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.tVpUOHWHJ\DXWRPDWL]iOWNRPSOH[I|OGpUWpNHOpVL
UHQGV]HUNLGROJR]iViUD
6ʜ˳ʅʕ,ʕʖʘʝʐ±)ʃʔʍʃʕʐʰ)ʇʍʇʖʇ0ʝʔʋʃ±
9ʋʐʑʉʔʃʆʑʘ6ʜʇʔʉʇʌ
.XOFVV]DYDNJD]GDViJLI|OGpUWpNHOpVIHGH]HWLKR]]iMiUXOiVI|OGKR]DGpN
'e0HWHUH[WHUQiOLVKDWiVRN
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$MHOHQOHJLFLNNHJ\NRPSOH[I|OGpUWpNHOpVLUHQGV]HUHOYLIHOpStWpVpWIRJODOMD|VV]H
$V]iQWyI|OGHNN|]JD]GDViJLpUWpNHOpVpWV]ROJiOyUHQGV]HUNLGROJR]iViQDNHJ\LNIRQ
WRVFpOMDYROWD]HODYXOWDUDQ\NRURQDUHQGV]HUIHOYiOWiVD$UHQGV]HUNRPSOH[MHOOH
JpWDI|OGpUWpNHWEHIRO\iVROy|NROyJLDL DWDODMWXODMGRQViJDLDGRPERU]DWLYLV]RQ\RN
D]pJKDMODW pVD]|NRQyPLDLWpQ\H]ĘNHJ\VpJHV]iUWUHQGV]HUEHQW|UWpQĘpUWpNHOpVH
EL]WRVtWMD$N|]JD]GDViJLpUWpNHOpVD'e0HWHUI|OGPLQĘVtWpVLUHQGV]HUVWUXNW~Ui
MiKR]LJD]RGyDQUHQGV]HUH]LDN|]JD]GDViJLWpQ\H]ĘNKDWiViW$NLGROJR]RWWI|OGpUWp
NHOpVLPyGV]HUJ\DNRUODWLDONDOPD]iViQDNHOĘIHOWpWHOHD]HJ\HV'e0HWHUNDWHJyULiN
N|]JD]GDViJLWDUWDORPPDOYDOyIHOW|OWpVHDPLD]WMHOHQWLKRJ\D'e0HWHUSRQWNDWH
JyULiNKR]HJ\V~O\R]RWW±~J\QHYH]HWWVWDQGDUG±IHGH]HWLKR]]iMiUXOiVpUWpN 6)+ 
NHUO KR]]iUHQGHOpVUH $ IHGH]HWL KR]]iMiUXOiV pUWpNHLQHN V]iPtWiVD PLQWDYpWHOH
]pVVHOW|UWpQLN$NRUUHNFLyVWpQ\H]ĘN |QW|]pVLOHKHWĘVpJLQIUDVWUXNW~UDPHJN|]H
OtWKHWĘVpJH[WHUQiOLiN OHKHWĘYpWHV]LNDI|OGWHUOHWN|]JD]GDViJLpUWpNpQHNSRQWR
VDEEEHFVOpVpW0LQGHQIRQWRVDEEI|OGpUWpNHWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘWpVDKR]]iWDUWR]y
LQIRUPiFLyNDWDNLIHMOHV]WHWWpUWpNHOpVLUHQGV]HUDGLJLWiOLVWpUNpSHNUĘOROYDVOHH]]HO
EL]WRVtWYDD]pUWpNHOpVLUHQGV]HUDXWRPDWLNXVMHOOHJpW$]~MNRPSOH[I|OGpUWpNHOpVL
UHQGV]HUDONDOPDVDI|OGHNN|]JD]GDViJLpUWpNHLQHNpVSLDFLiUDLQDNSRQWRVEHFVOpVp
UH$V]iQWyWHUOHWHNN|]JD]GDViJLpUWpNpQHNPHJKDWiUR]iVDDSRWHQFLiOLVVWDQGDUG
IHGH]HWLKR]]iMiUXOiVpUWpNpEĘOLQGXONLDPHO\PDJiEDQIRJODOMDDI|OGUpV]OHW|VV]HV
JD]GDViJLpVWiUVDGDOPLKR]DGpNiW$NLGROJR]RWWI|OGpUWpNHOpVLDOJRULWPXVD]DOWHU
QDWtYI|OGKDV]QiODWLOHKHWĘVpJHNN|]|WWLYiODV]WiVEDQLVDONDOPD]KDWy

BEVEZETÉS
$]HOP~OWPiVIpOpYWL]HGEHQQDJ\HUĘYHO
indultak meg és folytak egy új, az aranykoronát felváltó értékelési rendszer kialakításának munkálatai, a feladatokat korPiQ\KDWiUR]DWtUWDHOĘ6DMQiODWRVKRJ\
DSpQ]J\LHUĘIRUUiVRNV]ĦN|VVpJHPLDWW
nem a genetikus talajtérképezési, hanem
