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KEDVES OLVASÓ!
Emlékszem az első megkeresésekre, amik arról szóltak, hogy
szeretnének termőföldet eladni-vásárolni vagy bérbe adni-venni.
Ehhez viszont kéne egy kiindulási pont, egy tárgyalási alap, 
amely biztosíték mindkét fél számára, hogy jó döntést hoztak.

Nos, innen indultunk mi is.

Elmondták, hogy a problémáikra nem, vagy nem igazán ideá-
lis megoldásokat találtak, így számunkra adott volt a feladat. 
Nem gondoltuk, hogy ez az út még ennyi lehetőséget tartogat, 
mindenesetre már akkor csodás érzés volt hallani az első visz-
szajelzéseket:

„Köszönöm, édesapámtól örökölt föld kapcsán jókora segít-
ség volt innen Budapestről rálátni az ottani viszonyokra.”
„Minden teketória nélkül, pontos és szakmailag kifogástalan anyagot kaptunk. Ezt vártuk.”
„Megegyeztünk a tulajdonossal, hogy ez alapján rendszeresen felülvizsgáljuk a bérleti 
díjat a jövőben, így mindketten úgy éreztük, hogy derék üzletet kötöttünk.”
Volt, hogy önkormányzati képviselő testületből hívtak bennünket, miszerint van még hátra 
másfél óra az ülésből, égető szükségük van az értékelésre egy eladás kapcsán… De sikerült 
segítenünk ügyvédeknek, jegyzőknek és több ezer hektáron gazdálkodó társaságoknak is.

A változást, a megújulást tudatosan felvállaljuk. A rendszert folyamatosan csiszoljuk, a sta-
tisztikai adatok alapján pontosítjuk az algoritmusokat, továbbá keressük azokat a lehe-
tőségeket, ami által egyre több tényező fi gyelembe vételével egyre precízebb értékelést 
adhatunk. Minden erőnkkel igyekszünk megvalósítani az innovatív termék, innovatív szer-
vezet, innovatív munkatársak, partnerek harmonikus egységét. Igazán büszkék vagyunk 
rá, hogy együtt dolgozunk a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóköz-
pontjával, Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályával és a Széchenyi István Egyetem oktatóival, akik a szakterület kiváló képviselői.

Amiben viszont nem változunk: továbbra is precíziós termőföld-értékeléseket végzünk azok
számára, akiknél „életforma” a mindig megalapozott döntés meghozatala. Ennek a mun-
kának az egyik gyümölcse az általános termőföld piaci körkép.

Érzésre egy szempillantás alatt telt el ez a pár év, aminek egyik ékes bizonyítéka, hogy újra 
kézbe vehetjük - a teljes 2017-es évre vonatkozó - Agrotax® Iránytű című kiadványt. 

A tavalyi évet elemezve egy dolgot továbbra is sziklaszilárdan állíthatunk: a termőföld árak 
rendületlenül emelkednek. Habár látunk olyan tényezőket, amelyek a jövőre nézve befo-
lyásolhatják az árakat – pl. 2020 utáni támogatások bizonytalansága, birtok koncentráció 
növekedése, új agrártechnológiák bevezetése – de egyelőre a trend töretlen.

Remélem, hasznosnak találja a kiadványt, amelyhez zavartalan időtöltést kívánok!

Üdvözlettel,
Sáhó Ákos
agrotax.hu
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MÓDSZERTAN
ÉS MEGJEGYZÉSEK

A kiadvány készítése során a 2017-ben megkötött és kifüggesztett adásvételi szerződé-
sekben szereplő mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (továbbiakban: földek)
árait vettük fi gyelembe.

A kiadvány az agrotax.hu adatbázisa alapján készült, s kizárólag azokat a szerződé-
seket dolgozta fel, amelyek a jelzett időszakban kerültek kifüggesztésre.
Az elemzés során a külön helyrajzi számmal rendelkező ingatlanokat, földrészleteket
vettük fi gyelembe, a vizsgált szerződések mindegyike új szerződésnek minősült és a 
2017. évben került megkötésre. 

Az átlagárak nominális változásaira vonatkozó összehasonlítások az előző év jelentős részét
lefedő időszakban megfi gyelt adataink alapján számított átlagárakhoz képest történtek.

