnak. 
 
Varianciaanalízissel vizsgáltam, hogy milyen különbségek alakultak ki a földárak 
átlagos nagyságát tekintve a magyarországi régiók között. Az elemzéshez 2008. és 
2009. évi Agrárgazdasági Kutató Intézetből származó adatokat használtam fel. A 
csoportok varianciáinak azonosságát vizsgáló Levene próba szignifikáns eredménye 
azt mutatja, hogy a szórásnégyzetek nem homogének. A Levene-féle F próba egy 
igen robusztus próba, ez azt jelenti, hogy a homoszkedaszticitás nem teljesülése nem 
feltétlenül vezet torzított F értékhez [SAJROS-MITEV 2007]. A próbára a post-hoc 
teszt (a szignifikáns eltérést mutató csoportok megállapítását szolgáló teszt) 
kiválasztásához volt szükségem. A Levene-féle próba eredménye (p<0,01) 
szignifikáns lett, ezért az eltérő varianciák miatt a Games-Howell próbát 
választottam. 
 
A 4. mellékletben található 41. táblázatból látható, hogy Magyarország régiói között 
a földárak átlagos nagyságaiban jelentős eltérések tapasztalhatók. 2008-ban a 
regionális átlagok között jelentős eltérések állapíthatók meg, kivéve a Közép-
Dunántúl és az Észak-Magyarország, a Közép-Dunántúl és az Észak-Alföld, valamint 
az Észak-Alföld és az Észak-Magyarország viszonylatában vizsgált átlagos 
szántóárakat, amelyek között nincs jelentős differencia. 2009-ben viszont csak 
Közép-Magyarország és Észak-Magyarország régiópár esetében nincs jelentős 
eltérés. Megállapítható, hogy 2008-ban a dél-dunántúli régió átlagos földára 
magasabb volt az észak-magyarországi földárakhoz képest 113,92 eFt/ha-ral, az 
észak-alföldihez képest 111,49 eFt/ha-ral, a dél-alföldihez képest pedig 157,6 eFt/ha-
ral. Érdekes lehet ezt az eredményt összevetni a 2009-es adatokkal, megállapítható, 
hogy a dél-dunántúli régió átlagos földára és az észak-magyarországi régió átlagos 
földára között mérséklődött az eltérés 7,86 eFt/ha-ral, viszont a dél- dunántúli régió 
átlagos földára az észak-alföldihez és a dél-alföldihez képest magasabb lett (45,66 
eFt/ha-ral, illetve 21,77 eFt/ha-ral). 
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Az összes regionális átlagárakat páronként összevetve 2008-ban Dél-Dunántúl és 
Dél-Alföld között – Dél-Dunántúl javára – volt tapasztalható a legnagyobb eltérés 
(157,6 eFt/ha). 2009-ben Dél-Dunántúlon 179,37 eFt/ha-ral volt magasabb az átlagos 
földár, mint Dél-Alföldön, amely a legnagyobb eltérés a regionális földárak között. 
 
A regressziós modell másik változata alapján –, amelyben a szántóterület átlagos 
mérete is szerepelt a modell magyarázó változói között – megállapítható, hogy e 
tényező bevonása nem módosította számottevően a többi változó földárakra gyakorolt 
hatását, valamint a vizsgált tényezőnek csak nyugat-dunántúli régióban van 
statisztikailag igazolható (p=0,003), de nem számottevő hatása a földárakra (4. 
melléklet 40. táblázata). 
 
Elemzések társas vállalkozások esetén 
 
A szántóföldárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó többváltozós lineáris 
becslő függvény jellemzőit az 10-11. táblázat szemlélteti regionális szinten társas 
vállalkozások esetén: 
 
10. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői regionális szinten 
társas vállalkozások esetén 

Régió R2 
Standard 

hiba 
Közép-
Magyarország 

41,5% 111,597 

Közép-Dunántúl 45,0% 98,086 
Nyugat-Dunántúl 69,1% 63,198 
Dél-Dunántúl 52,2% 115,810 
Észak-Magyarország 56,2% 115,085 
Észak-Alföld 91,6% 152,781 
Dél-Alföld 48,0% 99,744 

 Forrás: saját számítások 
 
A táblázat alapján látható, hogy a modellek magyarázó ereje közepes. Az észak-
alföldi régió esetében pedig igen erős a modell magyarázó ereje (91,6%). A 
szántóterület bérleti díja, az aranykoronával mért földminőség, a búza hozam, a tárgyi 
eszközök értéke, a nettó hozzáadott érték 91,6%-ban magyarázzák a szántóárak 
változását (10. táblázat). 
 
A felállított modellekben a hatótényezők között az esetlegesen fennálló 
multikollinearitást minden esetben ellenőriztem és a VIF értékek (VIF<2,8) alapján a 
multikollinearitás nem volt torzító hatással a modellek eredményeire, amelyeket a 
számított tolerancia-mutatók (T>0,36) értékei is megerősítettek. 
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A 4. melléklet 45. táblázata alapján elmondható, hogy 99%-os megbízhatósági 
szinten az F-próba csak az észak-alföldi régióban szignifikáns, sőt itt a modell erősen 
szignifikáns. A dél-dunántúli (p=0,045) és észak-magyarországi régiókban (p=0,023) 
is szignifikáns a modell, csak nem annyira számottevően. 
 
11. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei regionális szinten társas 
vállalkozások esetén 

Régiók Tényezők 
B 

paraméterek
Standardizált 
koefficiensek 

Dél-Dunántúl Szántó bérleti díj 12386 0,672
Észak-
Magyarország 

Szántó bérleti díj 27038 0,876

Észak-Alföld Szántó bérleti díj 16242 0,443
 Forrás: saját számítások 
 
A dél-dunántúli, észak- magyarországi és az észak-alföldi régióban is a bérleti díj 
bizonyult a legjelentősebb földáralakító tényezőnek (11. táblázat). 
A regionális szinten elvégzett vizsgálatok eredményei változatosak. A földárak 
alakulását tekintve régiónként és gazdaság-szervezeti formánként más-más tényezők 
kerültek előtérbe (9. és 11. táblázat). A földminőség földáralakító hatása 
egyértelműen az egyéni gazdaságok esetén csak a dél-dunántúli régióban volt 
számottevő, ezen kívül a dél-alföldi régiónál volt még kimutatható hatása a 
földárakra. Míg a társas vállalkozások esetén egyöntetűen a bérleti díj bizonyult 
jelentős földáralakító tényezőnek, addig az egyéni gazdaságoknál a bérleti díj csak a 
Dél-Alföldön bírt jelentős hatással a földárakra.  
 
A regressziós modell másik változata alapján –, amelyben a szántóterület átlagos 
mérete is szerepelt a modell magyarázó változói között – megállapítható, hogy e 
tényező bevonása nem módosította számottevően a többi változó földárakra gyakorolt 
hatását, valamint a vizsgált tényezőnek csak a dél-alföldi régióban van statisztikailag 
igazolható (p=0,026), de nem számottevő hatása a földárakra (4. melléklet 46. 
táblázata). 
 
VINOGRADOV [2009] regionális szintű elemzése megerősíti azon eredményemet, 
hogy a dél-alföldi régióban a földminőség jelentősen hat a földárra. A 
földminőségnek a földárra vonatkozó szignifikáns hatását a dél-dunántúli régióban 
tudtam kimutatni, viszont Vinogradov modelljével a közép-dunántúli régióban 
mutatta ugyanezt ki. Az észak-alföldi régióban Vinogradov szerint a szántóárat 
egyetlen jelentős tényező, a földbérleti díj magyarázza közel 53%-ban, ez egybeesik 
az általam társas vállalkozások esetén kapott eredménnyel, amely szerint a földbérleti 
díj jelentős hatást gyakorolt a földárra.  
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4.1.3. Országrészekre vonatkozó elemzések 
 
Feltételezem, hogy az egyes régiók összevonása után kapott országrészekben a 
mezőgazdasági termelés infrastrukturális ellátottsága homogénebb, mint a régiók 
esetében. Ezért várhatóan az ökológiai tényezők hatása markánsabban jelenik meg és 
statisztikailag is kimutatható. 
 
Az adathalmazomra ugyanazt a többváltozós lineáris becslő függvényt illesztettem a 
országrészek esetén, mint országos, illetve regionális szinten. 
 
Elemzések egyéni gazdaságok esetén 
 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó többváltozós lineáris becslő 
függvény jellemzőit az 12-13. táblázat szemlélteti országrészenként egyéni 
gazdaságok esetén: 
 
12. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői országrészenként 
egyéni gazdaságok esetén 

Országrész R2 Standard hiba 

Közép-Magyarország 31,8% 275,687 
Dunántúl 37,2% 94,997 
Alföld és Észak 47,5% 109,758 

 Forrás: saját számítások 
 
A 12. táblázat alapján látható, hogy a modell magyarázó ereje mind a három 
országrész esetében gyengén közepes (31,8%, 37,2%, 47,5%). 
 
A multikollinearitást minden esetben ellenőriztem a modellekben és a VIF értékek 
1,242 és 2,139 között voltak, tehát kellően alacsonyak voltak ahhoz, hogy a 
multikollinearitás ne legyen torzító hatással a modellek eredményeire. Ezeket a 
számított tolerancia-mutatók is megerősítették (0,468 és 0,805 között voltak). 
 
A 5. melléklet 51. táblázata alapján megállapítható, hogy 99%-os megbízhatósági 
szinten az F-próba két országrész esetében (Dunántúl, Alföld és Észak) szignifikáns 
(p<0,01). A közép-magyarországi országrészben az F-próba eredménye nem 
szignifikáns (p=0,335). 



13. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei országrészenként egyéni 
gazdaságok esetén 

Országrészek Tényezők B paraméterek 
Standardizált 
koefficiensek 

Dunántúl 1. Búza hozam 43472 0,294
  2. AK 5204 0,244
  3. Szántó bérleti díj 3226 0,235

Alföld és Észak 1. Szántó bérleti díj 8549 0,450
  2. Búza hozam 43375 0,209

  
3. Tárgyi eszközök 
értéke 

85 0,147

 Forrás: saját számítások 
 
Az függvényillesztéssel kapott lineáris becslő függvény a dunántúli országrész 
esetében a következő: 

 
13273226434725204ˆ 1324  xxxy  

ahol: 
ŷ4 = szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha). 

 
Az függvényillesztéssel kapott lineáris becslő függvény Alföld és Észak esetében a 
következő: 

 
9580585433758549ˆ 4315  xxxy  

ahol: 
ŷ5 = szántóföld hektáronkénti ára (Ft/ha); 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha). 
 

A dunántúli országrészen az aranykoronában mért földminőség, a búza hozam és a 
földbérleti díj földáralakító hatása közel azonosnak mondható (13. táblázat). Mégis 
ezek közül a búza hozam bizonyult a legjelentősebbnek. Az Alföld és Észak esetében 
– az országos szintű vizsgálatok eredményeivel megegyezően – a szántó bérleti díj a 
legmeghatározóbb földáralakító mutató. Ennél az országrésznél még két tényező 
mutatkozott szignifikánsnak: a búza hozam és a tárgyi eszközök értéke. 
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A regressziós modell másik változata alapján –, amelyben a szántóterület átlagos 
mérete is szerepelt a modell magyarázó változói között – megállapítható, hogy e 
tényező bevonása nem módosította számottevően a többi változó földárakra gyakorolt 
hatását, valamint a vizsgált tényezőnek csak dunántúli országrészben van 
statisztikailag igazolható (p=0,043), de nem jelentős hatása a földárakra (5. melléklet 
53. táblázata). 
 
Elemzések társas vállalkozások esetén 
 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó többváltozós lineáris becslő 
függvény jellemzőit az 14-15. táblázat szemlélteti országrészenként társas 
vállalkozások esetén: 
 
14. táblázat 
Többváltozós lineáris regressziós modell statisztikai jellemzői országrészenként 
társas vállalkozások esetén 

Országrész R2 Standard 
hiba 

Közép-Magyarország 41,5% 111,598 

Dunántúl 37,3% 97,08 
Alföld és Észak 57,7% 180,249 

 Forrás: saját számítások 
 
A 14. táblázat alapján látható, hogy a modell magyarázó ereje mind a három 
országrész esetében közepes (41,5%, 37,3%, 57,7%). 
 
Ellenőriztem a multikollinearitást és a VIF értékek (VIF<2,1) megfelelően 
alacsonyak voltak ahhoz, hogy a multikollinearitás ne legyen torzító hatással a 
modellek eredményeire, amelyeket a kapott tolerancia-mutatók is alátámasztottak 
(T>0,47). 
 
Az 5. melléklet 52. táblázata alapján megállapítható, hogy 99%-os megbízhatósági 
szinten az F-próba két országrész esetében (Dunántúl, Alföld és Észak) szignifikáns 
(p<0,01). A közép-magyarországi országrészben az F-próba eredménye nem 
szignifikáns (p=0,870). 
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15. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény koefficiensei országrészenként társas 
vállalkozások esetén 

Országrészek Tényezők 
B 

paraméterek
Standardizált 
koefficiensek 

Dunántúl 1. Szántó bérleti díj 7675 0,628
Alföld és Észak 1. Szántó bérleti díj 12879 0,462

  
2. Nettó hozzáadott 
érték 

2069 0,446

 Forrás: saját számítások 
 
A dunántúli országrészen a bérleti díj földáralakító hatása bizonyult a 
legjelentősebbnek (15. táblázat). Az Alföld és Észak esetében – az országos szintű 
vizsgálatok eredményeivel megegyezően – a szántó bérleti díja és a nettó hozzáadott 
érték a jelentős földáralakító tényező.  
 
Az országrészekre elvégzett vizsgálatokban a földárakat a bérleti díj determinálja az 
egyéni gazdaságoknál az alföldi és északi országrészen, illetve a társas 
vállalkozásoknál a dunántúli valamint az alföldi és északi országrészen. Egyedül az 
egyéni gazdaságoknál a dunántúli országrészen az aranykoronában mért földminőség 
hatása bizonyult szignifikánsnak a földárak alakulását tekintve. 
 
A regressziós modell másik változata alapján –, amelyben a szántóterület átlagos 
mérete is szerepelt a modell magyarázó változói között – megállapítható, hogy e 
tényező bevonása nem módosította számottevően a többi változó földárakra gyakorolt 
hatását, valamint a vizsgált tényezőnek egyetlen országrészben sincs statisztikailag 
igazolható hatása a földárakra (5. melléklet 54. táblázata). 
 
4.2. A föld árát befolyásoló tényezők vizsgálata Cobb-Douglas függvényekkel 
 
Vizsgálataimat Magyarország egész területére, valamint Magyarország két 
területegységére és azon belül az egyéni és társas vállalkozásokra végeztem. A 
megfigyelés egységei: kistérségi átlagok méretkategóriánként. Az egyik 
területegységre – Észak- és Dél-Alföld – a kisüzemi gazdálkodás, a másik 
területegységre pedig – Közép-, Dél- és Nyugat- Dunántúl – a nagyüzemi 
gazdálkodás jellemzőbb. Későbbi elemzésekben ezekre a területegységekre az Alföld 
és Dunántúl megnevezéseket használom.  
 

DÖMSÖDI [2006] nyomán különítettem el ezeket a területegységeket. Szerinte a 
kisüzemi gazdálkodás területi aránya az Észak-és Dél-Alföldön a legmagasabb, 
amely az átlagosnál erőteljesebb mezőgazdasági jelleggel, az egyéni gazdálkodás 
kiterjedt hagyományival magyarázható. A nagyüzemi gazdálkodás területi „fölénye” 
inkább a dunántúli régiókban maradt meg. 



Elemzéseimet azért terjesztettem ki ezekre a területegységekre, mert szeretném 
kimutatni a kis- és nagyüzemi gazdálkodás közötti esetleges eltérést a szántóföld árait 
befolyásoló tényezőrendszerben. Ezáltal a nem számszerűsíthető tényezők 
szántóterületek áraira gyakorolt hatását próbálom kimutatni pl.: a földhöz való 
kötődés ott erősebb, ahol a kisüzemi gazdálkodás a jellemzőbb. A nem 
számszerűsíthető tényezők szántóföldárakra kifejtett hatását támasztja alá az is, hogy 
a kérdőíves adatok feldolgozása során a föld eladási, illetve vételi okok között is 
gyakran felmerült a földhöz való érzelmi kötődés. 
 
Az adathalmazomra Cobb-Douglas függvényt illesztettem, melynek képlete a 
következő: 
 

ŷ =  
54321

54321
bbbbb xxxxxa 

 
ahol: 

ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
A Cobb-Douglas függvény paramétereinek kiszámítását Microsoft Excel program 
Solver alkalmazásával végeztem. A célfüggvény az illesztés standard hibájának a 
minimuma. A változó cellák: a konstans és b1, b2, b3, b4, b5 paraméterek. Korlátozó 

feltétel a paraméterekre vonatkozóan:  



5

1

.1
i

ib

 
4.2.1. Vizsgálatok egyéni gazdaságok esetén 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam egyéni gazdaságok esetén országos 
szinten: 
 

1. modell: 

ŷ =   
0259,0

5
1123,0

4
4290,0

3
2674,0

2
2172,0

169,25
 xxxxx

2. modell: 

ŷ =  
1175,0

4
40601,0

3
2581,0

2
2184,0

169,23 xxxx 
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3. modell: 

ŷ =  
1275,0

4
0018,0

5
3069,0

2
2672,0

134,29 xxxx 

 
ahol: 

ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
Az 1. modellben az előbb felsorolt tényezők mindegyike szerepel. A 2. modellben a 
szántó bérleti díja, az AK hektáronkénti értéke, a búza hozam és a tárgyi eszközök 
értéke szerepel. A 3. modellben pedig a búza hozam helyett a nettó hozzáadott értéket 
szerepeltettem. A három modell felállításának az volt a célja, hogy ezáltal próbáltam 
kiküszöbölni az egyes tényezők közötti kölcsönhatásokat. A további elemzésekben 
ugyanez az elgondolás érvényes a felállított modellekre. 
 
16. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája egyéni gazdaságok esetén országos szinten 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.)* (2.)* (3.)* 
R2 30,01% 31,72% 26,44% 
Standard hiba  112,87 112,44 115,72 
Illesztés relatív 
hibája 

33,32% 33,2% 34,16 

 Forrás: saját számítás 
*(1.) = 1. modell, (2.) = 2 modell, (3.) = 3. modell; itt és a továbbiakban ezeket a 
jelöléseket használom a modellek azonosításához. 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a modellek magyarázó ereje közepes. A 3. modell 
magyarázó ereje kicsit kisebb a másik két modellhez képest. Az 1. modell esetében a 
szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam, tárgyi eszközök értéke és a 
nettó hozzáadott érték 30,01%-ban magyarázzák a föld árának változását. A 2. 
modell esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam és a tárgyi 
eszközök értéke 31,72%-ban magyarázzák a föld árának változását. A 3. modellben a 
szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke és a nettó 
hozzáadott érték 26,44%-ban magyarázzák a föld árának változását (16. táblázat). 
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17. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők egyéni gazdaságok esetén országos szinten 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,2172 0,2184 0,2672 
x2 (AK) 0,2674 0,2581 0,3069 
x3 (búza hozam) 0,4290 0,40601  
x4 (tárgyi eszközök értéke) 0,1123 0,1175 0,1275 
x5 (nettó hozzáadott érték) -0,0259  0,0018 

 Forrás: saját számítás 
 

A 17. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők egyedi 
hatását vizsgálva a szántóterület árának alakulása szempontjából a legmeghatározóbb 
a búza hozam hatása, az adott tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt jelzi, hogy 1%-
kal nagyobb búza hozamhoz várhatóan 0,4%-kal magasabb földár tartozik (1. 
modell). A tényezők egyedi hatása az 1. és a 2. modellben hasonlóképpen alakul. 
Mindkét modellben (1., 2. modell) a bérleti díj és az AK közel azonos hatással bír a 
szántóföld árára. Ezekben a modellekben az eszközállomány fontossági értékét 
tekintve a 4. helyen áll. A tényező 1%-kal magasabb értékéhez várhatóan 0,1%-kal 
magasabb földár tartozik. A 3. modellben az előbb jellemzett két modellhez képest a 
tényezők fontossági sorrendje a következőképp alakul: az első helyen az AK áll, majd 
következik a szántóföld bérleti díja és a tárgyi eszközök értéke. Az AK 1%-kal 
magasabb értéke mellett a földár 0,3 %-kal magasabb értéke várható. Az 1. és 3. 
modellben a nettó hozzáadott értékhez tartozó hatványkitevő értéke nagyon kicsi, így 
értelmezésük is elhagyható. 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam az egyéni gazdaságokra Észak- és 
Dél-Alföld esetén: 
 

1. modell: 

ŷ =  
0197,0

5
1322,0

4
0587,0

3
3177,0

2
4718,0

159,11 xxxxx 

2. modell: 

ŷ =  
1501,0

4
0586,0

3
3175,0

2
4738,0

132,11 xxxx 

3. modell: 

ŷ =  
1387,0

4
0231,0

5
3537,0

2
4846,0

122,10 xxxx 

ahol: 
ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
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x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
18. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája egyéni gazdaságok esetén Észak- és Dél-Alföldön 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.) (2.) (3.) 
R2 59,98% 61,67% 59,86% 
Standard hiba  84,42 84,44 83,56 
Illeszkedés 
relatív hibája 

26,93% 26,85 26,65% 

 Forrás: saját számítás 
 
A modellek magyarázó ereje közepesen erős. Az 1. modell esetében a föld árának 
változását 59,98%-ban magyarázzák a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a 
búza hozam, tárgyi eszközök értéke és a nettó hozzáadott érték. Az 2. modell 
esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam és a tárgyi 
eszközök értéke 61,67%-ban magyarázzák a föld árának változását. Az 3. modellben 
a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke és a nettó 
hozzáadott érték 59,86%-ban magyarázzák a föld árának változását (18. táblázat). 
 
19. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők egyéni gazdaságok esetén Észak- és Dél-Alföldön 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,4718 0,4738 0,4846 
x2 (AK) 0,3177 0,3175 0,3537 
x3 (búza hozam) 0,0587 0,0586  
x4 (tárgyi eszközök értéke) 0,1322 0,1501 0,1387 
x5 (nettó hozzáadott érték) 0,0197  0,0231 

 Forrás: saját számítás 
 
A 19. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők egyedi 
hatását vizsgálva a szántóterület árának alakulása szempontjából a legjelentősebb a 
szántóföld bérleti díj hatása. Az adott tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt jelzi, 
hogy 1%-kal magasabb szántóföld bérleti díjhoz várhatóan 0,47%-kal magasabb 
földár tartozik (1. modell). A tényezők egyedi hatása az 1., a 2. és a 3. modellben 



hasonlóképpen alakul. A modellben a bérleti díj és az AK szántóföld árára gyakorolt 
hatása a legszámottevőbb. Az AK 1%-kal magasabb értéke mellett a földár 0,3 %-kal 
magasabb értéke várható. Ezekben a modellekben a nettó hozzáadott értékhez és a 
búza hozamhoz tartozó hatványkitevők értéke nagyon kicsi, így értelmezésük 
elhagyható. 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam az egyéni gazdaságokra Dunántúl 
esetén: 
 

1. modell: 

ŷ =  
0859,0

5
0631,0

4
5755,0

3
2827,0

2
1646,0

152,40
 xxxxx

2. modell: 

ŷ =  
0468,0

4
5366,0

3
2617,0

2
1549,0

114,36 xxxx 

3. modell: 

ŷ =  
2183,0

4
0303,0

5
5649,0

2
2472,0

163,9 xxxx  

ahol: 
ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
20. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája egyéni gazdaságokra Dunántúl esetén 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.) (2.) (3.) 
R2 37,67% 36,95% 22,91% 
Standard hiba  92,54 92,30 102,02 
Illeszkedés 
relatív hibája 

24,99% 24,96% 27,55% 

 Forrás: saját számítás 
 
A 20. táblázata alapján a modellek magyarázó ereje közepesnek tekinthető. A 3. 
modell magyarázó ereje kicsit kisebb a másik két modellhez képest. Az 1. modell 
esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam, tárgyi eszközök 
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értéke és a nettó hozzáadott érték 37,67%-ban határozza meg a föld árának 
változását. A 2. modell esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza 
hozam és a tárgyi eszközök értéke 36,95%-ban magyarázzák a föld árának változását. 
A 3. modellben a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke és 
a nettó hozzáadott érték 22,91%-ban magyarázzák a föld árának változását. 
 
21. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők egyéni gazdaságokra Dunántúl esetén 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,1646 0,1549 0,2472 
x2 (AK) 0,2827 0,2617 0,5649 
x3 (búza hozam) 0,5755 0,5366  
x4 (tárgyi eszközök értéke) 0,0631 0,0468 0,2183 
x5 (nettó hozzáadott érték) -0,0859  -0,0303 

 Forrás: saját számítás 
 
A 21. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők egyedi 
hatását vizsgálva a szántóterület árának alakulása szempontjából a legmeghatározóbb 
a búza hozam hatása. Az adott tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt jelzi, hogy 1%-
kal nagyobb búza hozamhoz várhatóan 0,58%-kal magasabb földár tartozik (1. 
modell). A tényezők egyedi hatása az 1. és a 2. modellben hasonlóképpen alakul. 
Mindkét modellben a bérleti díj és az AK közel azonos hatással bír a szántóföld árára. 
Ezekben a modellekben az eszközállományhoz tartozó hatványkitevő olyan kicsi, 
hogy értelmezésük elhagyható. A 3. modellben az előbb jellemzett két modellhez 
képest a tényezők fontossági sorrendje a következőképpen alakul: az első helyen az 
AK áll, majd következik a szántóföld bérleti díja és a tárgyi eszközök értéke. Az AK 
1%-kal magasabb értéke mellett a földár 0,25 %-kal magasabb értéke várható. Az 1. 
és 3. modellben a nettó hozzáadott értékhez tartozó hatványkitevő értéke nagyon 
kicsi, így értelmezésük elhagyható. 
 
Az Alföldre és a Dunántúlra vonatkozó Cobb-Douglas függvényekben szereplő 
tényezők földárra gyakorolt egyedi hatását összevetve az Alföld esetében a modellek 
mindegyikében a szántóföld bérleti díja a legszámottevőbb tényező, míg Dunántúl 
esetében a búza hozam bizonyult a legmeghatározóbb tényezőnek. Az 
aranykoronában mért földminőség mind az Alföldre, mind a Dunántúlra vonatkozó 
modellekben – kivéve a Dunántúlra vonatkozó 3. modellt – a második helyen áll a 
tényezők közötti fontossági sorrendben. Érdemes megfigyelni, hogy míg a 
Dunántúlra vonatkozó modellekben a búza hozam a legmeghatározóbb tényező, 
addig az Alföld esetében olyan kicsi hatványkitevő tartozik ehhez a tényezőhöz, hogy 
tulajdonképpen figyelmen kívül hagyható. 
 



4.2.2. Vizsgálatok társas vállalkozások esetén 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam társas vállalkozások esetén 
országos szinten: 
 

1. modell: 

ŷ =  
0423,0

5
0620,0

4
9617,0

3
0659,0

2
2084,0

134,92
  xxxxx

2. modell: 

ŷ =  
07,0

4
95,0

3
08,0

2
20,0

198,85
  xxxx

3. modell: 

ŷ =  
0404,0

4
0739,0

5
5357,0

2
3501,0

146,13 xxxx 

 
ahol: 

ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
22. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája társas vállalkozások esetén országos szinten 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.) (2.) (3.) 
R2 19,90 21,53 34,18 
Standard hiba  116,96 116,26 142,28 
Illeszkedés 
relatív hibája 

35,35% 35,41% 43% 

 Forrás: saját számítás 
 
A táblázatból megállapítható, hogy 1. és 2. modell magyarázó ereje gyengének, míg a 
3. modell magyarázó ereje már közepesnek mondható. Az 1. modell esetében a 
szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam, tárgyi eszközök értéke és a 
nettó hozzáadott érték 19,9%-ban magyarázzák a föld árának változását. A 2. modell 
esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam és a tárgyi 
eszközök értéke 21,53%-ban magyarázzák a föld árának változását. A 3. modellben a 
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szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke és a nettó 
hozzáadott érték 34,18%-ban magyarázzák a föld árának változását (22. táblázat). 
 
23. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők társas vállalkozások esetén országos szinten 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,2084 0,2000 0,3501 
x2 (AK) -0,0659 -0,0804 0,5357 
x3 (búza hozam) 0,9617 0,9481  
x4 (tárgyi eszközök értéke) -0,0620 -0,0677 0,0404 
x5 (nettó hozzáadott érték) -0,0423  0,0739 

 Forrás: saját számítás 
 
23. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők földárra 
gyakorolt egyedi hatását elemezve a búza hozam a legjelentősebb (1. és 2. modell), 
ehhez a tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt mutatja, hogy 1%-kal nagyobb búza 
hozamhoz várhatóan 0,96%-kal magasabb földár tartozik (1. modell). A tényezők 
egyedi hatása az 1. és 2. modellben hasonlóképpen alakul. A szántóföld bérleti díj 
bizonyult még jelentősnek a búza hozam mellett ezekben a modellekben. A bérleti díj 
1%-kal magasabb értéke mellett a földár 0,2%-kal magasabb értéke várható. Az 
előbbi modellekhez képest a 3. modellben másképp alakul a tényezők fontossági 
sorrendje: az első helyen az AK áll és a második helyen a szántóföld bérleti díja. 
Látható, hogy ebben a modellben az AK a legmeghatározóbb tényező, addig a másik 
két modellben ehhez a tényezőhöz olyan kicsi hatványkitevő tartozik, hogy figyelmen 
kívül hagyható az értelmezése. Az AK 1%-kal magasabb értéke mellett a földár 
0,54%-kal magasabb értéke várható (3. modell). Az 1. és 2. modellben az AK-hoz 
tartozó hatványkitevő, valamint a tárgyi eszközök értékéhez és nettó hozzáadott 
értékhez tartozó hatványkitevők nagyon kicsik, ezért értelmezésüktől eltekintek. 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam társas vállalkozásokra Észak- és 
Dél-Alföld esetén: 
 

1. modell: 

ŷ =  
0528,0

5
1424,0

4
8353,0

3
0006,0

2
2537,0

141,67 xxxxx  

2. modell: 

ŷ =  
0136,0

4
8867,0

3
0015,0

2
2505,0

101,78
  xxxx
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3. modell: 

ŷ =  
0108,0

4
2294,0

5
3763,0

2
5025,0

147,12
 xxxx

ahol: 
ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  

 
24. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája társas vállalkozások esetén Észak- és Dél-Alföldön 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.) (2.) (3.) 
R2 43,45% 42,88% 21,66% 
Standard hiba  91,25 89,33 104,61 
Illeszkedés 
relatív hibája 

30,79% 30,14% 35,30% 

 Forrás: saját számítás 
 
A modellek magyarázó ereje közepesnek mondható a 24. táblázat alapján. Az 1. 
modell esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam, tárgyi 
eszközök értéke és a nettó hozzáadott érték 43,45%-ban magyarázzák a föld árának 
változását. Az 2. modell esetében a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza 
hozam és a tárgyi eszközök értéke 42,88%-ban magyarázzák a föld árának változását. 
Az 3. modellben a szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke 
és a nettó hozzáadott érték 21,66%-ban magyarázzák a föld árának változását. 
 
25. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők társas vállalkozások esetén Észak- és Dél-Alföldön 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,2537 0,2505 0,5025 
x2 (AK) 0,0006 -0,0015 0,3763 
x3 (búza hozam) 0,8353 0,8867  
x4 (tárgyi eszközök értéke) -0,1424 -0,0136 -0,0108 
x5 (nettó hozzáadott érték) 0,0528  0,2294 

 Forrás: saját számítás 
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25. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők földárra 
gyakorolt egyedi hatását vizsgálva a búza hozam a legmeghatározóbb (1. és 2. 
modell), ehhez a tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt jelzi, hogy 1%-kal nagyobb 
búza hozamhoz várhatóan 0,84%-kal magasabb földár tartozik (1. modell). A 
tényezők egyedi hatása az 1. és 2. modellben hasonlóképpen alakul. Ezekben a 
modellekben a búza hozam mellett a szántföld bérleti díj bizonyult még jelentősnek. 
A szántóföld bérleti díj 1%-kal magasabb értéke mellett a földár 0,25%-kal magasabb 
értéke várható. Az előbbi modellekhez képest a 3. modellben másképp alakul a 
tényezők fontossági sorrendje: az első helyen a szántóföld bérleti díj áll és a második 
helyen az aranykoronában mért földminőség szerepel. A szántóföld bérleti díj 1%-kal 
magasabb értéke mellett a földár 0,5%-kal magasabb értéke várható (3. modell). Az 
1. és 2. modellben az AK-hoz tartozó hatványkitevő, valamint a modellek 
mindegyikében a tárgyi eszközök értékéhez tartozó hatványkitevő és az 1. modell 
esetében a nettó hozzáadott értékhez tartozó hatványkitevő nagyon kicsik, ezért 
értelmezésük elhagyható. 
 
A következő Cobb-Douglas függvényeket kaptam a társas vállalkozásokra Dunántúl 
esetén: 

1. modell: 

ŷ =  
0706,0

5
0167,0

4
9433,0

3
0142,0

2
1447,0

117,71 xxxxx  

2. modell: 

ŷ =  
0102,0

4
9458,0

3
0125,0

2
1896,0

103,78
  xxxx

3. modell: 

ŷ =  
1719,0

4
0575,0

5
4844,0

2
2862,0

193,10 xxxx 

ahol: 
ŷ = szántóföld hektáronkénti ára (ezer Ft/ha); 
a = konstans; 
x1 = szántó bérleti díja (ezer Ft/ha) 
x2 = AK értéke hektáronként (AK/ha); 
x3 = búza hozam (t/ha); 
x4 = tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha); 
x5 = nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha); 
b1, b2, b3, b4, b5 = hatványkitevők.  
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26. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvények 
regressziós statisztikája társas vállalkozásokra Dunántúl esetén 

REGRESSZIÓS STATISZTIKA 
 (1.) (2.) (3.) 
R2 20,58% 22,81% 38,66% 
Standard hiba  117,64 117,22 144,79 
Illeszkedés 
relatív hibája 

31,87% 32,05% 39,22% 

 Forrás: saját számítás 
 
A táblázatból látható, hogy míg az 1. és 2. modell magyarázó ereje gyenge, addig a 3. 
modell magyarázó ereje közepes. Az 1. modell esetében a szántóföld bérleti díja, a 
föld AK értéke, a búza hozam, tárgyi eszközök értéke és a nettó hozzáadott érték 
20,58%-ban határozzák meg a föld árának változását. Az 2. modell esetében a 
szántóföld bérleti díja, a föld AK értéke, a búza hozam és a tárgyi eszközök értéke 
22,81%-ban magyarázzák a föld árának változását. Az 3. modellben a szántóföld 
bérleti díja, a föld AK értéke, a tárgyi eszközök értéke és a nettó hozzáadott érték 
38,66%-ban magyarázzák a föld árának változását (26. táblázat). 
 
