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1  Összefoglaló értékelési bizonyítvány 
 

Megbízó:     Takács Mihály 

     2011 Budakalász Arany J. u. 5. 

Vizsgált terület:  Györgytarló 082, 085/7, 086/2, 097/18 hrsz,  

Sárospatak 0232/18 hrsz    

A szakvélemény készítés ideje: 2019. szeptember 26. 

Helyszíni szemle ideje:  2019. szeptember 20.  

 

A szakvélemény készítés célja: a vizsgált ingatlan reális, helyben szokásos haszonbérleti 

     díjának meghatározása. 

 

Értékmeghatározás:    A termőföld ingatlan haszonbérleti díjának   

   meghatározása piaci összehasonlító adatokon, valamint a 

   föld értékéből hozamszámítás módszer alapján történt. 

 

Termőföld érték és haszonbérleti díj összefoglaló táblázat: 

 

 
 

A szakvéleményben közölt haszonbérleti díj értéke általános forgalmi adó nélkül értendő.  

A kalkulált számítás 6 hónapig érvényes.  

 

 

 

        Mandula Róbert 
    igazságügyi szakértő 
ingatlanvagyon értékelő 
 
 

Szám Település Hrsz Terület (ha)

Számított 

ingatlan fajlagos 

ár (Ft/ha)

Számított 

ingatlan érték 

(Ft)

Becsült 

haszonbérleti 

díj (Ft/ha)

Éves 

haszonbérleti 

díj (Ft)

1 Györgytarló 082 38,2471       943 068             36 069 627  34 608         1 323 658      

2 Györgytarló 085/7 10,7470 887 569             9 538 699    32 496         349 230         

3 Györgytarló 086/2 4,1373 864 402             3 576 289    32 880            136 035         

4 Györgytarló 097/18 2,6161 1 153 469         3 017 589    59 671            156 106      

5 Sárospatak 0232/18 5,0939          1 265 752         6 447 612    61 186            311 676         

43,3410       58 649 816  2 276 705      Összesen:
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2 Szakértői nyilatkozat 
 

• Nincs tudomásom olyan tényezőkről, amelyek miatt feltételezhető lenne, hogy a 

megbízó által szolgáltatott adatok nem helytállóak.  

• A megállapított érték az ingatlan tehermentes állapotára vonatkozik.  

• A jelenlegi piaci viszonyok figyelembevételével jelen értékelés érvényességét az 

elkészítéstől számított 180 napig tartom fenn.  

• Az értékelés csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat 

kiragadni és önmagában felhasználni nem szabad, mert a kiragadott részletek hamis 

képet tükröznek, ezért a szakvélemény csak egészében másolható és adható tovább. 

• Kijelentem, hogy az értékelés során megbízásomhoz híven legjobb tudásom szerint 

jártam el, az értékbecslés összegszerűségében semmilyen vonatkozásban nem vagyok 

érdekelt.  

• Kijelentem, hogy kompetencia területeim alapján a megbízást el tudom látni. 

Igazságügyi szakértői kompetencia területeim: termőföld forgalmazás, termőföld 

értékbecslés, termőföld talajvédelme, öntözéses gazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás, 

kertészeti növénytermesztés, szántóföldi növénytermesztés. 

• Elérhetőségeim: 6000 Kecskemét Tiszavirág u. 18., Telefon: 06 20 434 6972,  

E-mail: mandula.robert@gmail.com, Web: www.igazságügyi-szakértő.hu, 

www.foldertekeles.hu 

 

3 A szakértői feladat ismertetése 
 

Takács Mihály (2011 Budakalász Arany J. u. 5.) (továbbiakban: megbízó) alatti lakostól, igazságügyi 

magánszakértői vélemény elkészítésére kaptam megbízást. A megbízás tárgya, a Györgytarló 082, 

085/7, 086/2, 097/18 hrsz, Sárospatak 0232/18 hrsz mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozóan, a 

jelenlegi haszonbérleti díj felülvizsgálatát alátámasztó szakvélemény és elemzés elkészítése volt. Az 

elkészült szakvéleményt a megbízó a bérlővel lefolytatandó tárgyalásnál kívánja felhasználni.  

 

Annak ellenére, hogy 5 db külön hrsz-t érint az értékelés, a területek egyedi értékelését követően egy 

szakvéleményben történik a területek minősítése. Ennek magyarázata az, hogy azonos a területek 

haszonbérlője. Ezen felül a területek – különösen a gyep területek – közel helyezkednek elmáshoz, így 

tulajdonságaik is nagyban hasonlóak.  

 

4 A szakértői vélemény elkészítésének alapja 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 50/A. §-a lehetőséget ad a 
bérbeadónak és a bérlőnek arra, hogy - a jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén - a 
korábban megkötött haszonbérleti szerződést módosítsák: 

„..50/A. § *  (1) A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a szerződő felek 

bármelyike az e §-ban foglaltak szerint a szerződéskötést követő 5 év elteltével - ha a haszonbérleti 

szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás 

időpontjától számított 5 év elteltével -, majd az első kezdeményezést követően 5 évente 

kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor 
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irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a 

haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra. 

 

(2) A kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell 

megállapítani. A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az 

igazságügyi szakértői véleményt. 

 

(3) Ha a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti 

haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági 

év végére felmondhatja. 

 

(4) Ha az ellenérdekű fél a kezdeményezéssel nem ért egyet, de a (3) bekezdésben foglaltak 

alkalmazására nincs mód, vagy azzal nem kíván élni, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 

napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását; 

ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell 

tekinteni. 

 

(5) Ha a bíróság által meghatározott haszonbérleti díj mértéke a korábbi haszonbérleti díj mértékétől 

legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 

30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. 

 

(6) A felek az (1) bekezdésben szereplő, első szerződésmódosítási kezdeményezésre előírt, továbbá az 

azt követő szerződésmódosítási kezdeményezések közötti időtartamot, valamint a szerződésmódosítási 

kezdeményezés feltételeként előírt, a szerződés időtartamából hátralevő időtartamot 5 évnél rövidebb 

időtartamban is megállapíthatják. E § rendelkezéseitől a felek egyebekben érvényesen nem térhetnek 

el…” 

 

A földtulajdonos és a bérlő közötti módosítási igényeket alátámasztja és megalapozza, az időközben 
beállt viszonyoknak esetleges megváltozása, ebből következően a helyben kialakult, elfogadott és 
jellemző piaci haszonbérleti díj mértéknek megváltozása. 

A feleknek a kezdeményezés során a piaci haszonbérleti díj mértékét, valamint a korábbi haszonbérleti 
díj változtatásának alátámasztását igazságügyi szakértői véleménynek kell megalapoznia. Ezt a célt 
irányozza el a jelenlegi szakértői vélemény. 

 

 

5 A földterület értékének és a bérleti díj megállapításánál figyelembe vehető 

elvek, adatok és módszerek  

 
 
A föld bérleti díj meghatározás egyrészről nem egy olyan típusú értékbecslési tevékenység, ahol nem 
egy adott, fizikailag megtalálható és fellelhető ingatlan forgalmi értékét kell meghatározni, hanem egy 
adott ingatlan használati jogának átengedése fejében történő díj mértékét.  
 
Másrészről mindenképpen az értékbecslés-vagyonértékelés módszereit szükséges alkalmazni, hiszen a 
bérleti díj mértéke mindenképpen a bérbeadott ingatlan tulajdonságaitól, minőségétől, 
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jövedelemtermelő képességétől függ, ami viszont egyértelműen az ingatlan értékmeghatározását 
követeli meg.  

 

5.1 A piaci érték fogalma:  
 

A piaci érték egyfajta idealizált érték, átlagos ár, a lehetséges árak várható értéke, amelyet a 

TEGOVA az alábbi módon definiál:  

Piaci érték alatt az a várható ár értendő, amelyért az ingatlan gazdát cserélhetne, magánjogi 

adásvételi szerződés keretében, egy eladni szándékozó eladó és egy olyan vevő között, akivel 

kapcsolata kizárólag piaci természetű, az értékbecslés határnapján, feltételezve, hogy az ingatlan 

a piacon nyilvánosan meghirdetésre került, az adásvétel szokásos piaci körülmények között zajlik 

le és annak lebonyolítására az ingatlan természetétől függő, megfelelő időtartam áll 

rendelkezésre.  

 

Az érték meghatározásához a következő jogszabályokban, előírásokban és iránymutatásokban 

rögzítettek kerültek figyelembe vételre: 

- 54/1997 (VIII.1.) FM rendelet 

- TEGOVA (Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja) előírásai 

- EVS 2012 (Európai Vagyonértékelési Standardok) előírásai 

 

5.2 Értékelési módszerek 
5.2.1 Értékbecslés piaci alapú megközelítéssel 

 

A piaci összehasonlító alapú megközelítés, vagyis a valós eladások összehasonlítása (Open Market 

Value), olyan eljárások sora, amikor a szakértő úgy határozza meg az értéket, hogy összehasonlítja az 

értékelendő vagyontárgyat, más hasonló vagyontárgyakkal, melyek az utóbbi időben kerültek 

értékesítésre. 

Az érték megállapítása lényegében egy szigorúan zárt matematikai rendszer. Az értékbecslés, mint 

becslési eljárás a matematikai statisztikai törvényeken alapul. Az ingatlanok lényegi eladási adatai 

valószínűségi változónak tekintendőek, tehát csak és kizárólag a matematikai statisztikai törvények 

alapján lehetséges a becslés.  

Az adott sokaság jellemzői megállapításának véletlenszerű mintakiválasztásával, és a minták 

statisztikai feldolgozása alapján vonhatunk le következtetést a teljes sokaságra nézve, vagyis minták 

statisztikai kiértékelése alapján állapítjuk meg a sokaság jellemzőit. Ebben az esetben az egyes minták 

egyedi jellemzői már indifferensek, mivel a véletlen mintaválasztás az adott megbízhatósági szinten ad 

eredményt az egész sokaságra vonatkozóan. 