Az adásvételi és haszonbérleti szerződésekben szereplő áradatok megtisztításra
kerültek, a racionális értékelés érdekében a vizsgált árak értéktartományának alsó 10 és 
felső 10 százaléka levágása után összesen 28.105 tranzakció adatait tudtuk felhasználni 
az elemzéshez.

A haszonbérleti díjak tekintetében 461 település összesen 1.049 szerződésének adatai 
álltak rendelkezésünkre. Vizsgálatuknál az elemzés készítésekor kizárólag a forintban 
megadott éves bérleti díjakat és a terület méretére vonatkozó adatokat használtuk fel.
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ÖSSZESÍTETT
ADATOK

2017-ben a föld hektáronkénti átlagára az összes művelési ág fi gyelembevételével
1.429 ezer Ft volt, amely több, mint 16 százalékos növekedést jelent az előző év-
ben megfi gyelt adatok alapján számított értékhez képest. Regionális szinten vizsgálva
az árakat elmondható, hogy az összes régióban 1 millió Ft/ha felett volt a föld átlagára.

A legmagasabb átlagos földárak a Dél-Alföldön (1.652 ezer Ft/ha), míg a legalacso-
nyabbak Észak-Magyarországon (1.116 ezer Ft/ha) jelentkeztek. Megyei szinten – a Buda-
pesthez tartozó földek 2.411 ezer Ft/ha nagyságrendű átlagárát követve – Hajdú-Bihar
(1.857 ezer Ft/ha) és Békés megyében (1.854 ezer Ft/ha) találkozhattunk a legmaga-
sabb átlagárakkal.
A legalacsonyabb átlagárakat Nógrád megye (947 ezer Ft/ha) mutatta, a vizsgált
időszakban csak ebben a megyében volt megfi gyelhető 1 millió Ft/ha alatti átlagár.

A földárak számításához felhasznált, 2017-ben értékesített földterületeket tartalmazó 
adatbázisban található mintegy 280 ezer hektárnyi földnek nagyságrendileg közel a fele, 
mintegy 131 ezer hektár a szántó művelési ághoz tartozott.

Az elemzés során kapott megyei átlagárak 
és a mögöttük álló értékesített
földterületek forgalma

1. ábra

Átlagos értékesítési ár
összes művelési ág, Ft/ha

Értékesített földterület
összes művelési ág, hektár

1.500.000 felett

1.400.000 - 1.500.000

1.300.000 - 1.400.000

1.200.000 - 1.300.000

1.200.000 alatt

20.000
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A vizsgált összes földterületnek több mint egyharmadát adták a vegyes művelési ágú – 
jelentős részben szántóföldi növénytermesztésben hasznosított –  földterületek, összesen 
98 ezer hektáros forgalommal. 
A harmadik legnagyobb értékesítési volument az erdők mutatták közel 37 ezer hektá-
ros összforgalommal, mintegy 13 százalékát adva az összes értékesítésnek a vizsgált
időszakban.
A gyep-, rét-, legelő művelési ágú területek (továbbiakban gyep) 8 ezer hektárt alig meg-
haladó forgalommal az összes forgalomnak mintegy 3 százalékát tették ki.
Az összes értékesített földterületnek mintegy 1, illetve 0,4 százaléknyi részét tették ki a gyü-
mölcsösök (2.944 ha), illetve szőlők (1.116 ha). 
Az egyéb, valamint a kivett terület, tanya, kert, továbbá nádas művelési ághoz tartozó 
területek 0,3 és 0,1 százalékos arányban voltak jelen a vizsgált adatbázisban.

2017-ben a legtöbb föld (közel 73 ezer hektár) az Észak-Alföldön cserélt gazdát, több mint
negyedét adva a tárgyévi forgalomnak. Megyei szinten a legtöbb föld Borsod-Abaúj-
Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Somogy és Szabolcs-Szatmár megyében 
került értékesítésre, megyénként 20 és 30 ezer hektár közötti összterülettel.
A legkevesebb földterületnek – 307 hektárnyi Budapesthez tartozó föld mellett – Ko-
márom-Esztergom, Vas, Nógrád, Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér megyékben lett új 
tulajdonosa, megyénként kevesebb, mint 10 ezer hektárral.