27. táblázat 
A földárra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó Cobb-Douglas függvény 
hatványkitevők társas vállalkozásokra Dunántúl esetén 

 hatványkitevők 
 (1.) (2.) (3.) 
x1 (szántóföld bérleti díja) 0,1447 0,1896 0,2862 
x2 (AK) -0,0142 -0,0125 0,4844 
x3 (búza hozam) 0,9433 0,9458  
x4 (tárgyi eszközök értéke) -0,0167 -0,0102 0,1719 
x5 (nettó hozzáadott érték) 0,0706  0,0575 

 Forrás: saját számítás 
 

27. táblázat alapján a Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők egyedi hatását 
vizsgálva földár alakulása szempontjából a búza hozam a legjelentősebb (1. és 2. 
modell), ehhez a tényezőhöz tartozó hatványkitevő azt mutatja, hogy 1%-kal nagyobb 
búza hozamhoz várhatóan 0,94%-kal magasabb földár tartozik (1. modell). A 
tényezők egyedi hatása az 1. és 2. modellben hasonlóképpen alakul. Ezekben a 
modellekben még a szántóföld bérleti díja jelentős a földár alakulása szempontjából. 
Az előbbi modellekhez képest a 3. modellben tényezők fontossági sorrendje a 
következőképp alakul: az első helyen az AK áll, a második helyen a szántóföld 
bérleti díja szerepel és a harmadik helyen a tárgyi eszközök értéke áll. Az AK 1%-kal 
magasabb értéke mellett a földár 0,48%-kal magasabb értéke várható (3. modell). Az 
1. és 2. modellben az AK-hoz tartozó hatványkitevők, valamint az 1. és 2. modellben 
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a tárgyi eszközök értékéhez tartozó hatványkitevők és az 1. és 3. modellben a nettó 
hozzáadott értékhez tartozó hatványkitevők nagyon kicsik, ezért értelmezésüktől 
eltekintek. 
 
Az Alföldre és a Dunántúlra vonatkozó Cobb-Douglas függvényekben szereplő 
tényezők földárra gyakorolt egyedi hatását összevetve az Alföld és a Dunántúl 
esetében az 1. és 2. modellben a tényezők fontossági sorrendje ugyanúgy alakul, tehát 
a búza hozam a legmeghatározóbb és utána következik a szántóföld bérleti díja. A 3. 
modell esetében mutatkoznak eltérések: míg az Alföldet illetőleg a bérleti díj a 
legjelentősebb tényező, a második helyet az AK foglalja el, addig a Dunántúlra 
vonatkozó modellben éppen fordítottan alakul ennek a két tényezőnek a sorrendje, 
vagyis itt az AK a legmeghatározóbb és a második helyen a bérleti díj szerepel a 
tényezők között. 
 
4.2.3. Az egyéni gazdaságokra és a társas vállalkozásokra vonatkozó Cobb-
Douglas függvények összevetése 
 
Az Alföld esetén az egyéni gazdaságokra és a társas vállalkozásokra vonatkozó 
Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők földárra gyakorolt egyedi hatását 
összevetve az egyéni gazdaságoknál a szántóföld bérleti díj a legmeghatározóbb 
tényező, viszont a társas vállalkozásoknál a búza hozam mutatkozott a 
legjelentősebbnek. A második helyen álló tényező az egyéni gazdaságoknál az 
aranykoronában mért földminőség, a társas vállalkozásoknál pedig a szántóföld 
bérleti díj a második helyet elfoglaló tényező. Szembetűnő, hogy míg az egyéni 
gazdaságoknál az AK jelentős tényezőnek bizonyult, addig a társas vállalkozásoknál 
olyan kicsi hatványkitevő tartozik ehhez a tényezőhöz, hogy értelmezése figyelmen 
kívül hagyható. Kivétel a társas vállalkozásokra vonatkozó 3. modell, ahol a tényezők 
közötti fontossági sorrendben a második helyen áll az aranykoronában mért 
földminőség. A társas vállalkozásoknál két tényező bizonyult jelentősnek, viszont az 
egyéni gazdaságoknál harmadik tényező – tárgyi eszközök értéke – is jelentős volt. 
 
A Dunántúl esetében az egyéni gazdaságokra és társas vállalkozásokra vonatkozó 
Cobb-Douglas függvényekben szereplő tényezők egyedi hatását összehasonlítva a 
földár alakulása szempontjából az egyéni gazdaságoknál és a társas vállalkozásoknál 
is a búza hozam a legjelentősebb tényező az 1. és 2. modellben, a 3. modellben pedig 
mind az egyéni gazdaságoknál, mind a társas vállalkozásoknál az AK volt a 
legszámottevőbb tényező. Míg az egyéni gazdaságoknál a tényezők közötti 
fontossági sorrendben a második helyet az AK foglalja el, addig a társas 
vállalkozások esetében ennek a tényezőnek egyáltalán nincs hatása a földárra, hiszen 
jelentéktelen hatványkitevő tartozik hozzá. A társas vállalkozásoknál a második 
helyen a szántóföld bérleti díja szerepel. A tényezők sorrendjét és súlyát illetőleg a 3. 
modell megegyező az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások esetében. 
 



 
 

91

Az egyéni gazdaságokra és társas vállalkozásokra vonatkozó Cobb-Douglas 
függvényekben szereplő tényezők földárra gyakorolt egyedi hatását összehasonlítva 
országos szinten a következőket láthatjuk: mind az egyéni gazdaságoknál, mind a 
társas vállalkozásoknál a búza hozam a legjelentősebb tényező az 1. és 2. modellben, 
valamint a 3. modellben. Mindkettő esetében az AK bizonyult a 
legmeghatározóbbnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a társas vállalkozásoknál nagyobb 
súllyal szerepelnek ezek a tényezők, mint az egyéni gazdaságoknál. Az egyéni 
gazdaságoknál az AK szerepel a második helyen, viszont a társas vállalkozásoknál a 
szántóföld bérleti díj áll a második helyen a tényezők közötti fontossági sorrendben. 
A 3. modell a jelentősnek tekinthető tényezők körét és sorrendjét illetőleg megegyező 
az egyéni gazdaságoknál és társas vállalkozásoknál, azzal az eltéréssel, hogy az 
egyéni gazdaságoknál a tárgyi eszközök értéke is jelentősnek bizonyult. 
 
Az első számú hipotézisem bizonyítására vizsgáltam továbbá az egyes tényezők 
földár kialakításban betöltött szerepét az összes gazdaságra vonatkozólag országos 
szinten. Ennek érdekében a Cobb-Douglas függvényeket logaritmizált formába 
alakítottam át. A 28. táblázat mutatja a kapott eredményeket. 
 
28. táblázat 
Egyes tényezők hatásának %-os megoszlása az összes gazdaságra vonatkozólag 
országos szinten 

Hatótényezők 
A tényezők hatásának 

%-os megoszlása 
Bérleti díj (ezer Ft/ha) 49,04 
Földminőség (AK/ha) 13,46 
Búza hozam (t/ha) 36,19 
Tárgyi eszközök értéke (ezer Ft/ha) 0,44 
Nettó hozzáadott érték (ezer Ft/ha) 0,87 
Szántóterületek ára (ezer Ft/ha) 100 

 Forrás: saját számítás 
 
Tehát a számítások szerint a szántóterületek árának alakulásában a legnagyobb 
súllyal a bérleti díj (49,04%), a búza hozam (36,19%) illetve a földminőség (13,46%) 
játszott szerepet. 
 
A számítások, illetve elemzések alapján megállapítható, hogy a földárat befolyásoló 
tényezők hatása a regressziós számítások eredményeként igazolható, valamint 
varianciaanalízis segítségével kimutatható, hogy a magyarországi régiók között 
jelentős különbségek alakultak ki a földárak átlagos nagyságát tekintve, illetve a 
Cobb-Douglas függvények alapján a hatótényezők rangsorolhatóak, tehát ezzel az 
első és második hipotézisem bizonyítást nyert. 
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4.3. A földpiac változásainak elemzése 
 
4.3.1. A földpiac változásai Magyarországon az EU csatlakozás után 
 
A kilencvenes évek elején megkezdett kárpótlási és a földprivatizációs folyamatok 
eredményeként a termőföld magántulajdonának visszaállítása megtörtént 
Magyarországon. A kialakult földtulajdoni rendszert nagy elaprózódottság jellemezte, 
az egy személyre jutó földtulajdon átlagos mérete alig érte el a 2 ha-t. Ezzel szemben 
a földhasználati rendszer erősen koncentrált: az egyéni gazdaságok által megművelt 
mezőgazdasági terület átlagos mérete 54%-kal nőtt 2000-2010 között és elérte a 4,6 
ha-t, a társas vállalkozások átlagosan 337 ha mezőgazdasági területtel rendelkeztek 
2010-ben (ÁMÖ, 2010). Általánosságban elmondható, hogy a termőföld 
Magyarországon nem annak tulajdonában van, aki műveli azt, a földtulajdon és a 
földhasználat erőteljesen elvált egymástól. 
 

A földtulajdoni viszonyok átrendeződését a jelenleg is érvényben lévő törvényi 
korlátozások akadályozzák. Magyarország az EU-csatlakozás után még tíz évig 
(2014-ig) fenntarthatja a külföldi magán- és jogi személyek földvásárlási tilalmát. Az 
EU szabad tőkemozgásra vonatkozó előírásai alól azért kapott először hétéves, majd 
további hároméves átmeneti mentességet Magyarország, hogy a kedvezőbb feltételek 
mellett a hazai termelőket juttassa földtulajdonhoz, ezáltal javítva a túlzottan 
elaprózódott földtulajdoni rendszeren, valamit elősegítve a versenyképes mérettel 
rendelkező farmok számának növekedését, a koncentrációt. A privatizációs és 
kárpótlási folyamatok befejezetlen volta is indokolta a derogáció szükségességét. 
 

Jelen kutatásomban azt vizsgálom, hogy az EU-s csatlakozástól eltelt évek alatt 
milyen változások mentek végbe a földpiacon. 
 

A földforgalom alakulása Magyarországon 
 

“A föld adás-vételét jelentősen fékezi, hogy a föld a vagyon megőrzésének, 
értéknövelésének fontos és hagyományos eszköze, ezért kínálata rugalmatlan. 
Arányaiban inkább az öröklés miatt bekövetkező tulajdonosváltás a jelentős. A 
földpiac szegmentált, a helyi kereslet-kínálat hatása érvényesül. A földpiacon a 
közvetlen területalapú támogatások emelkedésével a föld iránti kereslet 
növekedésével számolhatunk, ami az árak növekedéséhez vezet.” [BIRÓ 2010, 25. 
p.] 
 

Az elaprózott birtokszerkezet, az osztatlan közös tulajdonú földbirtokok nagy 
mennyisége, valamint a bérleti gazdálkodás Európai Uniós átlagnál jóval magasabb 
aránya is magyarázhatja a termőföldek visszafogott forgalmát. Érdekesség, hogy az 
EU tagállami, Magyarországon letelepedett gazdálkodók nevére hivatalosan 
bejegyzett földvásárlás nagysága 2005 es 2008 között évente maximum 400 hektár 
volt, mely egyértelműen alacsonynak tekinthető az éves földforgalomhoz viszonyítva 
[FHB 2010]. 
 



Magyarországon a csatlakozás évében a földforgalom meghaladta a 213,3 ezer 
hektárt, míg a földforgalom 2008-ban 212,5 ezer hektár volt. Többféle jogcímen 
történhet a föld tulajdonjogának megváltozása. A 2008. évi adatok alapján a 
tulajdonjog változással érintett területek százalékos aránya [BIRÓ 2010]: 

 61,8%-a öröklés, csere, ajándékozás, adás-vétel, 
 22,2%-a elsődleges vásárlási jogosultság alapján, 
 13,9%-a elővásárlási jogosultságból eredő, 
 2%-a Nemzeti Földalap vásárlása, 
 0,1%-a EU tagállami állampolgár. 

 

A földforgalom alakulását a két időszakban, a csatlakozást megelőző tíz évben, 
valamint a csatlakozást követő hat évben a megkérdezettek négy kategória alapján 
minősítették: nem volt, lassú, növekvő ütemű, illetve gyors (6. ábra). A Wilcoxon 
próbával vizsgáltam, hogy jelentősnek tekinthető-e a földforgalom-sebesség 
változása a két időszak között. A próba eredménye nem szignifikáns, tehát 
statisztikailag nem bizonyítható be, hogy a válaszadók változást tapasztaltak a 
földforgalom alakulásában az EU-csatlakozás után. A megkérdezettek több mint 
60%-a lassúnak értékeli a földforgalmat mind a két vizsgált időszakban. 
 

Az adott helyzet szerintem azzal is magyarázható, hogy a potenciális földeladók 
(azok a magánszemélyek, akik a kárpótlás vagy az öröklés útján jutottak hozzá a 
földtulajdonhoz, de semmi közük nincs a mezőgazdasághoz, illetve időskorú 
gazdálkodók) nem sietnek megszabadulni a földtulajdonuktól annak reményében, 
hogy a törvényi korlátozások megszűnésével, a földpiac felszabadulásával a 
magyarországi földárak növekednek. 

 
 

6. ábra. A földforgalom alakulása Magyarországon, az EU-csatlakozást 
megelőző 10 éves időszakban, valamint a csatlakozást követő években  

Forrás: saját adatgyűjtés alapján 
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A felmérésben résztvevő egyéni gazdaságok több mint fele (173) szántót vett a 
közelmúltban. A megvásárolt szántóterület átlagos nagysága 16,8 ha-t tett ki. A 
gazdálkodók 63%-a a bérbeadójától vett szántót. 
 

A földszerzési célok következő fontossági sorrendjét kaptam, azt vizsgálva, hogy a 
válaszadó egyéni gazdálkodók mivel indokolták a földvásárlásaikat: 

1. a földspekuláció; 
2. a versenyképes birtokméret elérése; 
3. az eszköz- és munkaerő-kapacitások jobb kihasználása; 
4. a kedvező földszerzési lehetőség kihasználása; 
5. a vagyonmegőrzési (befektetési) cél; 
6. az állatállomány takarmányellátása; 
7. a földalapú támogatás igénybevétele. 

 

A társas vállalkozások vezetőinek egy része szintén jelölte, hogy szántót vett, ez arra 
utal, hogy beszélni lehet a társas vállalkozások indirekt földvásárlásairól, amikor a 
vállalkozás részvényesei, mint természetes személyek szereznek földtulajdont, és a 
vásárolt földeket bérbe adják az üzemnek, ez különösen igaz és indokolt az 
állattenyésztő telepek esetében. 
 

A földeladás jóval kisebb számú gazdaság (19) esetében történt, a földtulajdon 
elidegenítésének a leggyakoribb okául a pénzeszközök hiányát, a termelés 
finanszírozási problémainak az áthidalását, valamint a birtokcserét jelölték meg. 
 

4.3.2. A földjáradék, a földbérleti díjak alakulása Magyarországon 
 

A 7. ábra szemlélteti a szántóterületek árainak differenciálódását magyarországi 
régiónként. A régió és a szántóár közötti kapcsolat jelentőségét statisztikailag is 
igazoltam, az egytényezős varianciaanalízis (ANOVA) segítségével, a kapott p-érték 
= 0,001. 

 
7. ábra. Az aktuális átlagos szántóárak alakulása magyarországi régiónként, EUR/ha 

(*kicsi az empirikus minta-nagyság) 

Forrás: saját adatgyűjtés alapján 
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További vizsgálatoknál a kiugró értékek kizárására a Box-plot ábrázolási módszert 
alkalmaztam. A földárak maximális szintjét 3000 EUR/ha-ban határoztam meg, ennél 
magasabb földárak szerintem leginkább a spekulációs célú földvásárlások esetében 
figyelhetők meg, ahol a szántóföldek belterületbe való vonása várható. A 
szántóterületek árai az elemzések kezdete óta a hektáronkénti 1-2 millió Ft-os értéket 
is elérhetik. 
 
A piaci földár és a földminőség közötti kapcsolatot a lineáris és a nemlineáris 
(hiperbolikus, másodfokú parabola, exponenciális és a hatványkitevős) 
függvényillesztéssel kíséreltem elemezni (8. ábra). 

 
 

8. ábra. A piaci szántóárak (EUR/ha) alakulása az AK-ban mért földminőség 
függvényében 

Forrás: saját adatgyűjtés alapján 
 
Mindegyik függvénytípus esetében szignifikáns a kapcsolat, de az exponenciális 
függvényillesztésre épülő modellnek a magyarázó ereje (R2=27,0%) a legnagyobb. 
Az AK-ban mért földminőség egy-egy egységgel történő növelése 3,2%-kal növeli a 
piaci szántóárat. Bár a kapcsolat jelentősnek mondható, a földminőség csupán 
egynegyed részben magyarázza a szántóárak alakulását, a többi tényező hatása itt 
73%. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az aranykorona „euró-árfolyama” nem 
tekinthető konstansnak, ellenkező esetben a szántóár a földminőség lineáris 
függvénye lenne. Az ANOVA analízis eredménye (p<0,01) azt bizonyítja, hogy az 
Euró/AK-ban megadott szántóárak szignifikáns differenciát mutatnak régiónként 
Magyarországon. 
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Vizsgálatom eredményeit megerősíti az is, hogy Naárné saját adatbázisa alapján 
elvégzett vizsgálatai során hasonló eredményekhez jutott, számításai szerint nincs 
erős kapcsolat az AK és a piaci szántóár között [NAÁRNÉ 2006]. 
 
A bérleti díjak elemzése azt mutatta, hogy jelentős a regionális differenciálódás (két 
régió, Közép-Magyarország és Észak-Magyarország kizárva a vizsgálatból 
alulreprezentálás miatt). 
 