 

A módszer lényege, hogy az általunk értékbecsülni kívánt ingatlan értékét úgy kell 

meghatároznunk, hogy más konkrét és ismert adásvételi ügyletek áraiból vonunk le 

következtetéseket és alkalmazzuk, kiterjesztjük a kérdéses ingatlanunkra, bizonyos korrekciós 

tényezők (pro és kontra) alkalmazásával. Az összehasonlító vizsgálatok során olyan ingatlanokat 

szabad figyelembe venni, amelyek földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanhoz hasonló, és az 

abban szereplő ingatlanok típusa azonos vagy közel azonos a vizsgált ingatlannal. Minimálisan 
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három tényadatot kell a számításhoz felhasználni. Az elemzett összehasonlító adatokból kerül sor 

az összehasonlító érték meghatározására. Ez az érték fajlagos érték, mely általában egy hektár 

területre vonatkozik. Az ingatlan összehasonlítható piaci értékét a korrigálás után kialakuló 

fajlagos érték (Ft/ha) és az ingatlan mértéke (ha) szorzataként kell megállapítani.  

5.2.2 Értékbecslés hozamszámítás alapú megközelítéssel 

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

érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték 

megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta 

jövedelmek jelenértéke. A termőföldre vonatkozó hozam alapú értékbecslést az 54/1997. (VIII.1.) FM 

rendeletben foglaltak szerint szükséges végrehajtani.  

1. Az ingatlan értékét három, külön-külön értékelt tényező együttes összege határozza meg az 

alábbiak szerint:   

Fé= Fté+Té+Éé  

hol  

Fé : az ingatlan áfa nélküli forgalmi értéke (Ft)  
Fté: a termőföld forgalmi értéke (Ft)  
Té: a telepítmény áfa nélküli értéke (Ft)  
Éé: az ingatlanon található felépítmény, pince (épületek, építmények, föld alatti raktár) áfa nélküli 
értéke (Ft)  
A termőföld értékelését a földnyilvántartásban szereplő aranykorona érték (AK) 

figyelembevételével kell elvégezni. Kivételt képez ez alól a szőlő- és gyümölcsültetvény, valamint 

a halastó által foglalt termőföld.  

 

 

A termőföld forgalmi értékének meghatározására az alábbiak szerint történhet: 

 

         (Pj + B) * p 

Fté =  * (1+k)  

               2 * i 

 

a képletben: 

 

Fté:  a termőföld forgalmi értéke (Ft)  
Pj:  a termőföld járadék jellegű jövedelme,  
Pj aktuális érték az ingatlan saját AK értékének és közzétett értékének a szorzata adja (étkezési 
 búza kg)  
B:  az ingatlan közvetlen környezetében jellemzőnek tekinthető, étkezési búza kg/AK 
 haszonbérleti díj és az értékelt ingatlan saját aranykorona értékének szorzatából 
 számított földhozadék (étkezési búza kg)  
p:  az étkezési búzának az értékbecslést megelőző évben kialakult hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg) i: 
 tőkésítési kamatláb  
k:  a földterület számított értékét módosító ismérvek összevont hatását kifejező korrekciós 
 tényező (százalékláb)  
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A termőföld forgalmi értékének (Fté) a fentiek szerint számított értékét a termőföld tulajdonságai 

alapján korrigálni kell. Az egyes ismérvek jellemzők forgalmi értékre gyakorolt egyedi hatását 

százaléklábbal kell jellemezni, melyek előjelhelyesen összevont értéke megegyezik a „k” korrekciós 

tényezővel.  

 

A bérleti díj megállapítását a piaci összehasonlító adatok elemzése módszerrel és a 

hozamszámításon alapuló módszerrel egyaránt elvégeztem.    

 

5.3 A hazai Aranykorona rendszer 
 

Az európai országokban termőföldek minősítésére helyileg, országonként kialakult, modernebb, vagy 
régi hagyományokat őrző földminősítési rendszereket használnak. Az átjárás az egyes rendszerek 
között meglehetősen nehézkes. Hazákban a több mint száz éves hagyományra visszanyúló – eredetileg 
az adóztatás bevezetése érdekében létrehozott - Aranykorona rendszert használják, a föld 
jövedelmezőségi paramétereinek meghatározására. A módszer és a rendszer nem tökéletes, de 
jelenleg a legjobb, általánosan elérhető és a hatóságok, által is kötelezően használt.  

A termőföldek esetében minden szempontból döntő, hogy milyen a termőtalaj minősége, a 

humuszréteg vastagsága, a talaj kötöttsége, a terület megközelíthetősége, annak nagysága, alakja…stb. 

A termőföldek jövedelmezőségének, értékének, valamint bérleti díjának meghatározásakor is kiemelt 

jelentőséggel bír a terület Aranykorona értéke, mint fő termőföld minőségi paraméter.  

Aranykorona rendszer szerinti termőföld minőségi kategóriák: 

• 15 AK alatt gyenge 

• 15-25 AK közepes, jó 

• 25-35 AK jó, nagyon jó 

• 35 AK felett extra minőségű 
 

Magyarországon 1 ha termőföld átlagos aranykorona értéke: 19,8, ez az érték Borsod-Abaúj Zemplén 
megyében 15,2. A legmagasabb Aranykorona értékek hazánkban kb. 47-48. A vizsgált ingatlanok 
Aranykorona értéke a megyei átlagnál alacsonyabb.  

 

 

5.4 A gazdálkodói eredményt befolyásoló egyéb tényezők 
 

A gazdálkodói eredményt befolyásoló tényezők meghatározzák az ingatlanon elért eredmény 

mértékét. A termesztés során jellemzően felmerülő termesztésből adódó bevételeken túl, a terület 

egységre eső gazdálkodói eredményeket szintén befolyásolják a területhez kötött, illetve közvetett-, 

vagy közvetlen támogatások, illetve a pályázható források. Mivel ezek az összegek a termelési 

eredmények mellett igen jelentős jövedelmi arányt képviselnek, így egy-egy terület értékének, illetve 

bérleti díjának megállapításánál figyelembe vehető ezek mértéke, illetve az adott ingatlanra a pályázás 

potenciális lehetősége. Ilyenek lehetnek: 

 

Területalapú támogatás  

A területalapú támogatási rendszer a 2004. évi Európai Uniós csatlakozásunkat követően vette 

kezdetét. Alanyi jogon járó támogatási rendszer.  A bérleti díjak megállapításának ma egyik többé-

kevésbé elterjedt gyakorlata, hogy a mindenkori területalapú támogatás mértékéhez, nagyságának 
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bizonyos százalékához kötik a felek a haszonbérleti díj összegének mértékét. Az ország különböző 

pontjain kialakult eltérő szokások és gyakorlat mutatkozik e tekintetben is, amit tovább árnyal a 

termesztési lehetőségek és feltételek (talajadottságok, környezet…stb.) megfelelő és reális megítélése. 

Összességében általánosságban elmondható, hogy kedvezőbb adottságú területeken a haszonbérleti 

díj mértéke eléri, jobb területeken jellemzően meghaladja a mindenkori területalapú támogatás 

mértékét.  

 

AKG támogatás: 

Az AKG támogatás 5 éves ciklusokat ölel fel, egy nem alanyi jogon járó, külön pályázati úton elnyerhető 

kiegészítő támogatási rendszer. Legjellemzőbben a horizontális szántó célprogramban pályázhattak a 

gazdálkodók a szántó területekkel. A maximálisan kapható támogatás összege a jelenlegi ciklusokban 

270 Euro/ha. Átlagos gazdálkodói vállalást feltételezve, a támogatásként kalkulált és figyelembe 

vehető átlagos összeg kb. 100-120 Euro. (kb. 35-40.000 Ft)  

 

Jelenleg két AKG ciklus van folyamatban, ezek időtartama: 2016-2021. és 2017-2022. Nincs információ 

arról, hogy a vizsgált terület jelenleg érintett-e agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásban. A 

pályázati és támogatási összegek nem kerültek értékelésre a jelenlegi szakvélemény haszonbérleti díj 

megállapítása során.  

 

 

6 A bérleti díj megállapítás alkalmazott módszere 
 

A magyar jogrendben, illetve bírói gyakorlatban - egyes kivételes esetektől eltekintve – irányadó és 
mértékadó módszerként a piaci összehasonlító alapú megközelítés került kiemelésre, ezért ezzel az 
eljárással mindenképpen szükséges a forgalmi értéket megállapítani, melyre a Legfelsőbb Bíróság is 
döntéseiben többször rámutatott. A másik módszer (hozamszámításon alapuló) elsősorban ellenőrző 
számításként, megfelelő súlyozás mellett alkalmazható, vagy speciális esetekben, ha nem áll 
rendelkezésre piaci összehasonlító adat. 

Az ingatlanok forgalmi értékének, illetve haszonbérleti díjának meghatározásánál mindkét módszerre 
elvégzésre került a bérleti díj megállapítása, a végső érték meghatározása a két módszer 
eredményeinek súlyozásával történt.  

A bérleti díj összege mindig a két egymással piaci alkuban lévő felek alkupoziciójának a függvénye. 
Időben és térben változik, de elsősorban a kialakult piaci szituációktól, a földhasználat remélt 
hozamától, esetenként a spekulációs várakozásoktól is függ, de mértékét alapvetően az adott 
földterület jelenlegi és várható jövedelemtermelő képessége határozza meg.   

A föld haszonbérleti díj megállapítása során jelenleg nincs olyan egységes jogszabályi iránymutatás, - 
ellentétben a mezőgazdasági ingatlanok és az épületek értékének maghatározásával -, amelyben 
rögzítve lenne az egyes mezőgazdasági területek, vagy az egyes művelési ágak bérbeadásának 
kötelezően betartandó előírásai. Ebből következően a bérleti díj mértékére vonatkozóan nincs 
semmilyen betartandó javaslat. Tehát sem a föld minősége, sem annak Aranykorona értéke, vagy 
egyéb a termesztésre hatást gyakorló tulajdonsága konkrétan nem köthető a bérleti díj mértékéhez.  