Az alábbiakban a szántó, gyümölcsös, szőlő, erdő és gyep művelési ághoz tartozó
területek árai és értékesítési volumenei kerülnek bemutatásra.

Művelési ág szerinti megoszlás
értékesített területek, hektár

szántó

erdő

rét

gyümölcsös

szőlő

20.000

10.000

2.000

Az értékesített termőföld-forgalom nagysága, 
illetve mező-, és erdőgazdasági hasznosítási ág
szerinti megoszlása megyei bontásban

2. ábra
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A SZÁNTÓK
ÁRAI

A tavalyi évben a szántók átlagára megközelítette a másfél millió forintos hektáron-
kénti árat, egy hektárnyi szántóterületért átlagosan 1.477 ezer forintot kellett fi zetni
Magyarországon. Ez az érték mintegy 13 százalékos növekedést mutat az előző évre 
számolt országos, szántóföldekre számított átlagárhoz viszonyítva.

A legnagyobb emelkedéssel regionális szinten az Észak-Alföldön találkozhattunk, ahol 
átlagosan közel 20%-kal növekedtek a szántók árai. A Dél-Alföldön és a Dél-Dunántú-
lon szintén magas, 15% körüli drágulás volt megfi gyelhető, míg ezzel szemben alacso-
nyabb, átlagosan 8% körüli mértékben a Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarorszá-
gon drágultak a szántóföldek.

Az árak mindegyik megyében növekedést mutattak, többségükben 10%-ot meghaladó
mértékű drágulás volt megfi gyelhető. A legnagyobb átlagos áremelkedést Hajdú-
Bihar megye mutatta, közel 27%-os növekedéssel, emellett Budapesten is 20 százalékkal
voltak magasabbak az árak a vizsgált időszakban. Bács-Kiskun, Somogy, Békés, Komá-
rom-Esztergom megyében 15 és 20% közötti drágulás jelentkezett.

A fentiekhez képest mérsékeltebb, 10% alatti árnövekedés jellemezte Nógrád, Heves, 
Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket.

A szántók megyei átlagárainak változása
a 2016. évi árakhoz viszonyítva

3. ábra

Átlagos eladási ár változása
szántó, százalék, 2016-2017

20 felett

15 - 20

10 - 15

 5 - 10

 5 alatt
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A szántóterületek esetében immár egy régióban sem volt 1 millió Ft alatt az átlagár. 
A legmagasabb árak a Dél-Alföldön (1.725 ezer Ft/ha) jelentkeztek, de az Észak-Alföld 
(1.543 ezer Ft/ha) és Közép-Magyarország (1.501 ezer Ft/ha) régiókat is másfél millió Ft
feletti átlagárak jellemezték.
Regionális szinten a legolcsóbban Észak-Magyarországon, átlagosan 1 millió forintot 
éppen elérő árakon lehetett szántót vásárolni 2017-ben. 2 millió forintot meghaladó 
átlagár jellemezte - a Budapesthez tartozó szántók (2.838 ezer Ft/ha) mellett - Hajdú-
Bihar (2.083 ezer Ft/ha) megyét, továbbá hasonlóan magas árak voltak megfi gyelhe-
tők a szomszédos Békés megyében (1.947 ezer Ft/ha) is.
Másfél millió Ft felett alakult a szántóföldek átlagára Tolna, Győr-Moson-Sopron, Bács-
Kiskun, Csongrád és Fejér megyében. 
Egyedül két megyében - Nógrád (869 ezer Ft/ha) és Heves (993 ezer Ft/ha) - alakultak 
1 millió Ft alatt az átlagos hektáronkénti szántóárak. 

A szántóföldek árait járási szinten vizsgálva még nagyobb eltérésekkel találkozhatunk.