Az aranykoronával mért földminőség és a bérleti díjak közötti kapcsolat elemzésénél, 
kivéve a hiperbolikust, mindegyik kapcsolattípus jelentősnek bizonyult a 
szántóterületek esetében. Bár a legnagyobb megmagyarázott hányad (R2= 8,9%) a 
másodfokú polinom esetében is arra utal, hogy a földminőség csak kisebb mértékben 
befolyásolja a bérleti díjak alakulását. 
 
Más kutatások [SZŰCS 1999] eredményei is mutatják, hogy nem minden esetben 
mutatható ki szoros korreláció a földminőség és a bérleti díj között. Ez szerintem 
azzal is magyarázható, hogy a földbérleti díjak kialakulásánál sokszor nem is a 
gazdálkodás jövedelmezősége a mérvadó, hanem leginkább a bérbeadó és a bérlő 
egymáshoz viszonyított alkupozíciója: a környék nagyobb földhasználói össze is 
állhatnak a nagyszámú földtulajdonossal szemben a bérleti díjak alacsony szinten 
tartása érdekében. A bérleti díjak alakulását nagymértékben befolyásolják a közvetlen 
földalapú támogatások is: a bérbeadók egyre inkább részesülni akarnak a 
földhasználót illető támogatásokból, valamint nem utolsó sorban a bérleti díj 
nagysága függ a terület megközelíthetőségétől, öntözhetőségétől, stb. 
 
Az 29. táblázat adatai azt mutatják, hogy a csatlakozást követően jelentősen csökkent, 
évi átlagos 25-28%-ról évi átlagos 8-11%-ra az árnövekedés üteme a szántóterületek 
esetében. Összevetésként az FHB (Földhitel és Jelzálogbank) [2010] 
termőföldindexei alapján a termőföldár évente átlagosan 8,9%-kal növekedett 2000 
és 2004 között, és az árnövekedés évi átlagos üteme 6,3% volt 2004 és 2009 között. 
Tehát az FHB számításai alapján is lassulás volt tapasztalható az árnövekedésben a 
csatlakozást követő években. A bérleti díjak növekedése szintén lelassult: évi átlagos 
8,1-9,5%-ról az 1994-2004 közötti időszak esetében az évi átlagos 6,9-9,1%-ra a 
csatlakozást követő időszakban. Mint láthatjuk, a csatlakozást követő időszakban az 
árak növekedési üteme megközelítette a bérleti díjakét. Ami azt jelenti, hogy a 
fölbérleti díjnak a földárhoz viszonyított aránya jelenleg közel változatlannak 
tekinthető, míg a csatlakozást megelőző 10 éves időszakban a bérleti díj aránya 
erőteljes csökkenést mutatott. 
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29. táblázat  
A piaci árak és a bérleti díjak változása a szántó művelési ág esetében az uniós 
csatlakozást megelőző 10 éves időszakban, valamint a csatlakozást követő években 

A piaci szántóárak változása A szántó-bérleti díjak változása 
1994-2004 

között 
a csatlakozás óta 1994-2004 

között 
a csatlakozás óta 

% % EUR/ha % % EUR/ha 
810,71-
1058,38 

26,78-
34,71 

173,24-
277,30 

118,06-148,24 22,11-
29,69 

8,14-
14,70 

Forrás: saját adatgyűjtés alapján 
 

A vizsgált időszakban a földbérleti díjak a szántóterületek piaci árának 6,5%-át teszik 
ki az országos átlagban, ami még mindig magas a régi uniós tagokra jellemző 2-3%-
os (European Commission-Eurostat, 2006, 2007 alapján saját számítás) arányhoz 
képest. A földárhoz viszonyított bérleti díjnak az aránya jelentős (az ANOVA 
eredménye erősen szignifikáns: p=0,004) eltérést mutat magyarországi régiónként3: 
4,4%-tól Nyugat-Magyarország és 7,2%-ig Észak-Alföld esetében. 
 

A földforgalom annak ellenére, hogy növelésének ma még hatalmas kihasználatlan 
lehetősége van Magyarországon – a földtulajdonosok nagy része nem maga műveli a 
tulajdonában lévő földeket, hanem bérbe adja ezeket – a piac működése mégsem 
mondható élénknek. Az EU-csatlakozás nem hozott jelentős változásokat a 
földforgalom alakulásába. Ennek fő oka szerintem a földszerzés törvényi 
korlátozásainak fenntartására vezethető vissza: olyan helyzet alakult ki a földpiacon, 
amikor a potenciális földvásárlók nagyobb része – és itt szerintem nem is a külföldi 
magánszemélyekre kellene gondolni elsősorban, hanem leginkább a magyar társas 
vállalkozásokra – nem tud földet venni, másoknak (a magán gazdálkodóknak) pedig 
nincs elég pénze a földszerzésre.  
 

A fizetőképes kereslet hiányában a földárak alacsony szinten maradnak a magyar 
földpiacon, ebben a helyzetben a potenciális földeladók kivárási pozícióba 
helyezkednek. A földpiaci helyzetet elemző szakemberek között Burgerné is hasonló 
következtetésekhez jutott, szerinte is a földforgalom élénkülése és a hatékonyságot 
előmozdító birtokkoncentráció „csak a tilalmak és a korlátozások megszűnésével 
várható” [BURGERNÉ 2002]. 
 

A földpiac fejlődésének elősegítése szempontjából érdekes Franciaország esete, ahol 
a versenyképes földbirtok-struktúra kialakítását az ún. SAFER hálózat létrehozásával 
támogatták. Ennek alapelve az, hogy olyan gazdálkodókat juttassanak földvásárlási 
lehetőséghez (beleértve a bérleti megállapodásokat is), akiknek arra van szükségük, 
hogy egy minimális, életképes farmméretet érjenek el, ahelyett, hogy engednék, hogy 
a földpiacot kizárólag azok irányítsák, akiknek a legtöbb anyagi forrás áll 
rendelkezésre, illetve spekulációs célból felvásároljanak mezőgazdasági 
földterületeket [FEHÉR 2002]. 
                                                 
3 Két régiót, Közép-Magyarországot és Észak-Magyarországot kizártam a vizsgálatból kevés megfigyelési egység miatt. 
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A földszerzés, illetve a földbérlet mellett hozott racionális döntés a földár és a 
földbérleti díj egymáshoz viszonyításának az eredménye. A földbérleti díjnak a 
földárhoz viszonyított aránya magas Magyarországon, az országos szinten kapott 
6,5%-os arány 15 éves tőkésítési időszaknak felel meg. A földvásárlásba fektetett 
tőke megtérülése más beruházásokhoz képest rövidebb, 15 éves időszak alatt várható, 
ami földszerzésre ösztönzi a gazdálkodókat, a bérbeadók pedig a földtulajdonuk 
megőrzésében vannak érdekelve. A földárak gyorsabb ütemű növekedése a 
földbérleti díjakhoz képest változtathatna ezen a helyzeten. Ez csak a forgalom 
intenzitásának fokozódásával, valamint a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezőségének javításával érhető el. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a földárak és a földbérleti díjak növekedésének lassuló 
üteme ellenére a reál árnövekedés pozitív mind a két földpiaci érték-kategória 
esetében, ami annak eredménye, hogy a növekedés évi átlagos üteme meghaladja az 
adott évi infláció változásának ütemét. 
 
A kilencvenes évek elején a termőterület AK-ban mért minősége és annak ára között 
gyakorlatilag közel függvényszerű, determinisztikus kapcsolat állt fel, hiszen az 
1991. évi törvény értelmében a termőföld esetén a kárpótlás mértékét a termőföld 
kataszteri tiszta jövedelme alapján állapították meg úgy, hogy 1 AK érték 1000 Ft-
nak felelt meg (1991. évi XXV. tv. 13. §), a föld minimális árverési árát 500 Ft/AK-
ban állapították meg. 
 
Annak ellenére, hogy jelenleg is a földárakat és a földbérleti díjakat egy AK-ra 
szokták megadni, az egy AK pénzbeni (Ft, EUR) „árfolyama” eléggé változó. Ennek 
eredményeként a szántó művelési ág esetében gyenge korrelációs kapcsolatot 
állapítottam meg az AK-val mért földminőség és a piaci szántóár között. Ez 
szerintem azt jelzi, hogy egyrészt az AK nem mindig jól tükrözi a földterület 
minőségét, másrészt a földminőségen kívül számottevő más tényezők, pl. a terület 
megközelíthetősége, öntözhetősége, stb. hatása. A földértéket és azon keresztül a 
földárat befolyásoló tényezők vizsgálatával részletesen az NKFP-2004-4/015. számú, 
a "Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az Európai Uniós adottságok 
között" című kutatás résztvevői foglalkoztak [SZŰCS et al. 2006]. 
 
4.3.3. A földforgalom törvényi korlátozásának hatása a termőföld piac 
alakulására Magyarországon 
 
Kutatásomban arra voltam kíváncsi, hogy a mezőgazdasági termelők szükségesnek 
tartják-e a földszerzési tilalmak fenntartását vagy sem, és mivel indokolják az 
álláspontjukat. 
 
A földforgalom törvényi korlátozása Magyarországon 
 
Az 30. táblázat tartalmazza a föld-tulajdonszerzésre és a földhasználatra vonatkozó 
hatályban lévő törvényi korlátozásokat Magyarországon. A táblázatból látható, hogy 
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a külföldi magánszemély a földtulajdonjog szerzését, a külföldi jogi személy pedig a 
földhasználat nagyságát tekintve negatív diszkriminációban részesül a belföldi 
magán-, illetve jogi személyhez képest. 
 
30. táblázat 
A földtulajdon-szerzés és a földhasználat törvényi korlátozása Magyarországon 

A földpiaci szereplő A földtulajdon 
maximális 
nagysága 

A földbérlet 
maximális 
nagysága 

A 
jogszabályra 
való 
hivatkozás 

 
 

Belföldi magánszemély 300 ha vagy 
6000 AK 

300 ha vagy 
6000 AK 

1994. évi LV. 
tv. 5.§ (1) bek. 
1994. évi LV. 
tv. 22.§ (1) 
bek. 

nem szerezheti 
meg a 
földtulajdon-
jogot 

 1994. évi LV. 
tv. 6.§ (1) bek. 

Belföldi jogi személy (gazdasági 
társaság, szövetkezet) 

 2500 ha 
vagy 50000 
AK 

1994. évi LV. 
tv. 22.§ (2) 
bek. 

nem szerezheti 
meg a 
földtulajdon-
jogot 

 1994. évi LV. 
tv. 7.§ (1) bek. 

Külföldi magánszemély 

 300 ha vagy 
6000 AK 

1994. évi LV. 
tv. 23.§ 

300 ha vagy 
6000 АK 
 

Tagállami állampolgár, aki önálló 
vállalkozó mezőgazdasági 
termelőként kíván letelepedni 
Magyarországon, és legalább három 
éve folyamatosan, jogszerűen 
Magyarországon lakik és folytat 
mezőgazdasági tevékenységet 

 

 
 

 
 
300 ha vagy 
6000 AK 

2004. évi 
XXXVI. tv. 7.§ 
(2) bek.,  
 
1994. évi LV. 
tv. 22.§ (1) 
bek. 

 1994. évi LV. 
tv. 7.§ (1) bek. 

Külföldi jogi személy nem szerezheti 
meg a 
földtulajdon-
jogot 

 
300 ha vagy 
6000 AK 

 
1994. évi LV. 
tv. 23.§ 

Forrás: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint az 1994. évi LV. 
törvény módosításáról szóló 2004. évi XXXVI. törvény alapján saját szerkesztés 
 



A törvényi korlátozások megszűnése esetében, a lehetséges hatás előrejelzése 
céljából először a felmérésben résztvevő gazdaságokat vizsgáltam aszerint, hogy 
hogyan viszonyulnak a külföldiek földszerzési tilalmához. A vállalkozás gazdaság-
szervezési formája és a tilalomhoz való viszony közötti asszociációs kapcsolata során 
(9. ábra) a Chi-négyzet próba eredménye erősen szignifikáns (p<0,01) lett, a 
kapcsolat erősségét jelző Cramer-féle együttható értéke (0,171) azonban egy gyenge 
kapcsolatra utal. Statisztikailag gyenge kapcsolat mutatható ki a vállalkozás 
gazdaság-szervezési formája és a külföldieket illető földszerzési tilalomhoz való 
hozzájárulás között. Mind a két gazdaságcsoport esetében a cégvezetők többsége 
egyetért a tilalommal, de a társas vállalkozások esetében relatívan magasabb az 
„egyet nem értők” aránya (14,5%) az egyéni gazdaságokhoz (4,6%) képest. Ez 
szerintem azzal is magyarázható, hogy az egyéni gazdák esetében erősebb a föld 
iránti érzelmi kötödés, amit az adott indoklások is alátámasztanak: az egyéni 
gazdaságok vezetői gyakrabban emocionálisan reagáltak a kérdésre. 
 
A külföldieket illető földszerzési tilalom fenntartása mellett állást foglaló 
gazdaságvezetők a következő közgazdasági érveket sorolták fel: a magyar gazda a 
tőkeszegénysége miatt nem tud versenyezni a külföldivel a földpiacon; a vidéken élő 
embereknek a föld műveléséhez kötött jövedelemszerzése, megélhetése 
veszélyeztetve lehet; a jelenlegi magyar birtokviszonyok még rendezetlenek; a 
spekulációs célú földvásárlások ugrásszerű növekedése várható lesz. Az ellenérvek a 
következők voltak: külföldi tőkebeáramlás a mezőgazdaságba; ismeretátadás, előnyös 
társulások létrejöttének a lehetősége; a művelési kötelezettség, a helyben lakás 
kikötésének a lehetősége; reális, az EU-s szinthez igazodó földárak alakulása. 
 

 
 

9. ábra. A gazdaságok számának a megoszlása a külföldieket illető földszerzési 
tilalomhoz való viszony alapján, gazdaság-kategóriánként 

Forrás: saját felmérés adatai alapján 
 
Azt is vizsgáltam, hogy a válaszadók regionális hovatartozása miképpen befolyásolja 
a külföldiek földtulajdon-szerzését tiltó törvényi rendelkezésekhez való viszonyukat. 
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Hipotézisem szerint a gazdaságilag kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiók (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) képviselői liberálisabbaknak mutatkoztak a 
kérdést illetően, hiszen a külföldi tőke beáramlásának fontos, ha nem is egyetlen 
formája, itt a földvásárlás lenne. Ezt a feltevést nem tudtam alátámasztani a 
mintaadatok alapján (10. ábra): a Chi-négyzet próba eredménye szerint (p-érték = 
0,753) nem beszélhetünk statisztikailag igazolható kapcsolatról a regionális 
hovatartozás és a tilalomhoz való viszony között. 
 

 
 

10. ábra. A gazdaságok számának a megoszlása a külföldieket illető földszerzési 
tilalomhoz való viszony alapján, régiónként 

Forrás: saját felmérés adatai alapján 
 
A jogi személyek földtulajdon-szerzését tiltó törvényi rendelkezés megítélését 
elemeztem a vállalkozások gazdaság-szervezési formája alapján (11. ábra). Középes 
erősségű kapcsolatot (Cramer-féle együttható=0.501) állapítottam meg a tilalomhoz 
való viszony és a gazdaság-szervezési forma között: a társas vállalkozások 
vezetőinek háromnegyede nem ért egyet a tilalommal, az egyéni gazdaságok esetében 
fordított a helyzet, itt az „egyet nem értők” aránya csupán 22%. 
 
A tilalom fenntartása mellett érvelő egyéni gazdálkodók pozíciójukat a következő 
érvekkel támasztják alá: a társas vállalkozások piaci alkuereje sokkal erősebb a 
magángazdákkal szemben, személytelenné válhat a földtulajdon megszerzése. A 
társas vállalkozások vezetői a következő ellenérveket állítják fel: a tilalom gátolja az 
életképes földbirtok-struktúra kialakítását, konzerválja az életképtelen gazdasági 
méretet; a földterülettel nem rendelkező állattartó telepek működése bizonytalan; a 
viszonylag magas földbérleti díjak révén jelentős mértékű tőkekivonás történik a 
mezőgazdasági ágazatokból; a bérleti jogviszony a hosszabb távú beruházásoknál 
akadályt jelenthet; a földtulajdoni struktúra elaprózottsága miatt a társas 
vállalkozásnak rengeteg haszonbérleti szerződése lehet (a minta adatai alapján a 
bérelt terület átlagosan 67 tagban fekszik a társas vállalkozások esetében), ami 
jelentősen növeli az adminisztrációs munka költségét. 
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11. ábra. A gazdaságok számának a megoszlása a jogi személyeket illető földszerzési 
tilalomhoz való viszony alapján, régiónként 

Forrás: saját felmérés adatai alapján 
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
Új kutatási eredményeimet a hipotéziseimnek megfelelően az alábbi pontokban 
foglaltam össze: 
 

1. Korszerű matematikai-statisztikai módszerek segítségével kimutattam, hogy a 
szántóterületek árainak alakulására a vizsgált időszakban több tényező hatott. 
Ezek a tényezők: a bérleti díj, a földminőség, a tárgyi eszközök értéke, a búza 
hozam és a nettó hozzáadott érték. A tényezők hatása országos szinten, 
regionális szinten és nagytérségi szinten eltérő erősségű volt. A többváltozós 
nemlineáris regressziós függvény számítási eredményei szerint a 
szántóterületek árának alakulásában a legnagyobb súllyal a bérleti díj 
(49,04%), a búza hozam (36,19%) illetve a földminőség (13,46%) játszott 
szerepet. A növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok szántóterületeinek 
átlagos mérete nincs statisztikailag igazolható hatással a szántóterületek piaci 
árainak alakulására, tehát a szántóterület mérete és a földárak között nincs 
szignifikáns összefüggés. Országos szinten az egyéni gazdaságokra lefuttatott 
regressziós modell alapján –, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is 
szerepelt a modell magyarázó változói között – megállapítottam, hogy a 
vizsgált tényezőnek nincs statisztikailag igazolható hatása a földárakra 
(p=0,132). A társas vállalkozásokra felállított modellben hasonló eredményre 
jutottam (a vizsgált tényezőhöz tartozó p-érték: 0,247). 