Ezen túl megjegyzendő, hogy a bérleti díj megállapításának metodikája és a számítás módszere sem 
kötött, így nincs olyan eljárás (jogszabály, vagy szabvány), amit használni kellene kötelezően a 
haszonbérleti díj megállapításánál.  
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A bérleti díjak meghatározásánál szintén nincs arra vonatkozó metodika, hogy milyen értékcsökkentő 

és növelő korrekciós tényezők alkalmazása lenne kötelező a piaci összehasonlító módszernél. A 

szakvélemény készítése során a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani 

elveiről szóló 54/1997. (VIII.1.) FM rendeletben foglaltak figyelembe vételével került sor az 

összehasonlító korrekciós tényezők kiválasztására 

7 Előzmények ismertetése 
 

A területek osztatlan közös tulajdonban vannak. A területek egyik tulajdonosának, Dr. Takács Antal 

(1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.) fia, Takács Mihály (2011 Budakalász Arany J. u. 5.) rendelte 

meg a szakértői vélemény elkészítését.  

A területek jelenlegi bérlője: GEO-MILK Kft. (3950 Sárospatak Apróhomok 0455/2 hrsz)  

A haszonbérleti szerződés időtartama: 2008. március 14. – 2028. március 13.  

A területekre a haszonbérleti díj mértéke jelenleg: 45 kg búza/AK/év.  

Ezt a haszonbérleti díjat hivatott felülvizsgálni a jelenlegi szakértői vélemény.  

 

8 Az ingatlanok értékelése és leírása 
 
Helyszíni szemle 
 

Az ingatlankon 2019. szeptember 20. napján történt meg a helyszíni szemle. A szemlére kiértesítést 

kapott a megbízó, valamint a terület földhasználója egyaránt. A meghirdetett szemlén a földhasználó 

Geo-Milk Kft. képviseletében Bodnár Gabriella vett részt. 

A Győrgytarló 082, 085/7, 086/2, 097/18 hrsz területek gyakorlatilag egy egységben, az egymás mellet 

található FNJR2-U-17 és F6152-7-17 fizikai blokkban helyezkednek el. A területek Györgytarló 

településhez vannak legközelebb, légvonalban kb. 2000 m-re északkeletre.  Nagyrészt rossz minőségű 

aszfaltúton, részben szintén rossz minőségű földúton, illetve a táblák közötti csapáson lehet 

megközelíteni. Csapadékos időjárás esetén a megközelítésük nehézkes lehet. Művelést zavaró 

tereptárgyak nem találhatók a területeken.  

A 097/18 hrsz művelési ága szántó, a többi ingatlan gyep. A gyep területeken kb. 20-30 cm magas, fű 

volt a szermle idején. A területek minimálisan hullámosak, a 082 területen van egy valamivel mélyebb 

fekvésű területrész. A területeken a száraz időjásárnak köszönhetően nem volt víz, vagy annak 

közvetlen nyoma. A 086/2 és a 097/18 hrsz terület a MePAR rendszer szerint belvízjárta területrész. A 

gyep területek teljesen egybe vannak művelve, az egyes hrsz-ek egymástól nem elkülöníthetők, így a 

rajtuk történt termesztési munkálatok is azonosak, talaj és egyéb minőségben nem különböznek 

egymástól. A talajok talajtípusa réti öntés talaj, textúrája agyag, nehéz agyag.  

 

A 097/18 hrsz az ingatlan nyilvántartás szerint szántó terület, a szemle idején parlagon volt, erősen 

gyomos állapotban.  

A területen Ejkelkamp típusú, 6 cm átmérőjű kézi talajfúróval furatot mélyítettem le. Mintavétel és 

laboratóriumi talajvizsgálat nem történt, a látottak alapján a talaj felső, sötétebb humuszos szintje kb. 
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60 cm vastagságú, a felső (forgatott) talajréteg humusztartalma hozzávetőlegesen 1,2-1,6% körüli 

lehet.  

A Sárospatak 0232/18 hrsz a tulajdoni lap szerint szántó művelésben van, használatban is szántó. 

Legközelebb Tiszakarád település található, kb. 6000 m-re az ingatlantól délkeleti irányban. Az ingatlan 

felszíne közel sík, aszfalt út mellett található, de az út és a terület között csatorna húzódik, így a bejárás 

a területre közvetlenül az útról nem lehetséges. A terület környezetében nagyrészt szántó az 

ingatlanok hasznosítása. Az ingatlan alakja mezőgazdasági művelésre ideális, elnyúlt téglalap alakú.  

 

 

9 A bérleti díj megállapítása 

9.1 Piaci összehasonlító adatok (bérleti díjak) elemzése  

 

A módszer főbb lépései a következők: 

1. Az adásvételekről információk gyűjtése, rendszerezése (alaphalmaz kialakítása) 

2. A vizsgálni kívánt ingatlanhoz hasonlító ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.  

3. Az összehasonlításra kiválasztott ingatlanok fajlagos értékének (bérleti díj) meghatározása. 

4. Értékmódosító tényezők elemzése. 

5. A vizsgált ingatlanra a fajlagos érték számítása, módosítása. 

6. Az ingatlanra vonatkozó bérleti díj számítása. A kiszámolt fajlagos érték és jellemzően a terület 

(ha) szorzataként kapott összeg.  

 

A tárgyi vizsgált ingatlan bérleti díjának meghatározására az összehasonlító adatokat a 

hirdetmeny.magyarorszag.hu oldalról vettem. A települési önkormányzatok a jogszabályi előírásokat 

betartva, erre a honlapra hirdetményként kötelezően kifüggesztik, az adott település közigazgatási 

területén belül található ingatlanokra megkötött haszonbérleti díjról szóló megállapodások rövid 

összegző információit. A jelenlegi szakvéleményben az összehasonlítás alapját tehát nem kínálati 

adatok (hirdetések), hanem megvalósult szerződések információi adták.  

 

Az összehasonlítás alapját összesen 6 db ingatlan adja. Az extrém magas és extrém alacsony bérleti 

díjak kiejtésre kerültek. A gyep területek összehasonlításához gyep bérleti díj adatok csak nagyon 

korlátozottan álltak rendelkezésre, így a szántó területek - megfelelő korrigálással - kerültek be az 

összehasonlításba.  

 

Helyszíni szemlét csak a vizsgált ingatlanokon folytattam le. Az összehasonlító tényezők közül olyanok 

kerültek módosításra és korrigálásra - mind a vizsgált ingatlan, mind a kiválasztott összehasonlító 

ingatlanok esetében - ,amelyekre 

• vagy a helyszíni szemle,  

• vagy a területek tulajdoni lapjának adatai,  

• vagy a Google térképek 

• vagy a MePAR térképek (ortofotó és topográfiai térképek) adati alapján – az óvatos becslés 

elveit betartva - következtetni lehetett. 
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9.2 Hozamszámításon alapuló módszer  
 

Az összehasonlító ingatlanok értékéből kiindulva megállapításra került a tárgyi ingatlan forgalmi 

értéke. Majd hozam számítási módszert alapul véve, az ingatlan értékéből került kiszámításra a 

becsült bérleti díj összege.  A bérleti díj meghatározása során a fenti hozamszámítás 

összefüggésből az ismert tényezők behelyettesítésével kerül kimutatásra a bérleti díj mértéke.  

 

Az aktuális tőkésítési kamatláb nagyságának megállapításánál a FHB Földhitel és Jelzálogbank által 

szolgáltatott információ ajánlásait vettem figyelembe.  (5% ±0,5), valamint az OTP Nyrt. ajánlását 

(4,5%) 

A hozamszámításnál figyelembe vett korrekciós tényezők során nem kifejezetten a környékben 

található szántó területekhez, hanem a hazai viszonylatban egy elképzelt, átlagos tulajdonsággal 

rendelkező és átlagos elhelyezkedésű, megközelíthetőségű mezőgazdasági területhez viszonyítva 

állapítottam meg a vizsgált területre vonatkozó eltéréseket, azok közül is különösen azokat, 

melyek az ingatlan értékére leginkább hatással lehetnek.   

 

 

 

1. ingatlan: Györgytarló 082 hrsz 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának tartalma 

 

Ingatlanok adottságainak és környezetének leírása 

Ingatlan elhelyezkedése külterület

Település Györgytarló

Helyrajzi szám 082

Teljes nagyság (ha) 38,2471

Összes AK 197,47

AK/ha 5,16

Tulajdonos Danyi József

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 65.

Tulajdoni hányad 1202/55858

Tulajdonos Gál Béála

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Szent József u. 54.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Halász László

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Kazinczy F. u. 36/b.

Tulajdoni hányad 500/55858

Tulajdonos Takács Sándor

Tulajdonos címe 2360 Gyál Kőrösi u. 152.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Dr. Takács Antal

Tulajdonos címe 1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Bognár Péter

Tulajdonos címe 2330 Dunaharaszti Nádor u. 27.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdoni lap adatai
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó-gyep területek 

bérleti díjának meghatározása: 

Ingatlan alakja rombusz

Ingatlan mérete (ha) 38,2471

Ingatlan méret besorolás kedvezően nagy méret

Domborzat és lejtésviszonyok enyhén hullámos

Csapadékviszonyok, vízjárás, vízbortítottság eróziónak nem kitett

Talajtípus réti öntés talaj

Talajszerkezet szemcsés

Kötöttség agyag

Tápanyag-gazdálkodás, szolgáltatás átlagos

Agrokémiai, talajvédelmi beavatkozások nem ismert

Művelést gátló tereptárgyak nincsenek

Öntözhetőség és feltételei nincs

A terület beépítettsége beépítetlen

Bekerítettség nincs

Bírtokhatárok azonosíthatósága átlagos

Környezeti, esztétikai benyomás átlagos

A termesztés szakmaisága megfelelő

Rendszeres termesztés igen

Környező ingatlanok hasznosítása nagyrészt gyep területek

Legközelebbi  település távolsága (m) 2000 m, Győrtarló

Megközelíthetőség gyenge minőségű műút és földút

Övezeti besorolás általános mg-i övezet

Meglévő infrastruktúra

- vezetékes víz nem

- gáz nem

- csatorna nem

- vil lany igen

Fizikai blokk száma: PYPJH-Q-16
Nitrátérzékenység igen

Egyéb érzékenység nem

12%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

17%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

Belviz veszélyeztetettség: nem

Aszályérzékenység nem

Egyéb Bodrogköz ÉTT

Györgytarló

082

Ingatlan adottságok Leírás
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó területek 

értékének meghatározása: 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Település Gávavencsellő Gávavencsellő Sárospatak Gávavencsellő Sárospatak Sárospatak

Helyrajzi  szám 019/30 0305/55 0677/5 0254/16 0300/1 0304/7

Területe (ha) 5,6747 2,447 3,357 10,2744 3,09 7,8175

Művelési ág szántó szántó rét szántó rét legelő

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 15182/91334 23296/58528 oszt. K. oszt. K. 