a mintateres földértékelési rendszer ki-

GROJR]iViUDQ\tORWWOHKHWĘVpJ(]DQQiOLV
inkább szomorú, mert a nyugat-európai
fejlett országok mindegyikében rendelNH]pVUHiOOQDNDOHJNRUV]HUĦEEpUWpNHOpVL
munkák eredményei, tehát pontosan isPHULNWHUPĘI|OGMHLNpUWpNpWDEV]RO~WpV
UHODWtYPLQĘVpJpW
Az új földértékelési rendszer négy olyan
WHUPpV]HWL WpQ\H]ĘW YHWW DODSXO PHO\HN
hosszabb távon is viszonylag stabilak, s

6]ĦFVHWDO Automatizált komplex földértékelési rendszer kidolgozása

DODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]iNDWHUPpVHUHGményeket. Ezek a talaj, a domborzat, az
éghajlat és a hidrológiai adottságok.
$WHUPĘWDODMPLQĘVtWpVpKH]PLQtateret vizsgáltak meg részletesen. A vizsJiODWRNNLWHUMHGWHNDWDODMHUHGHWpUH¿]LNDL
pVNpPLDLWXODMGRQViJDLUDDWHUPĘUpWHJ
vastagságára, a humusztartalomra, a talaj
vízgazdálkodására, a felszíni és a felszín
alatti hidrológiai viszonyokra. Átfogták
PLQGD]RQWpQ\H]ĘNHWDPHO\HNEHIRO\isolják a talaj életét, meghatározzák a gazGiONRGiVOHKHWĘVpJpW
A mintateres földértékelési rendszer
D]RUV]iJHJpV]PH]ĘJD]GDViJLWHUOHWpW
egységes elvek szerint felértékelte, s azt
±SRQWLJPLQĘVtWHWWH$OHJDODFVRQ\DEE
SRQWpUWpNĦWHUOHWKD]iQNEDQSRQWKD
DOHJPDJDVDEESRQWKD
A számítási eredmények azt bizonyítják,
KRJ\DPLQWDWHUHVWHUPĘKHO\LSRQWpUWpNHN
KĦEEHQIHMH]LNNLDI|OGWHUOHWPLQĘVpJpW
(annak relatív arányait), hiszen a fontosabb
gazdasági mutatókkal vizsgált korrelációs
NRHɤFLHQVV]RURVDEENDSFVRODWRWMHOH]D
pontérték, mint az aranykorona esetében.
Ez azt jelenti, hogy az 1980-as években
elvégzett mintateres (és részben genetikus)
WHUPĘKHO\LpUWpNHOpVDONDOPDVD]DUDQ\NRrona-érték szerinti értékelés korrigálására.
Az elkészült új értékelési rendszer bevezetésének szándékát azonban megváltoztatta az 1989-es rendszerváltás, illetve az
ehhez kapcsolódó )|OGNiUSyWOiVLW|UYpQ\
amely alapjában az aranykorona-rendszerKH]Q\~OWYLVV]DtJ\DI|OGPLQĘVtWpVDODSMD
0DJ\DURUV]iJRQMHOHQOHJLVD;,;V]YpJpQ
kiépített aranykorona-rendszer.
Az aranykorona-rendszer fogyatékossáJiQDNHOHPHLDN|YHWNH]ĘSRQWRNEDQIRJlalhatók össze:
1. A rendszer bevezetésekor érvényes jövedelmi viszonyok, illetve termelési ténye]ĘNKR]DGpNLDUiQ\DLOpQ\HJHVYiOWR]iVRNRQ
mentek keresztül.