 
2. Kutatásaim során igazoltam, hogy a szántóterületek piaci árait befolyásoló 

tényezők köre és ezek parciális hatása eltérő a magyarországi régiók esetében. 
A földminőségnek a szántóterületek árát befolyásoló hatását egyértelműen csak 
a dél-dunántúli és a dél-alföldi régiókban tudtam kimutatni. Bizonyítottam, 
hogy a magyarországi régiók között jelentős különbségek alakultak ki a 
földárak átlagos nagyságát tekintve. A csoportátlagok összehasonlítására 
alkalmas post-hoc teszt eredményei alapján 2008-ban a regionális átlagok 
között jelentős eltérések állapíthatók meg, kivéve a Közép-Dunántúl és az 
Észak-Magyarország, a Közép-Dunántúl és az Észak-Alföld, valamint az 
Észak-Alföld és az Észak-Magyarország viszonylatában vizsgált átlagos 
szántóárakat, amelyek között nincs jelentős differencia. 2009-ben viszont két 
régiót kivéve minden régiópár esetében szignifikáns eltérés tapasztalható. 
 

3. Kimutattam, hogy a föld-tulajdonszerzésre és a földhasználatra vonatkozó 
hatályban lévő törvényi korlátozások elfogadottsága eltérő az egyéni és a társas 
vállalkozások vezetői körében. A kérdőíves felmérés adatainak értékelésével 
bizonyítottam, hogy a magyar földpiacon a csatlakozás utáni években sem 
mutatkoznak az élénkülés jelei. Ami föld adás-vételre került, annak jelentős 
részét a korábbi bérelt földek megvásárlása jelentette. A megvásárolt 
szántóterület átlagos nagysága 16,8 ha-t tett ki. A felmérés szerint a 
földszerzési célok között az első három helyen a földspekuláció, a 
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versenyképes birtokméret elérése és az eszköz- és munkaerő-kapacitások jobb 
kihasználásának igénye szerepelt. Az Európai Unióhoz való csatlakozást 
követően mind a szántóterületek árai, mind a földbérleti díjak lassuló ütemű 
növekedést mutatnak. A csatlakozást követően jelentősen csökkent, évi átlagos 
26,5%-ról évi átlagos 9,5%-ra az árnövekedés üteme a szántóterületek 
esetében. A bérleti díjak növekedési üteme a vizsgált időszak alatt ugyan nem 
olyan drasztikusan, de szintén mérséklődött: évi átlagos 8,8%-ról  évi átlagos 
7,5%-ra, és ezáltal megközelítette a szántóterületek árainak növekedési ütemét. 
A fölbérleti díjnak a földárhoz viszonyított aránya jelenleg közel 
változatlannak tekinthető, míg a csatlakozást megelőző 10 éves időszakban a 
bérleti díj aránya erőteljes csökkenést mutatott. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 
A szakirodalom elemzése alapján megállapítottam, hogy a termőföldek árát a földek 
elhelyezkedése, a föld iránti keresleti-kínálati viszonyok alakulása, az általános 
kamatszint, a kormányzati beavatkozások, az alkalmazott termesztés-technológia, az 
infláció, a népsűrűség határozza meg legfőképpen. Természetesen egyéb, más 
tényezők hatásával is számolni kell. Ezeknek a tényezőknek a hatása – növelve a 
mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét – hosszabb távon tőkésül a 
mezőgazdasági földárakban. Levontam azt a következtetést, hogy a mezőgazdasági 
termelés jövedelmezősége és a viszonylagos földszűkösség jelentős hatást gyakorol a 
konkrét, helyi piaci földárak alakulására.  
 
Bemutattam az általában használt földértékelési rendszereket, és rávilágítok arra, 
hogy a hozadéki és piaci elven történő földértékelésnek azonos gyökere van, ez pedig 
a földek járadéktermelő képessége. A módszertani elemzések során bizonyítható, 
hogy a jelenlegi földinformációs rendszerek általában nem alkalmasak a tiszta 
földjáradék kimutatására, mert hiányoznak a termékszintű költség-jövedelem 
viszonyok termőhelyi kategóriánként. Ezért javaslom a statisztikai nyilvántartási 
rendszer ilyen irányú továbbfejlesztését. 
 
A föld árát befolyásoló tényezők hatását országosan és régiónként többváltozós 
lineáris függvények illesztésével elemeztem. Ennek során többváltozós függvény 
paramétereit számoltam ki SPSS programcsomag segítségével. A vizsgálatokat 
egyéni gazdaságokra és társas vállalkozásokra is elvégeztem. Kimutattam, hogy az 
egyéni gazdaságok esetében a szántóterület bérleti díja, a földminőség, a búza hozam, 
a tárgyi eszközök értéke, a nettó hozzáadott érték és az ágazati eredmények 
együttesen mintegy 30%-ban határozzák meg a termőföld árát. Társas vállalkozások 
esetében a magyarázó hatás közel 40%. Ennek fő oka, hogy a társas vállalkozások 
esetében a tényezőhatásokban a bérleti díj és a tárgyi eszközök szerepe erőteljesebben 
jelenik meg. Az egyes befolyásoló tényezők hatása a vizsgálat szintjétől függően több 
esetben aggregált módon jelenik meg, következésképpen a földárbecslésre vonatkozó 
prognózisok kisebb területi egységek vonatkozásában pontosabbak és 
megbízhatóbbak lehetnek. 
 
A regionális vizsgálatok esetében az egyéni gazdaságokra vonatkozóan Dél-
Dunántúlon az aranykorona, Észak-Magyarországon a búza átlagtermés, Észak-
Alföldön a tárgyi eszközök, míg Dél-Alföldön a szántó bérleti díja játszott 
meghatározó szerepet a földárak alakulásában. Társas vállalkozásoknál határozottan a 
bérleti díj jelentősége mutatkozik a vizsgálatok alapján. 
 
Az elemzések alapján javasolható, hogy a földárakra vonatkozó prognózisok 
készítését komoly módszertani támogatással célszerű megalapozni. 
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Kutatásaim során módosított Cobb-Douglas függvényekkel elemeztem, hogy az 
egyes tényezők milyen súllyal vesznek részt a földárak kialakulásában. A számítást a 
Microsoft Excel program Solver alkalmazásával végeztem el. Ennek segítségével 
tudtam megállapítani, hogy: 

 Egyéni gazdaságokban a búza átlaghozama játszik legnagyobb szerepet a 
földárak alakulásában, társas vállalkozások esetében pedig a föld bérleti díja. 
Ez alátámasztja a korábbi – lineáris függvényekkel végzett – elemzések 
eredményeit. 

 Észak- és Dél-Alföld esetében viszont az egyéni és társas vállalkozások adatait 
összevetve az egyéni gazdaságokban a bérleti díj, a társas vállalkozásokban a 
búza hozama a meghatározó. 

 
Kérdőíves felmérés adatai alapján kimutattam, hogy a föld-tulajdonszerzésre és a 
földhasználatra vonatkozó hatályban lévő ideiglenes törvényi korlátozások 
elfogadottsága eltérő az egyéni és a társas vállalkozások vezetői körében. Javaslom, 
hogy a termőföldről szóló törvény korszerűsítése során ez az ellentét megfelelő 
szakmai érvek mentén kerüljön feloldásra. 
 
A földpiac és a földforgalom alakulását tekintve a következők kiemelését tartom 
fontosnak: 

 A magyar földpiacon az EU csatlakozás után sem figyelhető meg a földpiac 
élénkülése, a tulajdonosok továbbra is várakozó álláspontban vannak, 
várhatóan a meghosszabbított moratórium feloldásának időpontjáig. 

 A földforgalomban dominált a szántóföldek adás-vétele. A megvásárolt 
területek 63%-a korábbi bérelt területek megvásárlását jelentette. A vásárlások 
legfőbb célja a mérethatékonyság irányába való elmozdulás.  

 
Jelenleg Magyarországon még mindig probléma a tulajdonosi és földhasználati kör 
elkülönülése. Ezért javaslom, hogy a kormány különböző eszközökkel 
(birtokrendezési intézkedések, életjáradék a termőföldért program folytatása, stb.) 
segítse a földpiac felélénkülését, ezen keresztül hatékonyabb földhasználati 
viszonyok feltételeinek javítását. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A föld sajátos állóeszköz, más állóeszközökhöz viszonyítva különálló csoportot 
képez. Ennek oka, hogy sok tulajdonság tekintetében eltér más termelési eszközök 
sajátosságaitól. A termőföldnek, mint termelési tényezőnek, sajátos piaca van. A 
földnek tulajdonítható sajátosságok miatt a földpiacon nem érvényesülnek tisztán a 
kompetitív piac jellemzői. A földpiac nagyrészt a helyi kínálati és keresleti 
feltételekhez igazodik. 
 
A föld ára sajátosan alakulhat a földpiac máshoz nem hasonlítható jellegéből 
következően. Sokszor előfordul, hogy a föld ára és értéke nem fedik egymást. Sok 
esetben előfordul, hogy a földet spekulációs céllal vásárolják. Közlekedési út építése, 
ipari park telepítése, élelmiszer-feldolgozó létesítése, mind lényegesen befolyásolják 
a terület potenciálját és közvetve az értékét, árát is. Máskor az eladó nehezen tud 
megválni földjétől, mivel alacsony a kereslet. Kicsi az esélye, hogy egy adott 
megyében található földet egy másik megyében üzemelő vállalkozó vegye meg. 
Jellemzőnek mondható, hogy egy adott területen belül tevékenykedő gazdák között 
cserélődnek a földek.  
 
Egy adott település határába tartozó földterület hasznosításának arányai a mindenkori 
keresleti-kínálati viszonyoknak megfelelően eltérnek, de végül kialakul egyfajta 
egyensúly a földpiacon, ami után már csak nehezen változik. Nagyléptékű változás 
következményeként figyelhető csak meg arányeltolódás, ilyen lehet például az 
infrastruktúra bővítése, ipari fejlesztések, vagy turisztikai beruházás. 
 
Doktori értekezésemben a földárak alakulását befolyásoló fontosabb tényezők hatását 
elemeztem Magyarországon. Kutató munkám során hármas célt tűztem magam elé. 
Egyrészt matematikai-statisztikai eszközök segítségével vizsgáltam a befolyásoló 
tényezők hatását országos és regionális szinten, másrészt elemeztem a fontosabb 
termelési tényezők súlyarányát a földárak kialakulásában, harmadrészt kérdőíves 
felmérés segítségével tüzetes elemzés alá vettem a hazai földpiac fontosabb 
jellemzőit. 
 
A hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján összefoglalóan 
elmondható, hogy nincs egységes elmélet, mely a gyakorlati földértékelés általánosan 
elfogadott alapja lenne. Hazánkban az elavult aranykoronás rendszer felváltását 
szolgáló D-e-Meter földértékelési rendszer vár bevezetésre. A rendszer előnye, hogy 
az aranykoronás rendszerrel ellentétben nem csak ökológiai értékelésen alapszik, 
hanem az ökonómiai szempontokat is figyelembe veszi. Segítségével az Európai 
Uniós és hazai mezőgazdasági támogatási alapok forrásai valóban azokhoz a 
gazdaságokhoz juthatnak el, akiknek erre környezeti adottságai vagy gazdálkodási 
módja miatt leginkább szükségük van. Használatával mind a minősítés, 
értékmegállapítás, mind a környezeti állapotfelmérés, olyan objektív és egzakt 
alapokra helyeződik, amely teljes mértékben harmonizál a fenntartható, ökotudatos 
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gazdálkodás folytatásával, a földügyi tranzakciók korrekt kivitelezésével és az 
információ-technológia rendszerközpontú szemléletével. 
 
Dolgozatomban rendszereztem a föld funkcióit, ezen belül a mezőgazdasági 
rendeltetésű földek sajátosságait, a földhasználat kialakult rendjét, alrendszereit, s 
azokat a fontosabb hatásokat, amelyek a földhasználat rendjét hosszabb távon 
meghatározzák. Értelmeztem a termőföld piaci árának fogalmát, elemeztem a 
fontosabb járadékelméleti tételeket, lehatároltam a különböző földjáradék-
kategóriákat. 
 
Szekunder kutatási eredményként rámutattam arra, hogy a földhasználat rendszerének 
alapvető mozgatója az egyes alrendszerek járadéktermelő képessége, amely a teljes 
földhasználat hatékonyságát is meghatározza.  
 
A kutatásomban kitűzött célok megvalósítását elősegítette, hogy bekapcsolódhattam 
az NKFP-2004-4/014. számú, “A hatékonyság javításának feltételei a mezőgazdaság 
erőforrásának hasznosításában: optimumok és gyakorlati alkalmazások” című 
kutatási programba, amely az agrárgazdaság hatékonyságával, valamint a külföldi 
földértékelési módszerek hazai adaptációjával is foglalkozik. Szintén segítette 
munkámat, hogy részt vettem az Európai Politikai Tanulmányok Intézete (CEPS) 
részére készített tanulmányban. 
 
Kutatásom során többváltozós lineáris regressziós modell segítségével vizsgáltam a 
szántóterületek árainak alakulását többfajta növénytermesztéssel összefüggő tényező 
függvényében. A modell inputjaként szekunder adatgyűjtésből származó adatokat 
(Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi rendszeréből) használtam fel. 
Statisztikailag igazoltam, hogy a szántóterületek piaci árait befolyásoló tényezők köre 
és ezek parciális hatása eltérő a magyarországi régiók esetében. A földminőségnek a 
szántóterületek árát befolyásoló hatását egyértelműen csak a dél-dunántúli és a dél-
alföldi régiókban tudtam kimutatni. Ugyanakkor arra a megállapításra is jutottam, 
hogy a növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok szántóterületeinek átlagos mérete 
nincs statisztikailag igazolható hatással a szántóterületek piaci árainak alakulására. 
 
Felállítottam több módosított Cobb-Douglas típusú függvényt, melyek segítségével 
vizsgáltam a földárak alakulását két területegység tekintetében, melyek egyikére a 
kisüzemi, míg a másikra a nagyüzemi gazdálkodás a jellemző. Bizonyítottam, hogy a 
mezőgazdálkodás (kis-, illetve nagyüzemi) hagyományának nincs statisztikailag 
kimutatható hatása a szántóterületek árait alakító tényezőrendszerre. 
 
Magyarországon a földpiacról származó adatoknak nincs egységes nyilvános 
adatbázisa, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mi a szerkezete a földtulajdoni 
struktúrának, milyen áron cserélnek gazdát a földrészletek, mely tényezők határozzák 
meg a piaci földárak alakulását. Az információ pótlására kérdőíves (primer) 
megkérdezést végeztem, melynek segítségével kimutattam, hogy a föld-



 
 

109

tulajdonszerzésre és a földhasználatra vonatkozó hatályban lévő ideiglenes törvényi 
korlátozások elfogadottsága eltérő az egyéni és a társas vállalkozások vezetői 
körében, de nem mutat differenciát magyarországi régiónként. 
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8. SUMMARY 

 
(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ARABLE LAND PRICES IN 

HUNGARY) 
 
Land is a special form of fixed asset, forming a separate group from the other fixed 
assets. The reason is that, in many properties it is different from the other means of 
production. Arable land – as a production factor – has its own specific market. Due 
to the particularities of the agricultural land it’s market does not apply to purely 
competitive market characteristics. Land market is largely dependent on local 
supply and demand conditions. 
 
Land has a special price behavior because of the unparalleled nature of the land 
market. It often happens that the price does not show the value of the land. Land is 
frequently purchased for speculative reasons. Road construction, establishment of 
industrial parks or food processing facilities are all significantly affect the potential of 
the area and – indirectly – it’s value and price too. At other times the seller can hardly 
get rid of the land because of the low demand. There is very little chance that a 
particular land in the county will ever be purchased by a company operating in an 
other county. Land sales are usually taking place between farmers operating in the 
same area. 
 
Proportions of the utilization of a particular piece of land in the neighborhood of a 
settlement can vary according to the current demand and supply conditions, but they 
eventually settle to a kind of balance in the land market, which is then difficult to 
change. Asymmetry can be observed only as a consequence of large-scale changes 
such as for example the expansion of infrastructure, industrial development, or 
investment in tourism. 
 
In my doctoral dissertation I analyzed the effect of the most important factors 
influencing the land prices in Hungary. During my research I set three objectives. 
Firstly, I examined the effect of the impacting factors at the national and regional 
levels with mathematical and statistical tools, on the other hand, I analyzed the ratio 
of the most important factors of land price formation, and thirdly, by preparing a 
survey I took a thorough analysis of the most important characteristics of the 
domestic land market. 
 
After studying the relevant domestic and international sources in summary, it can be 
concluded that there is no single theory that could form a generally accepted basis for 
practical land evaluation. In Hungary, the new D-e-Meter land evaluation system is 
being introduced replacing the out of date gold crown system. The advantage of the 
new system, in contrast to the gold crown system is that it not only based on 
ecological considerations but also takes economic aspects into account. With the help 
of it, the agricultural subsidies provided by the funds of the European Union as well 



 
 
112 

as domestic funds will indeed reach those farmers who most in need of them because 
of their environmental conditions or  because of their way of farming. It places both 
rating, evaluation, and the environmental assessment on an objective and accurate 
basis, which is fully in harmony with the sustainable organic farming, with the 
correct execution of the land transactions and the information technology and system-
oriented approach. 
 