Kat. Tiszat jöv (AK) 87,22 48,39 58,41 232,96 16,13 40,97

Fajlagos minőség AK/ha 15,37 19,78 17,40 22,67 5,22 5,24

Bérleti  díj (talált 

mértékegys.)

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

Bérleti  díj (Ft/ha) 75 000          75 000         39 150        80 000         11 745          11 767      

Művelési ág -25 25 -40 -40 0 -40 0 0

Táblaméret, alak -10 10 5 5 5 0 5 5

Megközelítés, fekvés -80 250 0 0 -10 0 -10 -10

Talaj minőség -30 25 0 0 0 -5 0 0

Domborzat, lejtés, bviz -30 0 0 0 0 0 0 0

Öntözési lehetőség 0 30 0 0 0 0 0 0

Kerítettség 0 15 0 0 0 0 0 0

Természeti  védettség -20 0 0 0 0 0 0 0

Művelést gátló t.tárgyak -15 0 0 0 0 0 0 0

Jogi környezet -100 5 0 0 0 0 0 0

Osztatlan közös -25 25 -10 -10 0 0 0 0

Összes korrekció (%) -45 -45 -5 -45 -5 -5

41250 41250 37193 44000 11158 11179

4880 3793 2250 3528 2250 2245

48 777          

31 005         

197,47

5,16

Györgytarló
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38,2471

gyep

osztatlan közös

Ö
ss
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gz
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s

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu) - 2019. év

-

Vizsgált ingatlan

Korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Fajlagos bérleti  díj (Ft/ha)

Ér
té

km
ó

d
o

sí
tó

 t
é

n
ye

ző
k 

(%
)

Korrigált f. bérleti díj (Ft/ha)

Korrigált f. bérleti díj (Ft/AK)

Sz
ám

ít
o

tt

Adatok

In
ga

tl
an

 t
u

la
jd

o
n

sá
go

k

1 2 3 4 5

Település Györgytarló Kenézlő Gávavencsellő Gávavencsellő Gávavencsellő

Helyrajzi  szám 0137/3 069/7 0175/11 0153/10 0166/13

Területe (ha) 5,3364 8,9609 1,6794 0,8133 2,9528

Művelési  ág szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 0,00 38,87 38,46 15,50 47,44

Fajlagos minőség AK/ha 0,00 4,34 22,90 19,06 16,07

Vételár (Ft) 5340000 6300000 3800000 1300000 5692800

Adat keletkezés ideje 2018. 10. hó 2019. 2019. 2019. 2019.

1000675 703054 2262713 1598426 1927933

0 0 -5 -5 -5

8 5 10 10 8

1 080 729      738 207      2 375 849  1 678 347   1 985 771     

1 498 560     

1 571 780     

-40 943 068        

36 069 627   

Sz
ám

ít
o

tt
 é

rt
é

ke
k Korrekció - táblaméret (%)

Korrekció - gyep műv ág miatt (%)

Fajlagos vételár (Ft/ha)

Korrigált fajlagos vételár (Ft/ha)

Teljes terület becsült értéke (Ft)

Korrigált vételár (Ft/ha)

Vételár (Ft/ha)

Korrekció - települési elhelyezkedés (%)

-

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu)

In
ga

tl
an

 t
u

la
jd

o
n

sá
go

k

38,2471

gyep, legelő

1202/55858

197,47

5,16

Adatok Vizsgált ingatlan

Györgytarló

082
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Hozamszámítás 

 

 

Haszonbérleti díj pontosítása a két módszer eredményének súlyozásával: 

 

 

Korrekciós tényezők és értékek % alsó % felső % alkalmazott %

alak, forma, méret -10 10 10

fekvés, elhelyezkedés -50 250 0

megközelíthetőség, útviszonyok -30 25 -5

talajtani, domborzati és lejtés viszonyok -30 0

vízrendezettség, melioráció -20 20

öntözés feltételei 0 30

művelést gátló tereptárgyak -15 0

demográfiai viszonyok -15 15  

gazdálkodási tradíciók -20 20  

fagy-, jég-, vadkár -70 5  

kerítettség 0 15  

esztétikai benyomás -10 10

környezeti állapot, szennyezettség -10 5

gazdasági környezet -20 20  

infrastruktúra, közműellátottság 0 20

a földterület természeti védettsége -20 0  

kultúrállapot -10 10

egyéb (osztatlan): -25 25

jogi környezet (pl. szolgalmi jog): -100 5

ÖSSZES 5

HOZAMSZÁMÍTÁS

Györgytarló

082

Megnevezése Jele Mértékegység Érték

A földrészlet 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 38,25

Alkalmazott 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 38,25

Megyére jellemző járadék jellegű jövedelem nj étk. búza kg/AK 26,7

Környékre jellemző haszonbérleti díj B Ft/ha

Búza előző évi tőzsdei átlag ára p Ft/ Kg 48

Tőkésítési kamatláb i % 4,5

Az értékelt földrészlet (alrészlet) területe t ha 38,2471

Korrekciós tényező k % 5

Megnevezés Mértékegység Képlet Érték

Termőföld járulék jellegű jövedelme Ft/ha Pj=nj*a*p 49 017

Termőföld fajlagos értéke Ft/ha fté=(Pj+B)/2*i 1 498 560

Termőföld korrigált fajlagos értéke Ft/ha fték*k 1 573 488

Föld bérleti díj jövedelem Ft/ha J=fté*i 70 807

Fajlagos földértékből számított haszonbérleti díj Ft/ha B 92 596

Átlagszámítás - földbérleti díj (szántó) Ft/ha Bf=(B+J)/2 81 702

Korrekció művelési ág miatt (gyep) % -40

Földbérleti díj (gyep) Ft/ha 49 021

HOZAMSZÁMÍTÁS - ADATOK

HOZAMSZÁMÍTÁS - SZÁMÍTÁSOK

Értékelési módszer
Bérleti 

díj(Ft/ha)
Súlyozás % Súlyozott érték (Ft/ha)

Piaci összehasonlító módszer 31 005            80 24 804                               

Hozamszámítás alapján 49 021            20 9 804                                 

34 608                               ÖSSZESEN:

Az ingatlan becsült piaci haszonbérleti díja Ft/ha

34 608 Ft

A teljes területnagyságot figyelembe véve a haszonbérleti díj értéke Ft/év

1 323 658 Ft
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2. ingatlan: Györgytarló 085/7 hrsz 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának tartalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlan elhelyezkedése külterület

Település Györgytarló

Helyrajzi szám 085/7

Teljes nagyság (ha) 10,747

Összes AK 48,36

AK/ha 4,50

Tulajdonos Danyi József

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 65.

Tulajdoni hányad 1202/55858

Tulajdonos Gál Béla

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Szent József u. 54.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Halász László

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Kazinczy F. u. 36/b.

Tulajdoni hányad 500/55858

Tulajdonos Horváth Tamás

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Gyöngyösi I. u. 12.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Novák József  

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Balassi B. u. 23. 

Tulajdoni hányad 2914/55858

Tulajdonos Szendrei Andor Attila

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Mátyás k. u. 4/a.

Tulajdoni hányad 762/55858

Tulajdonos Takács Sándor

Tulajdonos címe 2360 Gyál Kőrösi u. 152.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Dr. Takács Antal

Tulajdonos címe 1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Bognár Péter

Tulajdonos címe 2330 Dunaharaszti Nádor u. 27.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdoni lap adatai

alrészlet művelési ág, osztály ha AK

1 legelő 6 10,747 48,36

10,747 48,36

4,50

Összesen:

AK/ha
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Ingatlanok adottságainak és környezetének leírása 

 

Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó-gyep területek 

bérleti díjának meghatározása: 

 

Ingatlan alakja téglalap

Ingatlan mérete (ha) 10,747

Ingatlan méret besorolás közepes

Domborzat és lejtésviszonyok közel s ík

Csapadékviszonyok, vízjárás, vízbortítottság eróziónak nem kitett

Talajtípus réti öntés talaj

Talajszerkezet szemcsés

Kötöttség agyag

Tápanyag-gazdálkodás, szolgáltatás átlagos

Agrokémiai, talajvédelmi beavatkozások nem ismert

Művelést gátló tereptárgyak nincsenek

Öntözhetőség és feltételei nincs

A terület beépítettsége beépítetlen

Bekerítettség nincs

Bírtokhatárok azonosíthatósága átlagos

Környezeti, esztétikai benyomás átlagos

A termesztés szakmaisága megfelelő

Rendszeres termesztés igen

Környező ingatlanok hasznosítása nagyrészt gyep területek

Legközelebbi település távolsága (m) 2000 m, Győrtarló

Megközelíthetőség gyenge minőségű műút és földút

Övezeti besorolás általános mg-i övezet

Meglévő infrastruktúra

- vezetékes víz nem

- gáz nem

- csatorna nem

- vi l lany igen

Fizikai blokk száma: PYPJH-Q-16
Nitrátérzékenység igen

Egyéb érzékenység nem

12%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

17%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

Belviz veszélyeztetettség: nem

Aszályérzékenység nem

Egyéb Bodrogköz ÉTT

Györgytarló

085/7

Ingatlan adottságok Leírás

1 2 3 4 5 6

Település Gávavencsellő Gávavencsellő Sárospatak Gávavencsellő Sárospatak Sárospatak

Helyrajzi  szám 019/30 0305/55 0677/5 0254/16 0300/1 0304/7

Területe (ha) 5,6747 2,447 3,357 10,2744 3,09 7,8175

Művelési ág szántó szántó rét szántó rét legelő

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 15182/91334 23296/58528 oszt. K. oszt. K. 