A tavalyi évben 3 millió forint feletti átlagárak voltak megfi gyelhetők a Hajdúszoboszlói
(3.038 ezer Ft/ha) és Debreceni járásban (3.005 ezer Ft/ha).
A fenti térségeket a legdrágább területek rangsorában 2 és fél millió forint feletti árakkal 
a Budapesti, Hajdúböszörményi, Balmazújvárosi, valamint Derecskei járások követték.
A legalacsonyabb átlagárak a Bátonyterenyei (692 ezer Ft/ha) járásban jelentkeztek,
de 700 ezer forint alatti hektáronkénti árakon cseréltek gazdát a Salgótarjáni, Edelényi
és Szikszói járások szántói is.

A szántók megyei átlagárai

4. ábra

Átlagos értékesítési ár
szántó, Ft/ha

1.500.000 felett

1.400.000 - 1.500.000

1.300.000 - 1.400.000

1.200.000 - 1.300.000

1.200.000 alatt
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A szántóföldek átlagárainak kiszámításához felhasznált adatbázisban összesen 131.466 
hektárnyi szántóföld eladási ára szerepelt.

A 2016-os évhez hasonlóan a legmagasabb forgalom az Észak- és Dél-Alföld régiókat 
jellemezte, az országos szántóföld-forgalomnak több mint  a fele ezekben a térségekben 
jelentkezett.

A legalacsonyabb értékesítési volumen Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és 
Nyugat-Dunántúlon jelentkezett, ezek a régiók egyenként 10%-nál alacsonyabb arányban 
járultak hozzá az országos szántó-forgalomhoz. Megyei szinten a legnagyobb intenzitást 
Jász-Nagykun-Szolnok  és Hajdú-Bihar megye mutatta, egyenként 10%-ot meghaladó 
arányt képviselve az értékesített szántók összterületéből.

Budapest csekély forgalma mellett alacsony, az országosan értékesített mennyiségnek 
egyenként 1 és 3% közötti részét kitevő forgalom realizálódott Vas, Komárom-Esztergom, 
Veszprém és Nógrád megyékben.  

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az értékesített szántóföldek átlagos nagysága 
8,2 hektár volt a vizsgált időszakban. A legnagyobb területű ingatlanokat Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Nógrád megyében értékesítették,
12 és 15 hektár közötti átlagos parcellamérettel.

A legkisebb egybefüggő területek Budapest mellett Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém 
és Pest megyékben cseréltek gazdát, egyenként átlagosan 5 hektár alatti nagyságokkal. 

A szántóföldek járási átlagárai

5. ábra

Átlagos értékesítési ár
szántó, Ft/ha

1.900.000 felett

1.600.000 - 1.900.000

1.300.000 - 1.600.000

1.000.000 - 1.300.000

1.000.000 alatt

nincs adat
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TOVÁBBI MŰVELÉSI ÁGAK
GYÜMÖLCSÖSÖK

A gyümölcsösként nyilvántartott területek hektáronkénti országos szintű átlagára 2017-
ben 1.694 ezer forint volt. A Közép-Dunántúl mellett a Dél-Dunántúlon is meghaladták
az átlagárak a 2 millió forintot, de az Észak-Alföldön és Közép-Magyarországon is 1,8 millió
forint felett alakultak az árak.
A legolcsóbban - másfél millió forint alatti hektáronkénti átlagáron - Észak-Magyaror-
szágon és a Nyugat-Dunántúlon lehetett gyümölcsösként nyilvántartott területekhez 
hozzájutni.

Megyei bontásban a legmagasabb átlagárakkal Veszprém megyében (3.172 ezer Ft/ha), 
Budapesten (3.124 ezer Ft/ha) és Baranya megyében (2.806 ezer Ft/ha) találkozhat-
tunk. A legalacsonyabb átlagárak Heves (1.128 ezer Ft/ha), Csongrád (1.213 ezer Ft/ha), 
Jász-Nagykun-Szolnok (1.327 ezer Ft/ha) megyében voltak megfi gyelhetők.
A vizsgált termőföldek összterületének 1 százalékát kitevő, 2.944 hektár gyümölcsösre 
kötött adásvételi szerződések adatai álltak a rendelkezésünkre. 

A legtöbb gyümölcsös több, mint 1.600 hektárnyi megyei szintű összforgalommal Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében cserélt gazdát, mely az országos értékesítési volumennek 
több mint felét tette ki. Az értékesített gyümölcsösök átlagos nagysága 3,3 hektár volt.