In my work I developed the systemization of the functions of land, including the 
characteristics of agricultural land, the established order of land use, the subsystems 
and the major effects that determine long-term land use policy. I interpreted the 
concept of the market price of land, analyzed the most important theories of annuities 
and determined the different categories of land annuities. 
 
As a secondary result of my research I pointed out that the fundamental driver of 
land-use system is the annuity-generating potential of the different subsystems, which 
also determines the overall land use efficiency. 
 
That was a great help in achieving the goals set out in my research that I got the 
opportunity to join the research program NKFP-2004-4/014., named „A hatékonyság 
javításának feltételei a mezőgazdaság erőforrásának hasznosításában: optimumok és 
gyakorlati alkalmazások” dealing with the efficiency of the agricultural economy, and 
the domestic adaptation of foreign land evaluation methods. It also helped my work 
that I contributed to a study prepared for the Centre of European Political Studies 
(CEPS). 
 
During my research I have examined the development of arable land prices using 
multivariate linear regression model, as a function of different types of crop 
production-related factors. Inputs for the model came from secondary data collection 
(from the FADN system of the Hungarian Research institute of Agrarian Economy 
/AKI/). Statistically, it has been proved that the range of factors affecting the market 
prices of arable land, and their partial effects vary by region in Hungary. The 
influence of soil quality on the arable land prices can be detected clearly only in the 
Southern Transdanubia and Southern Plains regions. At the same time I also came to 
the conclusion that the average size of arable areas cultivated by the crop producing 
farms has no statistically proven effect on the development of arable land market 
prices. 
 
I set up several modified Cobb-Douglas type functions in order to investigate the 
development of land prices in two areas, one of them were dominated by small-scale 
farming, while large-scale farming was typical in the other one. Proved that 
agricultural tradition (small or large scale), has no statistically significant effect on 
the system of factors forming the arable land prices. 
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In Hungary, there is no single public land market database so we do not know exactly 
the structure of land ownership, the prices at which land parcels can be purchased and 
what are the factors which determine the market prices of land. In order to gather 
information I carried out a questionnaire (primary) interview survey, with the help of 
witch I found that the acceptance of temporary legal restrictions regarding land 
ownership and land use varies among the leaders of individual and the corporative 
farms, but shows no difference in the regions of Hungary. 
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M2. Földpiaci kérdőív 
 
Tisztelt Válaszadó! 
 

Köszönöm, hogy kérdéseimet megválaszolja. Kérdőívemben a hazai földpiac összefüggéseit, 
helyzetét és a kialakult folyamatokat szeretném feltárni. Munkámat nagyban segítené, ha név nélkül 
választ adna az alábbi kérdésekre. A felmérés során a rendelkezésemre bocsátott adatokat, 
információkat bizalmasan kezelem, azok csak kizárólag összesített formában jelennek meg a 
munkámban.  
Egyedileg egyetlen kérdőívet sem hozok nyilvánosságra. 
A válaszadás önkéntes. 
 

Fáradozását mégegyszer köszönöm! 
 

Kapuszta Ágnes 
tanszéki mérnök 
Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  
Gazdaságelemzési Módszertani Intézet 
2103 Gödöllő Páter Károly u. 1. 
Kapuszta.Agnes@gtk.szie.hu 
 

1. A kérdőív sorszáma    …………………….… 
 

2. Gazdaság székhelyének megyéje:     ………………………. 
 

3. Gazdaság székhelyének települése:   ………………………. 
 

4. A gazdaság vezetőjének születési éve:   ………… 
 

5. A vállalkozás működésének kezdete (év): ………. 
 

6. A gazdaság jogi, szervezeti formája: (jelölje be értelemszerűen a szervezeti formát) 
 Őstermelő                
 Családi gazdaság     
 Egyéni vállalkozó      
 Társas vállalkozás    
 Mellékfoglalkozású termelő  
 Egyéb   ……….. 
 
7. A gazdaságban bejelentett dolgozók száma összesen:   …… fő 

ebből teljes munkaidőben (1800 munkaóra/év, illetve heti min. 40 óra) dolgozik …… fő 
 

8. A gazdaságban dolgozó családtagok száma: …… fő 
 

9. A gazdaság termelési típusa: 
 Növénytermesztő    
 Állattartó   
 Vegyes   
 
10. A gazdálkodás célja: 
 kizárólag saját fogyasztásra termel   
 saját fogyasztáson kívüli felesleget értékesít   
 elsősorban értékesítésre termel 
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    (a megtermelt termékekből az értékesítésre 
    kerülő rész meghaladja az 50%-ot)    
 

12. Földtulajdon és földhasználat, ha: 

Megnevezés Szántó Szőlő Gyümölcsös Gyep Erdő Egyéb Összesen

Saját tulajdonú        

Haszonbérlet        

Szívességi földhasználat        

Feles-bérlet (részesművelés)        

Haszonélvezeti jogcím         

Szerződés nélküli, rendezetlen 
földhasználat 

       

Egyéb jogcím         

Összesen        

Átlagos aranykorona-érték 
(AK/ha) 

       

13. A földterület tagoltsága 

A földhasználat jogcíme Hány tagban 
fekszik? 

A tagok átlagos távolsága a gazdaság 
központjától, km 

saját tulajdonú föld   

bérelt föld   

Egyéb, és pedig: 
……...………: 

  

Földvásárlás/földeladás 
 

14. Volt-e földforgalom a környéken? 
 az Uniós csatlakozás előtti három évben?           nem volt       mérsékelt       növekvő       

élénk  
 az Uniós csatlakozás utáni években? 
 nem volt       mérsékelt       növekvő       élénk  

 

15. Vett-e szántóföldet az elmúlt években? Igen      Nem  
Ha igen, 
 mekkora területet vásárolt: …… ha 
 milyen áron vette: ……. Ft/ha, illetve………..Ft/AK 
 kitől vett földet:  a bérbeadójától   az NFA-tól   egyéb, éspedig …………… 
 miből finanszírozta a földvásárlást: saját forrásból    hitelből   egyéb, éspedig ……....... 
 

16. Vett-e gyepet az elmúlt években? Igen      Nem  
Ha igen, 
 mekkora területet vásárolt: …… ha 
 milyen áron vette: ……. Ft/ha, illetve………..Ft/AK 
 kitől vette:  a bérbeadójától   az NFA-tól   egyéb, éspedig …………… 
 miből finanszírozta a földvásárlást: saját forrásból    hitelből   egyéb, éspedig ……....... 
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18. A gazdaság közvetlen környezetében jellemzőnek tekinthető földár: 
  szántó esetében: …….. Ft/ha, illetve …….. Ft/AK 
 gyep esetében:  …….. Ft/ha, illetve …….. Ft/AK 
 

19. Hogyan változtak meg a földárak (szántó esetében) a gazdaság környezetében a derogációs 
időszak első hét évében (2004-hez képest): 
………… szorosára (….…..%-kal) nőttek 
lényegében nem változtak  
 

20. Hogyan változtak meg a földárak (szántó esetében) a gazdaság környezetében az Uniós 
csatlakozás előtti egy-két évben: 
………… %-kal, azaz ……. Ft/AK-val, illetve ……… Ft/ha-val nőttek 
lényegében nem változtak  
 

21. Egyetért-e a földszerzési tilalommal a külföldieket illetően? Igen      Nem  
Ha nem, akkor milyen feltételeket tart fontosnak? 
........................................................................................................................................ 
 

22. Szükségesnek tartja-e a tilalom időtartamának hosszabbítását? Igen      Nem  
Ha igen, miért?  ……………………………………………………………………………… 
Ha nem, miért?  ……………………………………………………………………………… 
 

23. Egyetért-e a földszerzési tilalommal a társas vállalkozások esetén? 
Igen      Miért? ………………………..…………………………………………............... 
Nem     Miért? …………………………………………………………………………….. 
 

24. Egyetért-e a földtulajdon mértékének korlátozásával, amely jelenleg 300 ha/fő nagyságú 
vagy 6000 AK értékű termőföldben van megállapítva? 
Igen      Miért? ………………………..…………………………………………............... 
Nem     Miért? …………………………………………………………………………….. 
 

25. Tervez-e  földvásárlást a közeljövőben?             Igen      Nem  
Ha Igen,  
 milyen áron vásárolna szántóföldet: ……. Ft/ha, illetve………..Ft/AK 
 kitől venne földet:  a bérbeadójától   az NFA-tól   egyéb, éspedig …………… 
 miből finanszírozza a földvásárlást: saját forrásból    hitelből   egyéb, éspedig ….......... 
 

26. Ha hitelre vesz földet, milyen feltételek mellett: 
a hitel 

 típusa:  ………………………….. 
 futamideje:  ………….. 
 kamatlába: ………….. % 

 

27. Ad-e bérbe földet?             Igen      Nem  
Ha igen akkor területének hány %-át?.............% 
 

28. Kitől bérli a földet: (Többet is megjelölhet!) 
 a helyben lakótól  
 nem helyben lakótól  
 az MNV-tól (elődje NFA)  
 egyéb, éspedig ……………… 

 

29. Mekkora a földbérleti díj átlagos nagysága (ha nincs bérelt terület, akkor a gazdaság 
közvetlen környezetében jellemzőnek tekinthető)  

 szántó esetében: ……………….Ft/ha, illetve…….…..Ft/AK ………..búza-kg/AK 
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 gyep esetében:   ……………….Ft/ha, illetve…….…..Ft/AK ………..búza-kg/AK 
 

30. A bérleti szerződések átlagos időtartama: …… év 
 

31. Mit tervez a közeljövőben a földbérlet nagyságát tekintve: 
 növelem ………. hektárral  (Miért? ………………………..…………………………) 
 nem változtatom 
 csökkentem ….… hektárral  (Miért? …………………………………………………) 

 

32. Hogyan változtak meg a bérleti díjak a gazdaság környezetében derogációs időszak első 
hét évében (2004-hez képest): 

  szántó esetében  …… szorosára (….…..%-kal) nőttek, lényegében nem változtak  
  gyep esetében ……… szorosára (….…..%-kal) nőttek, lényegében nem változtak  

 

33. Hogyan változtak meg a bérleti díjak a gazdaság környezetében az Uniós csatlakozás előtti 
egy-két évben: 

  szántó esetében ………… %-kal, azaz ……. Ft/AK-val, illetve ……… Ft/ha-val nőttek, 
lényegében nem változtak  

  gyep esetében   ………… %-kal, azaz ……. Ft/AK-val, illetve ……… Ft/ha-val nőttek, 
lényegében nem változtak  

 
34. Gazdaságának jövője, mezőgazdasági tevékenység folytatását hogyan tervezi? 

 Gyermek, rokon átveszi  
 Bérbe adom: egészben , részben  
 Értékesítem  
 Élet járadékra váltom  
 

35. Miért vásárolt földet? (Többet is megjelölhet!) 
 Növeljem a birtokméretet, hogy javuljon a versenyképességem.  
 Növeljem a birtokméretet, hogy jobban kihasználjam az eszköz- és munkaerő kapacitást.  
 A meglévő állataim takarmányellátására.  
 Növeljem a földterületem, hogy több támogatást vehessek igénybe.  
 Adódott egy jó vételi lehetőség, amit kár lett volna kihagyni.  
 Vagyonmegőrzési (befektetési) céllal.  
 Egyéb, mégpedig: …………………………………………………..  

 

36. Ha nem vásárolt termőföldet: (Többet is megjelölhet!) 
 Nem tervezi gazdasága bővítését.  
 Nem volt rá pénze.  
 Nincs megfelelő kínálat.  
 Jogszabály tiltotta.  
 Meghaladta volna a tulajdonlás felső határát.  
 Jogi személy és nem vásárolhat földet.  

 

37. Adott-e el termőföldet? 
 Igen  
 Nem  
 Ha igen, mennyit: ………….ha, milyen áron: ……………Ft/ha. 
 Oka: ………………………………………………………………………………… 

 
  



M3. Az országos szintű elemzésekhez tartozó táblázatok 
 
 
31. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)      

2. NHÉ (eFt/ha) 0,177     

3. Búza hozam (t/ha) 0,402 0,261    

4. Földminőség (AK/ha) 0,381 0,204 0,328   

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,439 0,300 0,431 0,435  

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,237 0,258 0,182 0,085 0,286

7. Ágazatai eredmény (Ft/ha) 0,246 0,344 0,583 0,145 0,230 0,080

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a  
  kétoldali próba esetében. A mátrix 7×6-os, mert fölöslegesnek tartom a főátlójában szereplő egyesek feltűntetését, a mátrix 
  szimmetrikus, ezért ennek csak a főátló alatti részét jelenítem meg. A minta nagysága: 261. 
Forrás: saját számítás 
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32. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói társas vállalkozások esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)       

2. NHÉ (eFt/ha) 0,501      

3. Búza hozam (t/ha) 0,346 0,429  

4. Földminőség (AK/ha) 0,286 0,415 0,309  

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,533 0,525 0,486 0,559  

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,143 0,128 0,295 0,90 0,033  

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,009 0,220 0,411 0,036 0,140 -0,035 

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os,megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a  
  kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 124. 
Forrás: saját számítás 
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33. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között országos szinten egyéni gazdaságok esetén 
 

33.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Modell Magyarázó változók R R2 
Becslés standard 

hibája 
F  

Az F-próba empirikus 
szignifikancia szintje 

1. földminőség AK/ha), bérleti díj 
(eFt/ha), tárgyi eszközök értéke 

(eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), 
búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), 
szántóterület átlagos mérete (ha) 

0,547 0,299 133,62 15,412 0,000 

Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
 

33.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Modell  

Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 1926254,089 7 275179,156 15,412 0,000
Hiba 4517373,116 253 17855,230     

1. 

Összesen 6443627,206 260       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Forrás: saját számítás
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33.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Modell   B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó -14,174 50,076   -,283 0,777 1. 
NHÉ (eFt/ha) -0,070 0,212 -0,020 -0,332 0,740 

 Búza hozam (t/ha) 35,983 13,462 0,191 2,673 0,008 
 Földminőség (AK/ha) 5,528 1,563 0,212 3,537 0,000 
 Bérleti díj (eFt/ha) 4,169 1,297 0,211 3,214 0,001 
 Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,077 0,040 0,110 1,926 0,055 
 Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,000 0,048 0,717 0,474 
 Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,152 0,101 -0,083 -1,509 0,132 
Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
 
34. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között országos szinten társas vállalkozások esetén 
 

34.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Modell Magyarázó változók R R2 
Becslés standard 

hibája 
F  

Az F-próba empirikus 
szignifikancia szintje 

1. földminőség AK/ha), bérleti díj 
(eFt/ha), tárgyi eszközök értéke 

(eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), 
búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), 
szántóterület átlagos mérete (ha) 

0,628 0,395 159,29 10,800 0,000 

Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
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34.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Modell  

Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 1918226,978 7 274032,425 10,800 0,000
Hiba 2943379,132 116 25373,958     

1. 

Összesen 4861606,109 123       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Forrás: saját számítás 
 

34.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó 95,708 74,444   1,286 0,201 
NHÉ (eFt/ha) 1,372 ,360 0,340 3,809 0,000 
Búza hozam (t/ha) 18,635 19,354 0,094 0,963 0,338 
Földminőség (AK/ha) -2,789 2,929 -0,085 -0,952 0,343 
Bérleti díj (eFt/ha) 8,071 2,205 0,372 3,660 0,000 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,058 0,101 0,046 0,572 0,568 
Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,001 0,000 -0,145 -1,774 0,079 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,025 0,022 -0,087 -1,164 0,247 
Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
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M4. A regionális szintű elemzésekhez tartozó táblázatok 
 
 
35. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói a dél-dunántúli régióban egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)       

2. NHÉ (eFt/ha) -0,001      

3. Búza hozam (t/ha) 0,480 0,162  

4. Földminőség (AK/ha) 0,714 0,014 0,305  

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,562 0,004 0,389 0,445  

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,147 0,727 0,129 0,050 0,032  

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,247 0,195 0,590 0,028 0,216 0,077 

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 38. 
Forrás: saját számítás 
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36. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az észak-magyarországi régióban egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)      

2. NHÉ (eFt/ha) 0,116

3. Búza hozam (t/ha) 0,589 0,429

4. Földminőség (AK/ha) 0,032 0,181 0,087

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,455 0,251 0,459 0,292

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,034 -0,137 -0,106 0,069 0,129

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,426 0,455 0,616 -0,165 0,113 -0,243

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 33. 
Forrás: saját számítás 
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37. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az észak-alföldi régióban egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)      

2. NHÉ (eFt/ha) 0,194

3. Búza hozam (t/ha) 0,546 0,189

4. Földminőség (AK/ha) 0,422 0,207 0,427

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,623 0,272 0,410 0,271

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,683 0,043 0,413 0,325 0,708

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,072 0,432 0,298 0,161 -0,069 -0,104

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten  jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 40. 
Forrás: saját számítás 
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38. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói a dél-alföldi régióban egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha)  

2. NHÉ (eFt/ha) 0,264  

3. Búza hozam (t/ha) 0,447 0,096  

4. Földminőség (AK/ha) 0,497 0,016 0,437  

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,725 0,404 0,383 0,348  

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,479 0,453 0,055 0,052 0,417  

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,183 0,424 0,462 0,179 0,025 0,164 

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os 
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 48. 
Forrás: saját számítás 
 
.
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39. táblázat  
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise regionális szinten 
egyéni gazdaságok esetén 
 

VARIANCIAANALÍZIS 

Régió   SS df MS F Sig. 