Kat. Tiszat jöv (AK) 87,22 48,39 58,41 232,96 16,13 40,97

Fajlagos minőség AK/ha 15,37 19,78 17,40 22,67 5,22 5,24

Bérleti  díj (talált 

mértékegys.)

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

Bérleti  díj (Ft/ha) 75 000          75 000         39 150        80 000         11 745          11 767      

Művelési ág -25 25 -40 -40 0 -40 0 0

Táblaméret, alak -10 10 0 0 0 0 0 0

Megközelítés, fekvés -80 250 0 0 -10 0 -10 -10

Talaj minőség -30 25 0 0 -5 -5 0 0

Domborzat, lejtés, bviz -30 0 0 0 0 0 0 0

Öntözési lehetőség 0 30 0 0 0 0 0 0

Kerítettség 0 15 0 0 0 0 0 0

Természeti védettség -20 0 0 0 0 0 0 0

Művelést gátló t.tárgyak -15 0 0 0 0 0 0 0

Jogi környezet -100 5 0 0 0 0 0 0

Osztatlan közös -25 25 -10 -10 0 0 0 0

Összes korrekció (%) -50 -50 -15 -45 -10 -10

37500 37500 33278 44000 10571 10590

4880 3793 2250 3528 2250 2245

48 777          

28 906         

Ö
ss

ze
gz

é
s

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu) - 2019. év

-

Vizsgált ingatlan

Korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Fajlagos bérleti  díj (Ft/ha)

Ér
té

km
ó

d
o

sí
tó

 t
é

n
ye

ző
k 

(%
)

Korrigált f. bérleti  díj (Ft/ha)

Korrigált f. bérleti  díj (Ft/AK)

Sz
ám

ít
o

tt

Adatok

In
ga

tl
an

 t
u

la
jd

o
n

sá
go

k

48,36

4,50

Györgytarló

085/7

10,747

gyep

osztatlan közös
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó területek 

értékének meghatározása: 

 

Hozamszámítás 

 

1 2 3 4 5

Település Györgytarló Kenézlő Gávavencsellő Gávavencsellő Gávavencsellő

Helyrajzi  szám 0137/3 069/7 0175/11 0153/10 0166/13

Területe (ha) 5,3364 8,9609 1,6794 0,8133 2,9528

Művelési  ág szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 0,00 38,87 38,46 15,50 47,44

Fajlagos minőség AK/ha 0,00 4,34 22,90 19,06 16,07

Vételár (Ft) 5340000 6300000 3800000 1300000 5692800

Adat keletkezés ideje 2018. 10. hó 2019. 2019. 2019. 2019.

1000675 703054 2262713 1598426 1927933

0 0 -5 -5 -5

0 0 5 5 0

1 000 675      703 054      2 262 713  1 598 426   1 831 536     

1 498 560     

1 479 281     

-40 887 569        

9 538 699     

Sz
ám

ít
o

tt
 é

rt
é

ke
k Korrekció - táblaméret (%)

Korrekció - gyep műv ág miatt (%)

Fajlagos vételár (Ft/ha)

Korrigált fajlagos vételár (Ft/ha)

Teljes terület becsült értéke (Ft)

Korrigált vételár (Ft/ha)

Vételár (Ft/ha)

Korrekció - települési elhelyezkedés (%)

-

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu)
In

ga
tl

an
 t

u
la

jd
o

n
sá

go
k

10,747

gyep

1202/55858

48,36

4,50

Adatok Vizsgált ingatlan

Györgytarló

085/7

Korrekciós tényezők és értékek % alsó % felső % alkalmazott %

alak, forma, méret -10 10 2

fekvés, elhelyezkedés -50 250 0

megközelíthetőség, útviszonyok -30 25 -5

talajtani, domborzati és lejtés viszonyok -30 0

vízrendezettség, melioráció -20 20

öntözés feltételei 0 30

művelést gátló tereptárgyak -15 0

demográfiai viszonyok -15 15  

gazdálkodási tradíciók -20 20  

fagy-, jég-, vadkár -70 5  

kerítettség 0 15  

esztétikai benyomás -10 10

környezeti állapot, szennyezettség -10 5

gazdasági környezet -20 20  

infrastruktúra, közműellátottság 0 20

a földterület természeti védettsége -20 0  

kultúrállapot -10 10

egyéb (osztatlan): -25 25

jogi környezet (pl. szolgalmi jog): -100 5

ÖSSZES -3

HOZAMSZÁMÍTÁS

Györgytarló

085/7
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Haszonbérleti díj pontosítása a két módszer eredményének súlyozásával: 

 

 

 

 

 

3. ingatlan: Györgytarló 086/2 hrsz 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának tartalma 

 

 

 

Megnevezése Jele Mértékegység Érték

A földrészlet 1 ha-ra jutó AK értéke (megyei átlag) a AK/ha 15,70

Alkalmazott 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 15,70

Megyére jellemző járadék jellegű jövedelem nj étk. búza kg/AK 26,7

Környékre jellemző haszonbérleti díj B Ft/ha

Búza előző évi tőzsdei átlag ára p Ft/ Kg 48

Tőkésítési kamatláb i % 4,5

Az értékelt földrészlet (alrészlet) területe t ha 10,747

Korrekciós tényező k % -3

Megnevezés Mértékegység Képlet Érték

Termőföld járulék jellegű jövedelme Ft/ha Pj=nj*a*p 20 121

Termőföld fajlagos értéke Ft/ha fté=(Pj+B)/2*i 1 498 560

Termőföld korrigált fajlagos értéke Ft/ha fték*k 1 453 603

Föld bérleti díj jövedelem Ft/ha J=fté*i 65 412

Fajlagos földértékből számított haszonbérleti díj Ft/ha B 110 703

Átlagszámítás - földbérleti díj (szántó) Ft/ha Bf=(B+J)/2 88 058

Korrekció művelési ág miatt (gyep) % -40

Földbérleti díj (gyep) Ft/ha 52 835

HOZAMSZÁMÍTÁS - ADATOK

HOZAMSZÁMÍTÁS - SZÁMÍTÁSOK

Értékelési módszer
Bérleti 

díj(Ft/ha)
Súlyozás % Súlyozott érték (Ft/ha)

Piaci összehasonlító módszer 28 906            85 24 570                               

Hozamszámítás alapján 52 835            15 7 925                                 

32 496                               ÖSSZESEN:

Az ingatlan becsült piaci haszonbérleti díja Ft/ha

32 496 Ft

A teljes területnagyságot figyelembe véve a haszonbérleti díj értéke Ft/év

349 230 Ft

alrészlet művelési ág, osztály ha AK

1 rét 7 4,1373 14,48

4,1373 14,48

3,50

Összesen:

AK/ha
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Ingatlanok adottságainak és környezetének leírása 

 

Ingatlan elhelyezkedése külterület

Település Györgytarló

Helyrajzi szám 086/2

Teljes nagyság (ha) 4,1373

Összes AK 14,48

AK/ha 3,50

Tulajdonos Danyi József

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 65.

Tulajdoni hányad 1202/55858

Tulajdonos Gál Béla

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Szent József u. 54.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Halász László

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Kazinczy F. u. 36/b.

Tulajdoni hányad 500/55858

Tulajdonos Horváth Tamás

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Gyöngyösi I. u. 12.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Novák József  

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Balassi B. u. 23. 

Tulajdoni hányad 12566/55858

Tulajdonos Szendrei Andor Attila

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Mátyás k. u. 4/a.

Tulajdoni hányad 762/55858

Tulajdonos Takács Sándor

Tulajdonos címe 2360 Gyál Kőrösi u. 152.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Dr. Takács Antal

Tulajdonos címe 1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Bognár Péter

Tulajdonos címe 2330 Dunaharaszti Nádor u. 27.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Szaniszló Sándor Endre

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 60. 

Tulajdoni hányad 2914/55858

Tulajdoni lap adatai

Ingatlan alakja téglalap

Ingatlan mérete (ha) 4,1373

Ingatlan méret besorolás közepes

Domborzat és lejtésviszonyok közel sík

Csapadékviszonyok, vízjárás, vízbortítottság eróziónak nem kitett

Talajtípus réti öntés talaj

Talajszerkezet szemcsés

Kötöttség agyag

Tápanyag-gazdálkodás, szolgáltatás átlagos

Agrokémiai , talajvédelmi beavatkozások nem ismert

Művelést gátló tereptárgyak nincsenek

Öntözhetőség és feltételei nincs

A terület beépítettsége beépítetlen

Bekerítettség nincs

Bírtokhatárok azonosíthatósága átlagos

Környezeti , esztétikai  benyomás átlagos

A termesztés szakmaisága megfelelő

Rendszeres termesztés igen

Környező ingatlanok hasznosítása nagyrészt gyep területek

Legközelebbi település távolsága (m) 2000 m, Győrtarló

Megközel íthetőség gyenge minőségű műút és földút

Övezeti besorolás általános mg-i övezet

Meglévő infrastruktúra

- vezetékes víz nem

- gáz nem

- csatorna nem

- villany igen

Fizikai  blokk száma: F6152-7-17
Nitrátérzékenység igen

Egyéb érzékenység nem

12%-nál  nagyobb lejtésű területtel érintett nem

17%-nál  nagyobb lejtésű területtel érintett nem

Belviz veszélyeztetettség: igen

Aszályérzékenység nem

Egyéb Bodrogköz ÉTT

Györgytarló

086/2

Ingatlan adottságok Leírás
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó-gyep területek 

bérleti díjának meghatározása: 

 

Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó területek 

értékének meghatározása: 

 

1 2 3 4 5 6

Település Gávavencsel lő Gávavencsel lő Sárospatak Gávavencsel lő Sárospatak Sárospatak

Helyrajzi  szám 019/30 0305/55 0677/5 0254/16 0300/1 0304/7

Területe (ha) 5,6747 2,447 3,357 10,2744 3,09 7,8175

Művelési  ág szántó szántó rét szántó rét legelő

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 15182/91334 23296/58528 oszt. K. oszt. K. 