2. Az 1960 utáni években megindult
nagyarányú meliorációs, talajjavítási mun-
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ka sokszor regionális szinten megváltoztatta a talajok termékenységét.
0HJYiOWR]WDNDN|]OHNHGpVLOHKHWĘVpJHNÒMYLV]RQ\ODJNRUV]HUĦ~WKiOy]DW
jött létre az országban, mások a szállítási
költségek és az infrastrukturális viszonyok.
Ezekkel a mozgásfolyamatokkal függ össze,
KRJ\PHJYiOWR]WDNDEHFVOĘMiUiVRNN|]|WWL
ökonómiai különbségek is.
4. A kataszteri tisztajövedelmi rendV]HUEHQDWDODMRNPLQĘVtWpVHQpONO|]LD
NRUV]HUĦ ODERUYL]VJiODWL HUHGPpQ\HNHW
FVXSiQHJ\V]HUĦpU]pNV]HUYLYL]VJiODWRNra támaszkodik.
$  V]iPRQ Q\LOYiQWDUWRWW
)|OGPLQĘVpJ I|OGpUWpN pV IHQQWDUWKDWy
I|OGKDV]QiODWD]HXUySDLXQLyVDGRWWViJRNN|]|WWFtPĦ1.)3NXWDWiVIHMOHV]WpVL
projekt keretein belül kutatások folytak
HJ\NRUV]HUĦNRPSOH[DPRGHUQWHFKQLkai eszközöket felhasználó földértékelési
rendszer módszertanának kidolgozására.
A komplex értékelés az ökológiai és ökoQyPLDLWpQ\H]ĘNHJ\VpJHVUHQGV]HUEHIRJlalása. Az ökológiai értékelés a D-e-Meter
pontrendszer kidolgozását jelenti, míg a
közgazdasági értékelés a D-e-Meter rendszer struktúrájához igazodóan rendszerezi
DN|]JD]GDViJLWpQ\H]ĘNKDWiViW
A D-e-Meter rendszer egy modern – onOLQHWpULQIRUPDWLNDLPRGHOOH]pVLOHKHWĘVpJJHOWiPRJDWRWW±I|OGPLQĘVtWĘUHQGV]HU
DPHO\QHNN|]SRQWLHOHPHHJ\I|OGPLQĘVpJL
viszonyszám – a D-e-Meter pont –, amely
DIĘEEJD]GDViJLQ|YpQ\HNLOOHWYHQ|YpQ\csoportok környezeti igényei, a termelés
intenzitása, valamint a klimatikus és földWDQLWpQ\H]ĘNEHQUHMOĘWHUPHOpVLNRFNi]DW
DODSMiQPXWDWMDNLD]HJ\HVWHUPĘKHO\HN
produkciós viszonyait (*DiOHWDO
0iWp±7yWK).
Az automatizált komplex földértékelés
lényege, hogy a kidolgozott rendszer a földpUWpNHWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNpUWpNpW WHKiWD
EHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNPHJIHOHOĘGLPHQ]LyM~
V]iPV]HUĦpUWpNpW KHO\UDM]LV]iPRQNpQW
(értékelési egységenként), a digitális talaj-
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WpUNpSHNUĘO ROYDVVD OH PDMG D PHJDGRWW
számítási algoritmus szerint kiszámítja a
földek komplex hozadéki értékét, illetve árát
HXUyKDEDQ$]tJ\NDONXOiOWEHFVOWI|OGpUték a földek társadalmi értékét a potenciális
MiUDGpNWHUPHOĘNpSHVVpJNDODSMiQKDWiUR]]DPHJ(WWĘODI|OGSLDFRQNLDODNXOWSLDFL
földárak a keresleti-kínálati viszonyoktól
IJJĘHQHOWpUKHWQHNYLV]RQWHJ\pUWHOPĦHQ
alkalmasak a jelenlegi aranykorona szerinti
I|OGPLQĘVtWpVLUHQGV]HUNLYiOWiViUDVHJ\VRU
földügyekkel kapcsolatos feladat ellátására.