Átlagos értékesítési ár
gyümölcsös, Ft/ha

1.600.000 felett

1.500.000 - 1.600.000

1.400.000 - 1.500.000

1.300.000 - 1.400.000

1.300.000 alatt

A gyümölcsösök megyei átlagárai 

6. ábra
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TOVÁBBI MŰVELÉSI ÁGAK
SZŐLŐK

A tavalyi évben a szőlő művelési ágban nyilvántartott földterületek országos átlag-
ára 1.862 ezer Ft/ha volt. 2 millió feletti átlagár jellemezte mindhárom dunántúli régiót,
míg a legolcsóbban, 1,5 millió forint alatti hektáronkénti áron egyedül az Észak-Alföldön 
lehetett szőlőhöz jutni. Megyei szinten a legmagasabb, 2,8 és 2,3 millió forint közötti 
hektáronkénti átlagárak Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Somogy megyében voltak 
megfi gyelhetők. 
A legolcsóbban, 1 millió forintos hektáronkénti átlagár alatt Nógrádban lehetett sző-
lőterülethez jutni a vizsgált időszakban.

A szőlők átlagárának számításához rendelkezésünkre álló adatbázis 1.116 hektárnyi szőlő 
művelési ághoz tartozó terület adatait tartalmazta, mely az adatbázisban szereplő ter-
mőföldek 0,3 százalékát tette ki.
A legtöbb szőlő Baranya, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megyében került értéke-
sítésre, megyénként 120 hektárt meghaladó összterülettel. Budapesten mindössze 3, 
Békés megyében 6, Vas megyében 11 szőlőterület adatait tudtuk fi gyelembe venni a 
vizsgálat során.
A tavalyi év során értékesített szőlők átlagos területnagysága 0,74 hektár volt.

Átlagos értékesítési ár
szőlő, Ft/ha

2.000.000 felett

1.800.000 - 2.000.000

1.600.000 - 1.800.000

1.400.000 - 1.600.000

1.400.000 alatt

A szőlőterületek megyei átlagárai 

7. ábra
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TOVÁBBI MŰVELÉSI ÁGAK
ERDŐK

2017-ben az erdőként nyilvántartott földterületek országos átlagára 998 ezer Ft/ha volt. 
Az Észak-Alföldön, Közép-Magyarországon és a Dél-Alföldön egyaránt 1 millió forint
felett alakultak a hektáronkénti átlagárak. A legolcsóbban Észak-Magyarországon, 
900 ezer forintot alig meghaladó áron lehetett erdőhöz jutni. Budapest után a leg-
drágábban Győr-Moson-Sopron, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyékben cseréltek 
gazdát az erdők, 1,2 és 1,6 millió forint közötti megyei szintű átlagárakon.
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas és Zala megyében alacsonyabb áron, hektáronként 
átlagosan 900 ezer forint alatt keltek el erdőterületek.

Az erdők árainak számításához 36.607 hektár terület adatai álltak rendelkezésünkre, mely 
a szántók után - a vegyes művelési ághoz tartozó területek fi gyelmen kívül hagyásával - 
a második legmagasabb forgalmat mutató művelési ágat jelentette. 
Az értékesített erdők összterülete az összes tárgyidőszaki, művelési ágtól független
termőföld-forgalom 13,1%-át tette ki. A legtöbb erdőterület a Nyugat- és Dél-Dunántúl
régióban került értékesítésre, az országos forgalomnak több, mint 44%-át adva.
A legkevesebb erdő – az országos forgalomnak mindössze 4,5%-a - Közép-Magyar-
országon cserélt gazdát. Megyei szinten a legnagyobb aktivitást e téren Zala, Veszprém, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megyék mutatták, egyenként 4 és 6 ezer hektár kö-
zötti értékesített volumennel. A legkevesebb erdőnek Csongrád és Békés megyében lett 
új gazdája, megyénként 200 hektár alatti összterülettel.
Az egyes művelési ágak közül az erdőterületnél találkozhattunk a legnagyobb átlagos 
parcellamérettel, a vizsgált erdők átlagos nagysága 16,2 hektár volt.