Kat. Tiszat jöv (AK) 87,22 48,39 58,41 232,96 16,13 40,97

Fajlagos minőség AK/ha 15,37 19,78 17,40 22,67 5,22 5,24

Bérleti díj (talált 

mértékegys.)

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

45 kg 

búza/AK/év

Bérleti díj (Ft/ha) 75 000          75 000         39 150        80 000         11 745          11 767      

Művelési  ág -25 25 -40 -40 0 -40 0 0

Táblaméret, alak -10 10 0 0 0 0 0 0

Megközelítés, fekvés -80 250 0 0 -10 0 -10 -10

Talaj minőség -30 25 0 0 -5 0 0 0

Domborzat, lejtés, bviz -30 0 0 0 0 0 0 0

Öntözési lehetőség 0 30 0 0 0 0 0 0

Kerítettség 0 15 0 0 0 0 0 0

Természeti védettség -20 0 0 0 0 0 0 0

Művelést gátló t.tárgyak -15 0 0 0 0 0 0 0

Jogi környezet -100 5 0 0 0 0 0 0

Osztatlan közös -25 25 -10 -10 0 0 0 0

Összes korrekció (%) -50 -50 -15 -40 -10 -10

37500 37500 33278 48000 10571 10590

4880 3793 2250 3528 2250 2245

48 777          

29 573         

14,48

3,50

Györgytarló

086/2

4,1373

rét

osztatlan közös

Ö
ss

ze
gz

é
s

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu) - 2019. év

-

Vizsgált ingatlan

Korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Ér
té

km
ó

d
o

sí
tó

 t
é

n
ye

ző
k 

(%
)

Korrigált f. bérleti díj  (Ft/ha)

Korrigált f. bérleti díj  (Ft/AK)

Sz
ám

ít
o

tt
Adatok

In
ga

tl
an

 t
u

la
jd

o
n

sá
go

k

1 2 3 4 5

Település Györgytarló Kenézlő Gávavencsel lő Gávavencsel lő Gávavencsellő

Helyrajzi szám 0137/3 069/7 0175/11 0153/10 0166/13

Területe (ha) 5,3364 8,9609 1,6794 0,8133 2,9528

Művelési ág szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 0,00 38,87 38,46 15,50 47,44

Fajlagos minőség AK/ha 0,00 4,34 22,90 19,06 16,07

Vételár (Ft) 5340000 6300000 3800000 1300000 5692800

Adat keletkezés ideje 2018. 10. hó 2019. 2019. 2019. 2019.

1000675 703054 2262713 1598426 1927933

0 0 -5 -5 -5

0 0 0 0 0

1 000 675      703 054      2 149 577  1 518 505   1 831 536     

1 498 560      

1 440 669      

-40 864 402          

3 576 289      

Korrigált fajlagos vételár (Ft/ha)

Teljes terület becsült értéke (Ft)

Korrigált vételár (Ft/ha)

Vételár (Ft/ha)

Korrekció - települési elhelyezkedés (%)

Sz
ám

ít
o

tt
 é

rt
é

ke
k Korrekció - táblaméret (%)

Korrekció - gyep/legelő műv ág miatt (%)

Fajlagos vételár (Ft/ha)

Adatok Vizsgált ingatlan

Györgytarló

086/2

4,1373

szántó

1202/55858

14,48

3,50

-

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu)

In
ga
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u
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jd

o
n

sá
go

k
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Hozamszámítás 

 

 

Haszonbérleti díj pontosítása a két módszer eredményének súlyozásával: 

 

 

Korrekciós tényezők és értékek % alsó % felső % alkalmazott %

alak, forma, méret -10 10 0

fekvés, elhelyezkedés -50 250 0

megközelíthetőség, útviszonyok -30 25 -5

talajtani, domborzati és lejtés viszonyok -30 0

vízrendezettség, melioráció -20 20

öntözés feltételei 0 30

művelést gátló tereptárgyak -15 0

demográfiai  viszonyok -15 15  

gazdálkodási  tradíciók -20 20  

fagy-, jég-, vadkár -70 5  

kerítettség 0 15  

esztétikai  benyomás -10 10

környezeti  ál lapot, szennyezettség -10 5

gazdasági környezet -20 20  

infrastruktúra, közműellátottság 0 20

a földterület természeti  védettsége -20 0  

kultúrál lapot -10 10

egyéb (osztatlan): -25 25

jogi környezet (pl. szolgalmi jog): -100 5

ÖSSZES -5

HOZAMSZÁMÍTÁS

Györgytarló

086/2

Megnevezése Jele Mértékegység Érték

A földrészlet 1 ha-ra jutó AK értéke (megyei átlag) a AK/ha 15,70

Alkalmazott 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 15,70

Megyére jellemző járadék jellegű jövedelem nj étk. búza kg/AK 26,7

Környékre jellemző haszonbérleti díj B Ft/ha

Búza előző évi tőzsdei átlag ára p Ft/ Kg 48

Tőkésítési kamatláb i % 4,5

Az értékelt földrészlet (alrészlet) területe t ha 4,1373

Korrekciós tényező k % -5

Megnevezés Mértékegység Képlet Érték

Termőföld járulék jellegű jövedelme Ft/ha Pj=nj*a*p 20 121

Termőföld fajlagos értéke Ft/ha fté=(Pj+B)/2*i 1 498 560

Termőföld korrigált fajlagos értéke Ft/ha fték*k 1 423 632

Föld bérleti díj jövedelem Ft/ha J=fté*i 64 063

Fajlagos földértékből számított haszonbérleti díj Ft/ha B 108 006

Átlagszámítás - földbérleti díj (szántó) Ft/ha Bf=(B+J)/2 86 035

Korrekció művelési ág miatt (gyep) % -40

Földbérleti díj (gyep) Ft/ha 51 621

HOZAMSZÁMÍTÁS - ADATOK

HOZAMSZÁMÍTÁS - SZÁMÍTÁSOK

Értékelési módszer
Bérleti 

díj(Ft/ha)
Súlyozás % Súlyozott érték (Ft/ha)

Piaci összehasonlító módszer 29 573            85 25 137                               

Hozamszámítás alapján 51 621            15 7 743                                 

32 880                               ÖSSZESEN:

Az ingatlan becsült piaci haszonbérleti díja Ft/ha

32 880 Ft

A teljes területnagyságot figyelembe véve a haszonbérleti díj értéke Ft/év

136 035 Ft
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4. ingatlan: Györgytarló 097/18 hrsz 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának tartalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alrészlet művelési ág, osztály ha AK

1 szántó 6 2,6161 18,31

2,6161 18,31

7,00

Összesen:

AK/ha

Ingatlan elhelyezkedése külterület

Település Györgytarló

Helyrajzi szám 097/18

Teljes nagyság (ha) 2,6161

Összes AK 18,31

AK/ha 7,00

Tulajdonos Danyi József

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 65.

Tulajdoni hányad 1202/55858

Tulajdonos Gál Béla

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Szent József u. 54.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Halász László

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Kazinczy F. u. 36/b.

Tulajdoni hányad 500/55858

Tulajdonos Horváth Tamás

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Gyöngyösi I. u. 12.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Novák József  

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Balassi B. u. 23. 

Tulajdoni hányad 12566/55858

Tulajdonos Szendrei Andor Attila

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Mátyás k. u. 4/a.

Tulajdoni hányad 762/55858

Tulajdonos Takács Sándor

Tulajdonos címe 2360 Gyál Kőrösi u. 152.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Dr. Takács Antal

Tulajdonos címe 1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.

Tulajdoni hányad 11607/55858

Tulajdonos Bognár Péter

Tulajdonos címe 2330 Dunaharaszti Nádor u. 27.

Tulajdoni hányad 4900/55858

Tulajdonos Szaniszló Sándor Endre

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 60. 

Tulajdoni hányad 2914/55858

Tulajdoni lap adatai
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Ingatlanok adottságainak és környezetének leírása 

 

Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó-gyep területek 

bérleti díjának meghatározása: 

 

Ingatlan alakja téglalap

Ingatlan mérete (ha) 2,6161

Ingatlan méret besorolás kis

Domborzat és lejtésviszonyok közel sík

Csapadékviszonyok, vízjárás, vízbortítottság eróziónak nem kitett

Talajtípus réti öntés talaj

Talajszerkezet szemcsés

Kötöttség agyag

Tápanyag-gazdálkodás, szolgáltatás átlagos

Agrokémiai, talajvédelmi beavatkozások nem ismert

Művelést gátló tereptárgyak nincsenek

Öntözhetőség és feltételei nincs

A terület beépítettsége beépítetlen

Bekerítettség nincs

Bírtokhatárok azonosíthatósága átlagos

Környezeti , esztétikai benyomás átlagos

A termesztés szakmaisága megfelelő

Rendszeres termesztés igen

Környező ingatlanok hasznosítása nagyrészt gyep területek

Legközelebbi település távolsága (m) 2000 m, Győrtarló

Megközel íthetőség gyenge minőségű műút és földút

Övezeti besorolás általános mg-i övezet

Meglévő infrastruktúra

- vezetékes víz nem

- gáz nem

- csatorna nem

- villany igen

Fizikai blokk száma: F6152-7-17
Nitrátérzékenység igen

Egyéb érzékenység nem

12%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

17%-nál nagyobb lejtésű területtel érintett nem

Belviz veszélyeztetettség: igen

Aszályérzékenység nem

Egyéb Bodrogköz ÉTT

Györgytarló

097/18

Ingatlan adottságok Leírás

1 2 3 4 5 6

Település Gávavencsellő Gávavencsellő Gávavencsellő Gávavencsel lő Gávavencsellő Gávavencsel lő

Helyrajzi szám 019/30 0305/55 012/11 0254/16 0153/17, 11 0175/11

Területe (ha) 5,6747 2,447 3,2601 10,2744 4,0274 1,679

Művelési ág szántó szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 23296/58528 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 87,22 48,39 47,73 232,96 n.a. 38,46

Fajlagos minőség AK/ha 15,37 19,78 14,64 22,67 n.a. 22,91

Bérleti díj (talált 

mértékegys.)