Regresszió 568226,082 6 94704,347 1,246 0,335

Maradék 1216049,888 16 76003,118    
Közép-
Magyarország 

Összesen 1784275,970 22     

Regresszió 93852,900 6 15642,150 2,141 0,076

Maradék 233833,593 32 7307,300    Közép-Dunántúl 

Összesen 327686,493 38     

Regresszió 125293,519 6 20882,253 2,271 0,061

Maradék 303419,198 33 9194,521    Nyugat-Dunántúl 

Összesen 428712,717 39     

Regresszió 531591,921 6 88598,653 10,300 0,000

Maradék 266643,384 31 8601,399    Dél-Dunántúl 

Összesen 798235,304 37     

Regresszió 450039,963 6 75006,660 3,680 0,009

Maradék 529896,910 26 20380,650    
Észak-
Magyarország 

Összesen 979936,873 32     

Regresszió 378787,220 6 63131,203 7,884 0,000

Maradék 264244,449 33 8007,408    Észak-Alföld 

Összesen 643031,669 39     

Regresszió 573309,132 6 95551,522 13,755 0,000

Maradék 284810,463 41 6946,597    Dél-Alföld 

Összesen 858119,596 47     

 Forrás:saját számítás
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40. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között regionális szinten egyéni gazdaságok esetén 
 
40.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Régió Modell R R2 
Becslés standard 

hibája F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Közép-Magyarország   1 0,592 0,350 277,96073 1,156 0,382 
Közép-Dunántúl   1 0,568 0,323 84,60754 2,111 0,072 
Nyugat-Dunántúl   1 0,682 0,465 84,66854 3,972 0,003 
Dél-Dunántúl   1 0,816 0,666 94,25522 8,550 0,000 
Észak-Magyarország   1 0,679 0,461 145,39991 3,050 0,018 
Észak-Alföld   1 0,771 0,594 90,27148 6,701 0,000 
Dél-Alföld   1 0,825 0,681 82,78245 12,174 0,000 
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Függő változó: szántóár (eFt/ha) 
Forrás: saját számítás 
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40.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Régió Modell 

Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 625343,477 7 89334,782 1,156 0,382
Hiba 1158932,492 15 77262,166     

Közép-Magyarország 1 

Összesen 1784275,970 22       
Regresszió 105774,990 7 15110,713 2,111 0,072
Hiba 221911,503 31 7158,436     

Közép-Dunántúl 1 

Összesen 327686,493 38       
Regresszió 199312,354 7 28473,193 3,972 0,003
Hiba 229400,363 32 7168,761     

Nyugat-Dunántúl 1 

Összesen 428712,717 39       
Regresszió 531713,927 7 75959,132 8,550 0,000
Hiba 266521,377 30 8884,046     

Dél-Dunántúl 1 

Összesen 798235,304 37       
Regresszió 451408,501 7 64486,929 3,050 0,018
Hiba 528528,373 25 21141,135     

Észak-Magyarország 1 

Összesen 979936,873 32       
Regresszió 382265,559 7 54609,366 6,701 0,000
Hiba 260766,109 32 8148,941     

Észak-Alföld 1 

Összesen 643031,669 39       
Regresszió 584002,229 7 83428,890 12,174 0,000
Hiba 274117,367 40 6852,934     

Dél-Alföld 1 

Összesen 858119,596 47       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Forrás: saját számítás 
 



40.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó 268,874 415,538   0,647 0,527 
NHÉ (eFt/ha) 2,771 3,326 0,289 0,833 0,418 
Búza hozam (t/ha) -69,818 142,033 -0,167 -0,492 0,630 
Földminőség (AK/ha) 16,180 13,554 0,368 1,194 0,251 
Bérleti díj (eFt/ha) 3,931 15,617 0,076 0,252 0,805 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -0,241 0,497 -0,154 -0,485 0,635 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,001 0,003 0,059 0,200 0,844 

Közép-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,683 0,794 -0,189 -0,860 0,403 
Regressziós állandó 92,246 124,995   0,738 0,466 
NHÉ (eFt/ha) 0,086 0,393 0,039 0,218 0,829 
Búza hozam (t/ha) 38,744 29,936 0,309 1,294 0,205 
AK 2,859 3,903 0,159 0,733 0,469 
Bérleti_díj_szántó 0,782 2,837 0,061 0,276 0,785 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,110 0,093 ,203 1,185 0,245 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,044 -0,176 0,861 

Közép-
Dunántúl 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,279 0,217 -0,202 -1,291 0,206 
Regressziós állandó 252,097 103,227   2,442 0,020 
NHÉ (eFt/ha) -0,175 0,411 -0,060 -0,427 0,673 
Búza hozam (t/ha) 55,736 28,294 0,418 1,970 0,058 
Földminőség (AK/ha) -0,726 2,880 -0,036 -0,252 0,802 
Bérleti díj (eFt/ha) 0,927 2,923 0,052 0,317 0,753 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -0,132 0,105 -0,184 -1,260 0,217 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,010 -0,058 0,954 

Nyugat-
Dunántúl 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,630 0,196 -0,461 -3,213 0,003 
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Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó -151,246 109,852   -1,377 ,179 
NHÉ (eFt/ha) -0,674 0,459 -0,247 -1,468 ,153 
Búza hozam (t/ha) 30,618 27,080 0,163 1,131 0,267 
Földminőség (AK/ha) 13,624 3,043 0,558 4,478 0,000 
Bérleti díj (eFt/ha) 2,824 1,637 0,216 1,725 0,095 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,153 0,097 0,260 1,577 0,125 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,001 0,001 0,113 0,813 0,423 

Dél-Dunántúl 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,022 0,187 -0,014 -0,117 0,907 
Regressziós állandó -208,960 173,870   -1,202 0,241 
NHÉ (eFt/ha) -1,695 1,203 -0,253 -1,409 0,171 
Búza hozam (t/ha) 101,725 59,208 0,383 1,718 0,098 
Földminőség (AK/ha) -0,227 5,621 -0,007 -0,040 0,968 
Bérleti díj (eFt/ha) 11,802 7,324 0,316 1,612 0,120 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,045 0,091 0,077 0,497 0,624 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,002 0,001 0,284 1,325 0,197 

Észak-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,062 0,245 0,042 0,254 0,801 
Regressziós állandó -126,224 88,386   -1,428 0,163 
NHÉ (eFt/ha) 0,194 0,393 0,070 0,494 0,625 
Búza hozam (t/ha) 39,635 24,793 0,228 1,599 0,120 
Földminőség (AK/ha) 3,714 3,615 0,132 1,028 0,312 
Bérleti díj (eFt/ha) 3,160 3,063 0,182 1,032 0,310 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,278 0,120 0,397 2,315 0,027 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 0,018 0,133 0,895 

Észak-Alföld 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,128 0,196 -0,080 -0,653 0,518 
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Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó -92,115 80,982   -1,137 0,262 
NHÉ (eFt/ha) -0,356 0,315 -0,139 -1,129 0,266 
Búza hozam (t/ha) 16,568 25,235 0,082 0,657 0,515 
Földminőség (AK/ha) 4,145 1,860 0,231 2,229 0,031 
Bérleti díj (eFt/ha) 9,546 2,238 0,546 4,266 0,000 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,154 0,054 0,305 2,834 0,007 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 0,093 0,741 0,463 

Dél-Alföld 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,209 0,167 0,115 1,249 0,219 
Függő változó: szántóár (eFt/ha)  
Forrás: saját számítás 



41. táblázat 
Varianciaanalízis eredményei a földárak átlagos nagyságát tekintve a magyarországi régiók között egyéni gazdaságok 
esetén (2008, 2009) 
 
41.1. Levene- próba eredménye 

Év A próbastaisztika értéke 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

2008 1209,873 0,000 
2009 1143,385 0,000 
 
41.2. Egyszempontos varianciaanalízis 

Év Négyzetes eltérésösszeg Szabadságfok

Átlagos 
négyzetes 

eltérés 

A 
próbastatisztika 

értéke 

Empirikus 
szignifikancia 

szint 
Csoportok 
között 

167639111,114 6 27939851,852 1327,204 0,000 

Csoportokon 
belül 

1437533932,742 68286 21051,664
    

2008 

Total 1605173043,856 68292       

Csoportok 
között 

221628879,656 6 36938146,609 1826,200 0,000 

Csoportokon 
belül 

1382965785,498 68373 20226,782
    

2009 

Összesen 1604594665,153 68379       
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41.2. A post-hoc teszt 
A differenciához tartozó 

konfidencia-intervallum 95%-os 
megbízhatósági szinten 

Év (I) Régió (J) Régió 
A csoportok átlagai 

közötti különbség (I-J)

Szignifik
ancia 
szint Alsó határ Felső határ 

Közép-Dunántúl 68,58540* 0,000 61,3515 75,8193 
Nyugat-Dunántúl 52,51927* 0,000 45,1430 59,8955 
Dél-Dunántúl -41,66404* 0,000 -50,2887 -33,0393 
Észak-Magyarország 72,26018* 0,000 64,5350 79,9853 
Észak-Alföld 69,83120* 0,000 61,5163 78,1461 

2008 Games-
Howell 

Közép-
Magyarország

Dél-Alföld 115,93704* 0,000 108,6158 123,2583 
Közép-Magyarország -68,58540* 0,000 -75,8193 -61,3515 
Nyugat-Dunántúl -16,06613* 0,000 -20,1019 -12,0304 
Dél-Dunántúl -110,24944* 0,000 -116,2721 -104,2268 
Észak-Magyarország 3,67478 0,228 -,9684 8,3179 
Észak-Alföld 1,24580 0,995 -4,3240 6,8156 

  

Közép-
Dunántúl 

Dél-Alföld 47,35164* 0,000 43,4174 51,2858 
Közép-Magyarország -52,51927* 0,000 -59,8955 -45,1430 
Közép-Dunántúl 16,06613* 0,000 12,0304 20,1019 
Dél-Dunántúl -94,18331* 0,000 -100,3762 -87,9904 
Észak-Magyarország 19,74091* 0,000 14,8789 24,6029 
Észak-Alföld 17,31194* 0,000 11,5585 23,0654 

  

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-Alföld 63,41777* 0,000 59,2275 67,6080 
Közép-Magyarország 41,66404* 0,000 33,0393 50,2887 
Közép-Dunántúl 110,24944* 0,000 104,2268 116,2721 
Nyugat-Dunántúl 94,18331* 0,000 87,9904 100,3762 
Észak-Magyarország 113,92422* 0,000 107,3195 120,5290 
Észak-Alföld 111,49525* 0,000 104,2093 118,7812 

  

Dél-Dunántúl 

Dél-Alföld 157,60108* 0,000 151,4738 163,7284 
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A differenciához tartozó 
konfidencia-intervallum 95%-os 

megbízhatósági szinten 

Év (I) Régió (J) Régió 
A csoportok átlagai 

közötti különbség (I-J)

Szignifik
ancia 
szint Alsó határ Felső határ 

-72,26018*Közép-Magyarország 0,000 -79,9853 -64,5350 

Közép-Dunántúl -3,67478 0,228 -8,3179 ,9684 
-19,74091*Nyugat-Dunántúl 0,000 -24,6029 -14,8789 

-113,92422* 0,000 -120,5290 -107,3195 Dél-Dunántúl 
Észak-Alföld -2,42897 0,910 -8,6236 3,7656 

  

Észak-
Magyarország

43,67686*Dél-Alföld 0,000 38,8988 48,4549 
-69,83120*Közép-Magyarország 0,000 -78,1461 -61,5163 

Közép-Dunántúl -1,24580 0,995 -6,8156 4,3240 
-17,31194*Nyugat-Dunántúl 0,000 -23,0654 -11,5585 

-111,49525*Dél-Dunántúl 0,000 -118,7812 -104,2093 
Észak-Magyarország 2,42897 0,910 -3,7656 8,6236 

  

Észak-Alföld 

46,10584*Dél-Alföld 0,000 40,4231 51,7886 
Közép-Magyarország -115,93704* 0,000 -123,2583 -108,6158 
Közép-Dunántúl -47,35164* 0,000 -51,2858 -43,4174 
Nyugat-Dunántúl -63,41777* 0,000 -67,6080 -59,2275 
Dél-Dunántúl -157,60108* 0,000 -163,7284 -151,4738 
Észak-Magyarország -43,67686* 0,000 -48,4549 -38,8988 

 

Dél-Alföld 

 

Észak-Alföld -46,10584* 0,000 -51,7886 -40,4231 
Közép-Dunántúl 35,19141* 0,000 28,5214 41,8614 
Nyugat-Dunántúl 29,46446* 0,000 22,8422 36,0867 
Dél-Dunántúl -99,42804* 0,000 -106,8925 -91,9636 
Észak-Magyarország 6,63352 0,078 -,3839 13,6510 
Észak-Alföld 57,73686* 0,000 49,5725 65,9012 

2009 Games-
Howell 

Közép-
Magyarország

Dél-Alföld 79,94621* 0,000 73,3887 86,5037 
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A differenciához tartozó 
konfidencia-intervallum 95%-os 

megbízhatósági szinten 

Év (I) Régió (J) Régió 
A csoportok átlagai 

közötti különbség (I-J)

Szignifik
ancia 
szint Alsó határ Felső határ 

Közép-Magyarország -35,19141* 0,000 -41,8614 -28,5214 
Nyugat-Dunántúl -5,72695* 0,001 -9,9795 -1,4744 
Dél-Dunántúl -134,61945* 0,000 -140,0923 -129,1466 
Észak-Magyarország -28,55790* 0,000 -33,4031 -23,7127 
Észak-Alföld 22,54545* 0,000 16,1507 28,9402 

  

Közép-
Dunántúl 

Dél-Alföld 44,75480* 0,000 40,6040 48,9056 

Közép-Magyarország -29,46446* 0,000 -36,0867 -22,8422 
Közép-Dunántúl 5,72695* 0,001 1,4744 9,9795 
Dél-Dunántúl -128,89250* 0,000 -134,3070 -123,4780 
Észak-Magyarország -22,83094* 0,000 -27,6102 -18,0517 
Észak-Alföld 28,27240* 0,000 21,9275 34,6173 

  

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-Alföld 50,48175* 0,000 46,4082 54,5553 
Közép-Magyarország 99,42804* 0,000 91,9636 106,8925 
Közép-Dunántúl 134,61945* 0,000 129,1466 140,0923 
Nyugat-Dunántúl 128,89250* 0,000 123,4780 134,3070 
Észak-Magyarország 106,06156* 0,000 100,1702 111,9529 
Észak-Alföld 157,16490* 0,000 149,9452 164,3846 

  

Dél-Dunántúl 

Dél-Alföld 179,37425* 0,000 174,0392 184,7093 
Közép-Magyarország -6,63352 0,078 -13,6510 ,3839 
Közép-Dunántúl 28,55790* 0,000 23,7127 33,4031 
Nyugat-Dunántúl 22,83094* 0,000 18,0517 27,6102 
Dél-Dunántúl -106,06156* 0,000 -111,9529 -100,1702 
Észak-Alföld 51,10335* 0,000 44,3469 57,8598 

  

Észak-
Magyarország

Dél-Alföld 73,31269* 0,000 68,6237 78,0017 
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A differenciához tartozó 
konfidencia-intervallum 95%-os 

megbízhatósági szinten 

Év (I) Régió (J) Régió 
A csoportok átlagai 

közötti különbség (I-J)

Szignifik
ancia 
szint Alsó határ Felső határ 

Közép-Magyarország -57,73686* 0,000 -65,9012 -49,5725 
Közép-Dunántúl -22,54545* 0,000 -28,9402 -16,1507 
Nyugat-Dunántúl -28,27240* 0,000 -34,6173 -21,9275 
Dél-Dunántúl -157,16490* 0,000 -164,3846 -149,9452 
Észak-Magyarország -51,10335* 0,000 -57,8598 -44,3469 

  

Észak-Alföld 

Dél-Alföld 22,20935* 0,000 15,9321 28,4866 
Közép-Magyarország -79,94621* 0,000 -86,5037 -73,3887 
Közép-Dunántúl -44,75480* 0,000 -48,9056 -40,6040 
Nyugat-Dunántúl -50,48175* 0,000 -54,5553 -46,4082 
Dél-Dunántúl -179,37425* 0,000 -184,7093 -174,0392 
Észak-Magyarország -73,31269* 0,000 -78,0017 -68,6237 

  

Dél-Alföld 

Észak-Alföld -22,20935* 0,000 -28,4866 -15,9321 
*A csoportátlagok közötti különbség szignifikáns 5% alatti szignifikanciaszinten.  
Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 



 
 
42. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói a dél-dunántúli régióban társas vállalkozások esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,310

3. Búza hozam (t/ha) 0,551 0,480

4. Földminőség (AK/ha) 0,157 0,507 0,267

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,644 0,661 0,604 0,509

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,294 -0,083 0,174 -0,205 0,145

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,437 0,344 0,608 0,378 0,602 0,226

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 22. 
Forrás: saját számítás 
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43. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az észak-magyarországi régióban társas vállalkozások 
esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,244

3. Búza hozam (t/ha) 0,300 0,586

4. Földminőség (AK/ha) 0,141 0,037 0,160

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,540 0,485 0,456 0,492

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,021 -0,144 0,321 0,0860 0,103

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,089 0,326 0,364 0,072 0,094 0,227

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 23. 
Forrás: saját számítás 
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44. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az észak-alföldi régióban társas vállalkozások esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,738

3. Búza hozam (t/ha) 0,443 0,648

4. Földminőség (AK/ha) 0,802 0,638 0,304

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,764 0,487 0,393 0,645

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,690 0,636 0,328 0,476 0,293

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,295 0,029 0,485 -0,196 0,069 -0,499

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a dőlten és félkövéren szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 17. 
Forrás: saját számítás 
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45. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise regionális szinten 
társas vállalkozások esetén 
 

VARIANCIAANALÍZIS 
Régió   SS df MS F Szig. 