Átlagos értékesítési ár
erdő, Ft/ha

1.200.000 felett

1.100.000 - 1.200.000

1.000.000 - 1.100.000

900.000 - 1.000.000

900.000 alatt

Az erdők megyei szintű átlagárai

8. ábra
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TOVÁBBI MŰVELÉSI ÁGAK
GYEPTERÜLETEK

A gyepterületek – a legelő és rét művelési ágú földekkel együttesen számított - hektáronkénti
átlagára a tavalyi évben 1.093 ezer Ft volt. A regionális bontásban Közép-Magyarországon 
találkozhattunk a legmagasabb árakkal, egy hektárnyi gyepterületért közel másfél millió
forintot kellett fi zetni, ezzel szemben Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon 920 ezer 
forint körüli átlagár volt megfi gyelhető. A fennmaradó régiók mindegyikében 1 millió forint
felett alakult a gyepterületek hektáronkénti átlagára.
Budapest után Tolna, Pest, Fejér, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyékben találkoz-
hattunk a legmagasabb, 1,2 és 1,4 millió Ft közötti átlagárakkal. A legolcsóbban gyepte-
rületekhez Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehetett jutni, ezeket a megyéket 
900 ezer forint alatti átlagárak jellemezték a vizsgált időszakban, de 1 millió forint alatti 
árakkal találkozhattunk Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megyékben is.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a gyep-, rét- és legelő művelési ághoz tartozó te-
rületek értékesítési volumene 8.397 hektár volt a tavalyi év során, mely az összes vizsgált 
termőföldek mintegy 3 százalékát tette ki. A vizsgált gyepterületek közel harmadának az 
Észak-Alföldön, míg mintegy ötödének a Dél-Dunántúlon lett új gazdája. 
A legnagyobb aktivitást Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyék mutatták, az összes 
gyepterület több mint a negyede ebben a két megyében került értékesítésre. A legkisebb 
forgalom Budapest után Tolna és Csongrád megyében volt megfi gyelhető, megyénként 
100 hektár alatti értékesített összterülettel.
A gyepterületek méretei az erdők és a szántók után a harmadik legnagyobb átlagos terü-
letnagyságot mutatták, az átlagos parcellaméret közel 5,1 hektár volt.

Átlagos értékesítési ár
gyep, Ft/ha

1.300.000 felett

1.200.000 - 1.300.000

1.100.000 - 1.200.000

1.000.000 - 1.100.000

1.000.000 alatt

A gyepterületek átlagárai az egyes megyékben

9. ábra
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A SZÁNTÓK
HASZONBÉRLETI DÍJAI

A haszonbérleti díjak országos átlaga - a települések szintjén mért, az alsó és felső 10 szá-
zalékba eső megfi gyelések levágásával kapott referencia-tartományba eső, szántó 
művelési ághoz sorolt termőföldek esetében - 2017-ben 49.130 Ft/ha/év volt. 

A legmagasabb átlagos haszonbérleti díjak a Dél-Alföldön (59.738 Ft/ha/év) voltak 
megfi gyelhetők, de 50 ezer Ft-ot meghaladó átlagos értékek jellemezték még az Észak-
alföldi és Dél-dunántúli területeket is. 40 ezer forint alatti átlagos bérleti díjak egyedül 
a Közép-magyarországi területek körében voltak megfi gyelhetők.  

Az Agrotax® Hozamindex a szántók bérbeadásából származó országos szintű átlagos 
éves hozamát – a települési szinten az alsó és felső 10 %-ba eső értékek levágásával ka-
pott, referencia tartományba eső, szántókra vonatkozó haszonbérleti díjak és adás-vételi 
árak hányadosaként - a települési szintű átlagos hozamok súlyozatlan átlagaként mutatja. 

Értéke a 2017-es év tranzakcióinak fi gyelembevételével 3,94%.
A mutató értéke a www.agrotax.hu weboldalon évente kerül publikálásra.

Átlagos haszonbérlet
Ft/ha

55.000 felett

50.000 - 55.000

45.000 - 50.000

40.000 - 45.000

40.000 alatt

A haszonbérleti díjak hektáronkénti,
forintban kifejezett nagysága az egyes megyékben

10. ábra
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