Bérleti díj (Ft/ha) 75 000          75 000         100 000     80 000         50 000          90 000        

Művelési ág -25 25 0 0 0 0 0 0

Táblaméret, alak -10 10 0 0 0 -3 0 0

Megközelítés, fekvés -80 250 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Talaj minőség -30 25 -6 -8 -6 -10 -6 -10

Domborzat, lejtés, bviz -30 0 0 0 0 0 0 0

Öntözési lehetőség 0 30 0 0 0 0 0 0

Kerítettség 0 15 0 0 0 0 0 0

Természeti védettség -20 0 0 0 0 0 0 0

Művelést gátló t.tárgyak -15 0 0 0 0 0 0 0

Jogi környezet -100 5 0 0 0 0 0 0

Osztatlan közös -25 25 -10 -10 -10 0 -10 -10

Összes korrekció (%) -26 -28 -26 -23 -26 -30

55500 54000 74000 61600 37000 63000

4880 3793 6830 3528 - 3929

78 333          

57 517         

Ö
ss

ze
gz

é
s

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu) - 2019. év

-

Vizsgált ingatlan

Korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Ér
té

km
ó

d
o

sí
tó

 t
é

n
ye

ző
k 

(%
)

Korrigált f. bérleti díj (Ft/ha)

Korrigált f. bérleti díj (Ft/AK)

Sz
ám
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o

tt

Adatok
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o
n
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18,31

7,00

Györgytarló

097/18

2,6161

szántó

osztatlan közös
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó területek 

értékének meghatározása: 

 

Hozamszámítás 

 

1 2 3 4 5

Település Györgytarló Kenézlő Sárospatak Gávavencsel lő Gávavencsellő

Helyrajzi szám 0137/3 069/7 0273/7 0153/10 0166/13

Területe (ha) 5,3364 8,9609 1,168 0,8133 2,9528

Művelési ág szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 0,00 38,87 0,00 15,50 47,44

Fajlagos minőség AK/ha 0,00 4,34 0,00 19,06 16,07

Vételár (Ft) 5340000 6300000 1500000 1300000 5692800

Adat keletkezés ideje 2018. 10. hó 2019. 2019. 2019. 2019.

1000675 703054 1284247 1598426 1927933

-8 -5 -5 -5 -5

0 0 -10 -8 -7

920 621          667 902      1 091 610  1 390 631   1 696 581     

1 302 867      

1 153 469      

0 1 153 469      

3 017 589      

-

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu)
In

ga
tl

an
 t

u
la
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o

n
sá

go
k

2,6161

szántó

1202/55858

18,31

7,00

Adatok Vizsgált ingatlan

Györgytarló

097/18

Sz
ám

ít
o

tt
 é

rt
é

ke
k Korrekció - minőség (%)

Korrekció - gyep/legelő műv ág miatt (%)

Fajlagos vételár (Ft/ha)

Korrigált fajlagos vételár (Ft/ha)

Teljes terület becsült értéke (Ft)

Korrigált vételár (Ft/ha)

Vételár (Ft/ha)

Korrekció - települési elhelyezkedés (%)

Korrekciós tényezők és értékek % alsó % felső % alkalmazott %

alak, forma, méret -10 10 0

fekvés, elhelyezkedés -50 250 0

megközelíthetőség, útviszonyok -30 25 -5

talajtani, domborzati  és lejtés viszonyok -30 0

vízrendezettség, melioráció -20 20

öntözés feltételei 0 30

művelést gátló tereptárgyak -15 0

demográfiai  viszonyok -15 15  

gazdálkodási tradíciók -20 20  

fagy-, jég-, vadkár -70 5  

kerítettség 0 15  

esztétikai benyomás -10 10

környezeti  ál lapot, szennyezettség -10 5

gazdasági környezet -20 20  

infrastruktúra, közműellátottság 0 20

a földterület természeti  védettsége -20 0  

kultúrállapot -10 10

egyéb (osztatlan): -25 25

jogi környezet (pl. szolgalmi jog): -100 5

ÖSSZES -5

HOZAMSZÁMÍTÁS

Györgytarló

097/18
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Haszonbérleti díj pontosítása a két módszer eredményének súlyozásával: 

 

 

 

5. ingatlan: Sárospatak 0232/18 hrsz 

 

Megnevezése Jele Mértékegység Érték

A földrészlet 1 ha-ra jutó AK értéke (megyei átlag) a AK/ha 7,00

Alkalmazott 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 7,00

Megyére jellemző járadék jellegű jövedelem nj étk. búza kg/AK 26,7

Környékre jellemző haszonbérleti díj B Ft/ha

Búza előző évi tőzsdei átlag ára p Ft/ Kg 48

Tőkésítési kamatláb i % 4,5

Az értékelt földrészlet (alrészlet) területe t ha 2,6161

Korrekciós tényező k % -5

Megnevezés Mértékegység Képlet Érték

Termőföld járulék jellegű jövedelme Ft/ha Pj=nj*a*p 8 970

Termőföld fajlagos értéke Ft/ha fté=(Pj+B)/2*i 1 302 867

Termőföld korrigált fajlagos értéke Ft/ha fték*k 1 237 724

Föld bérleti díj jövedelem Ft/ha J=fté*i 55 698

Fajlagos földértékből számított haszonbérleti díj Ft/ha B 102 425

Átlagszámítás - földbérleti díj (szántó) Ft/ha Bf=(B+J)/2 79 061

HOZAMSZÁMÍTÁS - ADATOK

HOZAMSZÁMÍTÁS - SZÁMÍTÁSOK

Értékelési módszer
Bérleti 

díj(Ft/ha)
Súlyozás % Súlyozott érték (Ft/ha)

Piaci összehasonlító módszer 57 517            90 51 765                               

Hozamszámítás alapján 79 061            10 7 906                                 

59 671                               ÖSSZESEN:

Az ingatlan becsült piaci haszonbérleti díja Ft/ha

59 671 Ft

A teljes területnagyságot figyelembe véve a haszonbérleti díj értéke Ft/év

156 106 Ft

Ingatlan elhelyezkedése külterület

Település Sárospatak

Helyrajzi szám 0232/18

Teljes nagyság (ha) 5,0939

Összes AK 29,28

AK/ha 5,75

Tulajdonos Halász József 

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Sallai u. 27.

Tulajdoni hányad 3912/5858

Tulajdonos Gál Terézia

Tulajdonos címe 3950 Sárospatak Hunyadi u. 73.

Tulajdoni hányad 4592/5858

Tulajdonos Dr. Takács Antal

Tulajdonos címe 1039 Budapest III. ker. Boglár u. 1. 1/3.

Tulajdoni hányad 381/5858

Tulajdonos Takács Sándor

Tulajdonos címe 2360 Gyál Kőrösi u. 152.

Tulajdoni hányad 381/5858

Tulajdonos Gál Antalné

Tulajdonos címe 3590 Sárospatak Hunyadi u. 77.

Tulajdoni hányad 595/5858

Tulajdoni lap adatai
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó-gyep területek 

bérleti díjának meghatározása: 

alrészlet művelési ág, osztály ha AK

1 szántó 6 3,2735 22,91

2 szántó 7 1,8204 6,37

5,0939 29,28

5,75

Összesen:

AK/ha

Ingatlan alakja téglalap

Ingatlan mérete (ha) 5,0939

Ingatlan méret besorolás kis

Domborzat és lejtésviszonyok közel sík

Csapadékviszonyok, vízjárás, vízbortítottság eróziónak nem kitett

Talajtípus réti öntés talaj

Talajszerkezet szemcsés

Kötöttség agyag

Tápanyag-gazdálkodás, szolgáltatás átlagos

Agrokémiai , talajvédelmi beavatkozások nem ismert

Művelést gátló tereptárgyak nincsenek

Öntözhetőség és feltételei nincs

A terület beépítettsége beépítetlen

Bekerítettség nincs

Bírtokhatárok azonosíthatósága átlagos

Környezeti , esztétikai  benyomás átlagos

A termesztés szakmaisága megfelelő

Rendszeres termesztés igen

Környező ingatlanok hasznosítása nagyrészt szántó területek

Legközelebbi település távolsága (m) 6500 m, Tiszakarád

Megközel íthetőség aszfaltút, földút

Övezeti besorolás általános mg-i övezet

Meglévő infrastruktúra

- vezetékes víz nem

- gáz nem

- csatorna nem

- villany igen

Fizikai  blokk száma: F4P4V-M-17
Nitrátérzékenység igen

Egyéb érzékenység nem

12%-nál  nagyobb lejtésű területtel érintett nem

17%-nál  nagyobb lejtésű területtel érintett nem

Belviz veszélyeztetettség: igen

Aszályérzékenység nem

Egyéb Bodrogköz ÉTT

Sárospatak

0232/18

Ingatlan adottságok Leírás
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Piaci összehasonlító módszerrel a vizsgált ingatlan környezetében jellemző szántó területek 

értékének meghatározása: 

 

 

1 2 3 4 5 6

Település Gávavencsellő Sárospatak Sárospatak Gávavencsellő Sárospatak Sárospatak

Helyrajzi  szám 019/30 0368/5 0795/4 0254/16 0,388/18 0388/14

Területe (ha) 5,6747 10,412 0,9993 10,2744 0,6395 0,9901

Művelési ág szántó szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 23296/58528 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 87,22 69,73 13,89 232,96 16,69 25,84

Fajlagos minőség AK/ha 15,37 6,70 13,90 22,67 26,10 26,10

Bérleti  díj (talált 

mértékegys.)