Regresszió 26536,256 6 4422,709 0,355 0,870 

Maradék 37362,220 3 12454,073    
Közép-
Magyarország 

Összesen 63898,477 9    

Regresszió 78792,199 6 13132,033 1,365 0,316 

Maradék 96208,774 10 9620,877    
Közép-
Dunántúl 

Összesen 175000,973 16    

Regresszió 71297,219 6 11882,870 2,975 0,078 

Maradék 31951,769 8 3993,971    
Nyugat-
Dunántúl 

Összesen 103248,988 14    

Regresszió 219800,173 6 36633,362 2,731 0,045 

Maradék 201179,980 15 13411,999    Dél-Dunántúl 

Összesen 420980,152 21    

Regresszió 271368,039 6 45228,007 3,415 0,023 

Maradék 211913,817 16 13244,614    
Észak-
Magyarország 

Összesen 483281,856 22    

Regresszió 2555816,322 6 425969,387 18,249 0,000 

Maradék 233421,114 10 23342,111    Észak-Alföld 

Összesen 2789237,436 16    

Regresszió 119412,416 6 19902,069 2,000 0,139 

Maradék 129334,430 13 9948,802    Dél-Alföld 

Összesen 248746,846 19      

 Forrás: saját számítás 
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46. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között regionális szinten társas vállalkozások esetén 
 
46.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Régió Modell R R2 
Becslés standard 

hibája F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Közép-
Magyarország 

  
1 

0,684a 0,467 130,46293 0,251 0,930 

Közép-Dunántúl   1 0,671b 0,451 103,36546 1,054 0,459 
Nyugat-
Dunántúl 

  
1 

0,832c 0,692 67,38292 2,249 0,154 

Dél-Dunántúl   1 0,762d 0,581 112,27740 2,771 0,050 
Észak-
Magyarország 

  
1 

0,751e 0,565 118,42651 2,780 0,046 

Észak-Alföld   1 0,957f 0,917 160,58964 14,165 0,000 
Dél-Alföld   1 0,814g 0,662 83,71501 3,356 0,032 
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
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46.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Régió Modell 

Négyzetes 
eltérések 
összegei  Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 29857,327 7 4265,332 0,251 0,930a

Hiba 34041,150 2 17020,575     
Közép-Magyarország 1 

Összesen 63898,477 9       
Regresszió 78841,209 7 11263,030 1,054 ,459b

Hiba 96159,765 9 10684,418     
Közép-Dunántúl 1 

Összesen 175000,973 16       
Regresszió 71465,778 7 10209,397 2,249 0,154c

Hiba 31783,210 7 4540,459     
Nyugat-Dunántúl 1 

Összesen 103248,988 14       
Regresszió 244493,138 7 34927,591 2,771 0,050d

Hiba 176487,014 14 12606,215     
Dél-Dunántúl 1 

Total 420980,152 21       
Regresszió 272909,272 7 38987,039 2,780 0,046e

Hiba 210372,584 15 14024,839     
Észak-Magyarország 1 

Összesen 483281,856 22       
Regresszió 2557136,157 7 365305,165 14,165 0,000f

Hiba 232101,279 9 25789,031     
Észak-Alföld 1 

Összesen 2789237,436 16       
Regresszió 164648,404 7 23521,201 3,356 0,032g

Hiba 84098,442 12 7008,203     
Dél-Alföld 1 

Összesen 248746,846 19       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), 
NHÉ (eFt/ha), szántóterület átlagos mérete (ha) 
Forrás: saját számítás 

154 
 



46.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Model B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó  -14,952 734,287   -0,020 0,986 
NHÉ (eFt/ha) 5,159 6,211 2,496 0,831 0,494 
Búza hozam (t/ha) -6,525 141,158 -0,081 -,046 0,967 
Földminőség (AK/ha) 36,891 57,981 1,802 0,636 0,590 
Bérleti díj (eFt/ha) -39,403 62,902 -2,194 -,626 0,595 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -1,707 1,708 -2,075 -1,000 0,423 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,004 0,005 0,003 0,998 

Közép-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,078 0,176 -0,473 -,442 0,702 
Regressziós állandó 189,208 215,230   0,879 0,402 
NHÉ (eFt/ha) 1,135 1,087 0,360 1,045 0,323 
Búza hozam (t/ha) 43,901 32,471 0,477 1,352 0,209 
Földminőség (AK/ha) -11,564 9,453 -0,533 -1,223 0,252 
Bérleti díj (eFt/ha) 4,620 5,175 0,501 00,893 0,395 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,038 0,206 0,057 ,184 0,858 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,006 -0,013 0,990 

Közép-Dunántúl 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,003 0,051 0,023 0,068 0,947 
Regressziós állandó 374,895 114,098   3,286 0,013 
NHÉ (eFt/ha) -3,004 1,593 -1,222 -1,885 0,101 
Búza hozam (t/ha) -38,200 44,054 -0,368 -0,867 0,415 
Földminőség (AK/ha) 6,970 6,209 0,498 1,123 0,299 
Bérleti díj (eFt/ha) 11,564 4,256 0,867 2,717 0,030 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,209 0,254 0,509 0,824 0,437 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,095 -,338 0,745 

Nyugat-
Dunántúl 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,014 0,074 0,071 0,193 0,853 
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Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Model B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó -91,068 201,191   -,453 0,658 
NHÉ (eFt/ha) -0,674 0,758 -0,225 -0,890 0,389 
Búza hozam (t/ha) 60,909 44,404 0,339 1,372 0,192 
Földminőség (AK/ha) -2,708 5,001 -0,121 -0,542 0,597 
Bérleti díj (eFt/ha) 12,485 5,331 0,677 2,342 0,034 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,154 0,178 0,169 0,867 0,401 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,113 -0,452 0,658 

Dél-Dunántúl 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,054 0,039 0,255 1,400 0,183 
Regressziós állandó 351,089 149,113   2,355 0,033 
NHÉ (eFt/ha) -1,067 0,989 -0,291 -1,079 0,297 
Búza hozam (t/ha) 36,930 40,366 0,228 0,915 0,375 
Földminőség (AK/ha) -20,679 7,255 -0,592 -2,850 0,012 
Bérleti díj (eFt/ha) 26,266 7,829 0,851 3,355 0,004 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -0,082 0,183 -0,094 -0,447 0,661 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,001 -0,096 -0,496 0,627 

Észak-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,017 0,051 0,070 0,332 0,745 
Regressziós állandó -503,606 232,807   -2,163 0,059 
NHÉ (eFt/ha) 1,146 1,014 0,219 1,131 0,287 
Búza hozam (t/ha) 82,268 74,032 0,206 1,111 0,295 
Földminőség (AK/ha) 10,842 8,413 0,204 1,289 0,230 
Bérleti díj (eFt/ha) 16,736 5,302 0,457 3,156 0,012 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,243 0,572 0,081 0,425 0,681 
Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,003 0,002 -0,349 -1,856 0,096 

Észak-Alföld 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,018 0,081 0,026 0,226 0,826 
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Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Régió Model B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó 160,627 155,439   1,033 0,322 
NHÉ (eFt/ha) 0,707 0,706 0,216 1,001 0,336 
Búza hozam (t/ha) 46,867 30,765 0,393 1,523 0,154 
Földminőség (AK/ha) -2,201 4,513 -0,094 -0,488 0,635 
Bérleti díj (eFt/ha) 3,426 3,338 0,254 1,026 0,325 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -0,415 0,160 -0,497 -2,601 0,023 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,000 -0,120 -0,514 0,616 

Dél-Alföld 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,056 0,022 -0,500 -2,541 0,026 
Függő változó: szántóár (eFt/ha) 
Forrás: saját számítás 



M5. Országrészekre vonatkozó elemzésekhez tartozó táblázatok 
 
 
47. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói a dunántúli országrészen egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,050

3. Búza hozam (t/ha) 0,478 0,243

4. Földminőség (AK/ha) 0,419 0,147 0,284

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,475 0,156 0,440 0,462

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,159 0,340 0,271 -0,017 00,096

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,330 0,267 0,674 0,171 0,358 0,169

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a félkövéren és dőlten szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 117. 
Forrás: saját számítás 
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48. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az alföldi és északi országrészen egyéni gazdaságok esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,245

3. Búza hozam (t/ha) 0,501 0,218

4. Földminőség (AK/ha) 0,383 0,188 0,353

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,607 0,428 0,431 0,421

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,357 0,246 0,139 0,145 0,430

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,216 0,412 0,458 0,093 0,035 -0,010

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a félkövéren és dőlten szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 121. 
Forrás: saját számítás 
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49. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói a dunántúli országrészen társas vállalkozások esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,228

3. Búza hozam (t/ha) 0,372 0,230

4. Földminőség (AK/ha) 0,096 0,517 0,425

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,470 0,564 0,392 0,588

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,080 0,024 0,308 0,038 -0,042

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,163 0,148 0,316 0,157 -0,039 -0,034

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a félkövéren és dőlten szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 54. 
Forrás: saját számítás 
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50. táblázat 
A regressziós modellbe bevont változók korrelációs együtthatói az alföldi és északi országrészen társas vállalkozások esetén 
 

Mutató 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Szántóár (eFt/ha) 

2. NHÉ (eFt/ha) 0,625

3. Búza hozam (t/ha) 0,385 0,539

4. Földminőség (AK/ha) 0,406 0,348 0,249

5. Bérleti díj (eFt/ha) 0,617 0,500 0,531 0,554

6.Tárgyi eszközök értéke 

   (eFt/ha) 
0,194 0,175 0,178 0,138 0,051

7. Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,053 0,214 0,418 -0,068 0,215 -0,096

Megjegyzés: a lineáris korrelációs együtthatók közül a félkövéren jelölt értékek 99%-os, a félkövéren és dőlten szedettek pedig 95%-os  
  megbízhatósági szinten jelentős korrelációra utalnak, a kétoldali próba esetében. A minta nagysága: 60. 
Forrás: saját számítás 
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51. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise országrészenként 
egyéni gazdaságok esetén 
 

VARIANCIAANALÍZIS 

Országrész   SS df MS F Szignifikanciája

Regresszió 568226,082 6 94704,347 1,246 0,335

Maradék 1216049,888 16 76003,118   
Közép-
Magyarország 

Összesen 1784275,970 22   
Regresszió 588178,409 6 98029,735 10,863 0,000

Maradék 992682,830 110 9024,389   Dunántúl 

Összesen 1580861,239 116     

Regresszió 1241681,887 6 206946,981 17,179 0,000

Maradék 1373329,250 114 12046,748   
Alföld és 
Észak 

Összesen 2615011,137 120     

 Forrás: saját számítás 
 

52. táblázat 
Többváltozós lineáris becslő függvény varianciaanalízise országrészenként 
társas vállalkozások esetén 
 

VARIANCIAANALÍZIS 

Országrész   SS df MS F Szignifikanciája

Regresszió 26536,256 6 4422,709 0,355 0,870

Maradék 37362,220 3 12454,073  Közép-
Magyarország 

Összesen 63898,477 9  

Regresszió 263967,220 6 43994,537 4,668 0,001

Maradék 442959,688 47 9424,674  Dunántúl 

Összesen 706926,908 53  

Regresszió 2345942,026 6 390990,338 12,034 0,000

Maradék 1721944,886 53 32489,526  
Alföld és 
Észak 

Összesen 4067886,912 59  

Forrás: saját számítás 
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53. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között országrészekre vonatkozólag egyéni gazdaságok esetén 
 
53.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Régió Modell R R2 
Becslés standard 

hibája F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Közép-
Magyarország 

  
1 

0,592 0,350 277,96073 1,156 0,382 

Dunántúl   1 0,629 0,395 93,65347 10,177 0,000 
Alföld és Észak   1 0,691 0,478 109,94678 14,761 0,000 

Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), szántóterület 
átlagos mérete (ha); Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
 

53.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Országrész Modell 

Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 625343,477 7 89334,782 1,156 0,382a

Hiba 1158932,492 15 77262,166     
Közép-
Magyarország 

1 

Összesen 1784275,970 22       
Regresszió 624825,289 7 89260,756 10,177 0,000b

Hiba 956035,949 109 8770,972     
Dunántúl 1 

Összesen 1580861,239 116       
Regresszió 1249033,784 7 178433,398 14,761 0,000c

Hiba 1365977,352 113 12088,295     
Alföld és Észak 1 

Összesen 2615011,137 120       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), szántóterület 
átlagos mérete (ha) 
Forrás: saját számítás 
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53.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Országrész Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó  268,874 415,538   0,647 0,527 
NHÉ (eFt/ha) 2,771 3,326 0,289 0,833 0,418 
Búza hozam (t/ha) -69,818 142,033 -0,167 -0,492 0,630 
Földminőség (AK/ha) 16,180 13,554 0,368 1,194 0,251 
Bérleti díj (eFt/ha) 3,931 15,617 0,076 0,252 0,805 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -0,241 0,497 -0,154 -0,485 0,635 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,001 0,003 0,059 0,200 0,844 

Közép-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,683 0,794 -0,189 -0,860 0,403 
Regressziós állandó  34,552 64,601   0,535 0,594 
NHÉ (eFt/ha) -0,275 0,218 -0,105 -1,260 0,211 
Búza hozam (t/ha) 41,191 16,137 0,279 2,553 0,012 
Földminőség (AK/ha) 5,452 1,830 0,256 2,979 0,004 
Bérleti díj (eFt/ha) 2,859 1,258 0,208 2,273 0,025 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,055 0,049 0,091 1,110 0,270 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,000 0,005 0,044 0,965 

Dunántúl 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,234 0,115 -0,160 -2,044 0,043 
Regressziós állandó  -106,373 61,625   -1,726 0,087 
NHÉ (eFt/ha) -,370 0,276 -,117 -1,338 0,184 
Búza hozam (t/ha) 42,401 18,830 ,204 2,252 0,026 
Földminőség (AK/ha) 2,331 1,761 ,102 1,324 0,188 
Bérleti díj (eFt/ha) 8,871 1,889 ,467 4,695 0,000 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,091 0,045 0,156 2,034 0,044 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,001 0,000 0,143 1,605 0,111 

Alföld és Észak 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,089 0,115 0,056 0,780 0,437 
Függő változó: szántóár (eFt/ha) 
Forrás: saját számítás



54. táblázat 
Többváltozós regressziós modell jellemzői, amelyben a szántóterületek átlagos mérete is szerepelt a modell magyarázó 
változói között országrészekre vonatkozólag társas vállalkozások esetén 
 
54.1. A regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 

Régió Modell R R2 
Becslés standard 

hibája F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Közép-
Magyarország 

  
1 

0, 684 0, 467 130,46293 0,251 0,930a 

Dunántúl   1 0, 615 0, 378 97,75745 3,996 0,002 
Alföld és Észak   1 0, 771 0, 595 178,07344 10,898 0,000 

Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), szántóterület 
átlagos mérete (ha); Függő változó: szántóár (E Ft/ha) 
Forrás: saját számítás 
 
54.2. A regressziós modell ANOVA táblázata 

Országrész Modell 

Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 29857,327 7 4265,332 0,251 0,930a

Hiba 34041,150 2 17020,575     
Közép-
Magyarország 

1 

Összesen 63898,477 9       
Regresszió 267327,028 7 38189,575 3,996 0,002b

Hiba 439599,880 46 9556,519     
Dunántúl 1 

Összesen 706926,908 53       
Regresszió 2418959,038 7 345565,577 10,898 0,000c

Hiba 1648927,874 52 31710,151     
Alföld és Észak 1 

Összesen 4067886,912 59       
Magyarázó változók: földminőség AK/ha), bérleti díj (eFt/ha), tárgyi eszközök értéke (eFt/ha), ágazati eredmény (Ft/ha), búza hozam (t/ha), NHÉ (eFt/ha), szántóterület 
átlagos mérete (ha), Forrás: saját számítás 
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54.3. A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Országrész Modell B 
Standard 

hiba Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regressziós állandó  -14,952 734,287   -0,020 0,986 
NHÉ (eFt/ha) 5,159 6,211 2,496 0,831 0,494 
Búza hozam (t/ha) -6,525 141,158 -0,081 -0,046 0,967 
Földminőség (AK/ha) 36,891 57,981 1,802 0,636 0,590 
Bérleti díj (eFt/ha) -39,403 62,902 -2,194 -0,626 0,595 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) -1,707 1,708 -2,075 -1,000 0,423 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,004 0,005 0,003 0,998 

Közép-
Magyarország 

1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,078 0,176 -0,473 -0,442 0,702 
Regressziós állandó  198,327 73,461   2,700 0,010 
NHÉ (eFt/ha) -0,029 0,414 -0,011 -0,070 0,945 
Búza hozam (t/ha) 27,929 18,917 0,224 1,476 0,147 
Földminőség (AK/ha) -7,175 2,851 -0,393 -2,516 0,015 
Bérleti díj (eFt/ha) 7,658 2,070 0,627 3,700 0,001 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,051 0,088 0,075 0,580 0,565 
Ágazati eredmény (Ft/ha) 0,000 0,000 0,159 1,162 0,251 

Dunántúl 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) 0,014 0,024 0,075 0,593 0,556 
Regressziós állandó  -2,088 124,363   -0,017 0,987 
NHÉ (eFt/ha) 2,009 0,519 0,433 3,874 0,000 
Búza hozam (t/ha) 10,854 33,387 0,041 0,325 0,746 
Földminőség (AK/ha) -0,011 4,779 0,000 -0,002 0,998 
Bérleti díj (eFt/ha) 11,773 3,572 0,422 3,296 0,002 
Tárgyi eszközök értéke (eFt/ha) 0,081 0,166 0,046 0,492 0,625 
Ágazati eredmény (Ft/ha) -0,001 0,000 -0,256 -2,519 0,015 

Alföld és Észak 1 

Szántóterület átlagos mérete (ha) -0,049 0,032 -0,141 -1,517 0,135 
Függő változó: szántóár (eFt/ha) 
Forrás: saját számítás
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