60 kg 

búza/AK/év

40 kg 

búza/AK/év

50 kg 

búza/AK/év

Bérleti  díj (Ft/ha) 75 000          20 100         34 000        80 000         65 246          64 600      

Művelési ág -25 25 0 0 0 0 0 0

Táblaméret, alak -10 10 0 0 5 0 5 3

Megközelítés, fekvés -80 250 10 10 10 10 10 10

Talaj minőség -30 25 -5 0 -4 -8 -10 -10

Domborzat, lejtés, bviz -30 0 0 0 0 0 0 0

Öntözési lehetőség 0 30 0 0 0 0 0 0

Kerítettség 0 15 0 0 0 0 0 0

Természeti  védettség -20 0 0 0 0 0 0 0

Művelést gátló t.tárgyak -15 0 0 0 0 0 0 0

Jogi környezet -100 5 0 0 0 0 0 0

Osztatlan közös -25 25 -10 -10 -10 0 -10 -10

Összes korrekció (%) -5 0 1 2 -5 -7

71250 20100 34340 81600 61984 60078

4880 3001 2446 3528 2500 2475

56 491          

54 892         

29,28

5,75

Sárospatak

0232/18
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Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu) - 2019. év

-

Vizsgált ingatlan

Korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Fajlagos bérleti díj (Ft/ha)

Ér
té

km
ó

d
o

sí
tó

 t
é

n
ye

ző
k 

(%
)

Korrigált f. bérleti  díj (Ft/ha)
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1 2 3 4 5

Település Sárospatak Sárospatak Sárospatak Sárospatak Sárospatak

Helyrajzi szám 0388/19 0273/7 0122/21 0515/10 0211/5

Területe (ha) 0,675 1,168 1,4543 6,3706 0,8656

Művelési ág szántó szántó szántó szántó szántó

Tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Kat. Tiszat jöv (AK) 17,62 8,18 20,00 40,94 10,58

Fajlagos minőség AK/ha 26,10 7,00 13,75 6,43 12,22

Vételár (Ft) 1000000 1500000 2000000 4240000 860000

Adat keletkezés ideje 2019. 2019. 2019. 2019. 2019.

1481481 1284247 1375232 665557 993530

10 10 10 10 10

-8 0 -5 0 -5

5 5 2 0 2

1 585 185      1 476 884   1 471 498  732 113      1 063 078     

1 160 010      

1 265 752      

0 1 265 752      

6 447 612      

-

Összehasonlító ingatlanok (hirdetmeny.hu)

In
ga

tl
an

 t
u

la
jd

o
n

sá
go

k

5,0939

szántó

osztatlan közös

29,28

5,75

Adatok Vizsgált ingatlan

Sárospatak

0232/18

Sz
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tt
 é

rt
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k

Korrekció - minőség (%)

Korrekció - gyep/legelő műv ág miatt (%)

Fajlagos vételár (Ft/ha)

Korrigált fajlagos vételár (Ft/ha)

Teljes terület becsült értéke (Ft)

Korrigált vételár (Ft/ha)

Vételár (Ft/ha)

Korrekció - megközelíthetőség (%)

Korrekció - táblaméret (%)
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Hozamszámítás 

 

 

Haszonbérleti díj pontosítása a két módszer eredményének súlyozásával: 

 

 

Korrekciós tényezők és értékek % alsó % felső % alkalmazott %

alak, forma, méret -10 10 0

fekvés, elhelyezkedés -50 250 5

megközelíthetőség, útviszonyok -30 25 10

talajtani, domborzati és lejtés viszonyok -30 0

vízrendezettség, melioráció -20 20

öntözés feltételei 0 30

művelést gátló tereptárgyak -15 0

demográfiai viszonyok -15 15  

gazdálkodási tradíciók -20 20  

fagy-, jég-, vadkár -70 5  

kerítettség 0 15  

esztétikai benyomás -10 10

környezeti állapot, szennyezettség -10 5

gazdasági környezet -20 20  

infrastruktúra, közműellátottság 0 20

a földterület természeti védettsége -20 0  

kultúrállapot -10 10

egyéb (osztatlan): -25 25

jogi környezet (pl. szolgalmi jog): -100 5

ÖSSZES 15

HOZAMSZÁMÍTÁS

Sárospatak

0232/18

Megnevezése Jele Mértékegység Érték

A földrészlet 1 ha-ra jutó AK értéke (megyei átlag) a AK/ha 5,75

Alkalmazott 1 ha-ra jutó AK értéke a AK/ha 5,75

Megyére jellemző járadék jellegű jövedelem nj étk. búza kg/AK 26,7

Környékre jellemző haszonbérleti díj B Ft/ha

Búza előző évi tőzsdei átlag ára p Ft/ Kg 48

Tőkésítési kamatláb i % 4,5

Az értékelt földrészlet (alrészlet) területe t ha 5,0939

Korrekciós tényező k % 15

Megnevezés Mértékegység Képlet Érték

Termőföld járulék jellegű jövedelme Ft/ha Pj=nj*a*p 7 367

Termőföld fajlagos értéke Ft/ha fté=(Pj+B)/2*i 1 160 010

Termőföld korrigált fajlagos értéke Ft/ha fték*k 1 334 011

Föld bérleti díj jövedelem Ft/ha J=fté*i 60 030

Fajlagos földértékből számított haszonbérleti díj Ft/ha B 112 694

Átlagszámítás - földbérleti díj (szántó) Ft/ha Bf=(B+J)/2 86 362

HOZAMSZÁMÍTÁS - ADATOK

HOZAMSZÁMÍTÁS - SZÁMÍTÁSOK

Értékelési módszer
Bérleti 

díj(Ft/ha)
Súlyozás % Súlyozott érték (Ft/ha)

Piaci összehasonlító módszer 54 892            80 43 914                               

Hozamszámítás alapján 86 362            20 17 272                               

61 186                               ÖSSZESEN:

Az ingatlan becsült piaci haszonbérleti díja Ft/ha

61 186 Ft

A teljes területnagyságot figyelembe véve a haszonbérleti díj értéke Ft/év

311 676 Ft
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Összefoglaló táblázat 

 

 

10 Kiegészítő információk 
 

1. A KSH által 2018. november 28. napján a 2017. évről közzétett kiadványában, a vizsgált 2017. 

évben Borsod Abaúj-Zemplén megyében az átlagos földár 920 000 Ft volt, az átlagos bérleti díj, 

pedig 38 300 FT.  

 

2. A terület alapú támogatás mértéke évek óta 70.000 Ft/ha körüli összeg. A hazai haszonbérleti díjak 

mértéke átlagos területeket vizsgálva, szántó területeken, hozzávetőlegesen arányban, 

nagyságrendileg azonos ezzel az évente megkapott támogatási összeggel. Az ország északi 

megyéiben ettől elmarad (Nógrád, Borsod), Hajdú, Bács, Tolna megyékben viszont kedvező 

adottságú területeken ettől magasabbak a bérleti díjak.  

3. A hozamszámítás és a piaci összehasonlító adatok elemzése során a két módszer megfelelő 

súlyozással került figyelembe vételre. Az értékmeghatározásban alapvetően használandó a piaci 

összehasonlító módszer, ez jellemzően sokkal pontosabb képet ad az ingatlan valódi értékéről. A 

hozamszámításos módszer másodlagos jelentőségű, így a jellemző súlya az értékmegállapításban 

kb. 10-20% közötti.   

A fenti országos és megyei statisztikai és adatbázis adatok is megerősítik, hogy a szakvéleményben 

kalkulált, helyben szokásos és elvárható haszonbérleti díjak a reálisan elérhető értékeket 

reprezentálják.  

Kecskemét, 2019. szeptember 26.   

 

Mandula Róbert 

okleveles kertészmérnök 

talajtani szakmérnök - szakértő (070/2010.) 

igazságügyi szakértő (SZ 290372) 

ingatlanvagyon értékelő (IVÉK-G/53/2018.) 

 

Ig. szakértői igazolvány száma: SZ 270945. 
Cím: 6000 Kecskemét Tiszavirág u. 18.  
Mobiltelefon: +36 20 434 6972 
E-mail: mandula.robert@gmail.com 
Web:  www.igazságügyi-szakértő.hu 
  www.foldertekeles.hu 

Szám Település Hrsz Terület (ha)

Számított 

ingatlan fajlagos 

ár (Ft/ha)

Számított 

ingatlan érték 

(Ft)

Becsült 

haszonbérleti 

díj (Ft/ha)

Éves 

haszonbérleti 

díj (Ft)

1 Györgytarló 082 38,2471       943 068             36 069 627  34 608         1 323 658      

2 Györgytarló 085/7 10,7470 887 569             9 538 699    32 496         349 230         

3 Györgytarló 086/2 4,1373 864 402             3 576 289    32 880            136 035         

4 Györgytarló 097/18 2,6161 1 153 469         3 017 589    59 671            156 106      

5 Sárospatak 0232/18 5,0939          1 265 752         6 447 612    61 186            311 676         

43,3410       58 649 816  2 276 705      Összesen:
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11 Mellékletek 
 

A vizsgált területek MePAR ortofotója 

 

A területek helyrajzi számos térképe 
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Az ingatlanok tulajdoni lapjai I. rész (részlet) 
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1. fotó: Az egybeművelt gyep Györgytarló 082, 085/7, 086/2 területek 

 

2. fotó: A gyep területek között futó út 

 

3. fotó: A Györgytarló 097/18 hrsz gyomos szántó terület 
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4. fotó: A Sárospatak 0232/18 hrsz területe 

 

5. fotó: A terület keleti oldala 

 

6. fotó: A terület mellett futó aszfaltút és a közöttük lévő csatorna 

 

 

 