Az új rendszerrel kapcsolatos elméleti
alapok tulajdonképpen két tételben foglalhatók össze:
DWHUPHOpVLWpQ\H]ĘNiUDLD]iOWDOXN
HOĘiOOtWRWWWHUPpNPHQQ\LVpJQDJ\ViJiEyO
pVpUWpNpEĘOYH]HWKHWĘNOH
DWHUPHOpVLWpQ\H]ĘKR]DGpNOHYiODV]Wisának (vagyis a keletkezett többlettermék
EpUUHWĘNHKR]DGpNUDpVMiUDGpNUDW|UWpQĘ
megosztásának) az alapja a termelési ténye]ĘNpVDWHUPHOpVHUHGPpQ\HN|]|WWNLDODkult kapcsolat, illetve az ezt leíró termelési
függvények rendszere (6]ĦFVHWDO).
$WHUPĘI|OGVDMiWRVViJiEyODGyGLNKRJ\
XJ\DQD]RQDWHUOHWHQW|EEIpOHPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHOĘiOOtWKDWyWHKiWKHO\WHOHQ
OHQQHDWHUPĘI|OGpUWpNpWHJ\HWOHQWHUPpN
hozadéka alapján közelíteni, vagyis nem
OHKHWÄNXNRULFDI|OGEHQ´ÄE~]DI|OGEHQ´VWE
gondolkozni (6]ĦFV). Egy-egy konkrét
földterület nem minden termék számára
marginális, tehát valamilyen nagyságú
I|OGMiUDGpNPLQGHQNpSSHQNpS]ĘGLNVD]
V]iPV]HUĦVtWKHWĘ(EEĘODGyGLND]DN|vetkeztetés, hogy egy földterület anticipált
értékét vagy árát a jelenleg WHUPHOWpVD
M|YĘEHQWHUPHOKHWĘWHUPpNHN|NRQyPLDL
MHOOHP]ĘLKDWiUR]]iNPHJ$M|YĘEHQLQ|YpQ\LNXOW~UiNLJpQ\EHYpWHOHDWHUPĘI|OG
KDV]QiODWDDI|OGPLQĘVpJHQNtYOW|EEPiV
WpQ\H]ĘWĘODWHUPHOpVHJ\pEN|UOPpQ\HLWĘO
is függ. Hazánkban az elmúlt fél évszázadban sok munkaigényes termék kiszorult
DWHUPHOpVEĘODQDJ\]HPLJD]GiONRGisi körülmények közepette (6]ĦFV),

de a tulajdoni struktúrák átalakulása, a
farmgazdaságok megjelenése újra felveti
ezen termékek termelésének igényét (pl.
gyógynövény, agrármagvak stb.).
$WpQ\H]ĘKR]DGpNRNV]pWYiODV]WiViQDN
számos elméleti-módszertani problémái
miatt a nemzetközi szakirodalomban egyre inkább az a nézet kezd felülkerekedni,
hogy a hozadéki érték meghatározását
valamilyen összevont bruttó típusú hozaGpNNDWHJyULDDODSMiQFpOV]HUĦN|]HOtWHQL
Például az átlaghozamok, az árbevételek
YDJ\YDODPLO\HQPiVHOVĘVRUEDQDWHUOHWL
WHUPHOpNHQ\VpJHWNLIHMH]ĘNDWHJyULDVHJtWségével (0F5DH±%XUQKDP).
(/.e3=(/e6(.(*<
$8720$7,=È/7
e57e.(/e6,5(1'6=(5
.21&(3&,Ï.,'2/*2=È6È+2=
$IHQWLDODSWHQGHQFLiW¿J\HOHPEHYpYH
az új automatizált értékelési rendszer kidolgozásakor az alábbi szcenáriókból indultunk ki:
$WHUPĘI|OGNRPSOH[ JD]GDViJL pUtékelése magában foglalja
D D]|NROyJLDLWpQ\H]ĘNHW WDODMYLV]RQ\ODWL pJKDMODWL WpQ\H]ĘNHW pV GRPERU]DWL
viszonyokat);
E DN|]JD]GDViJLWpQ\H]ĘNHW V]iOOtWiVL
viszonyok, piaci környezet tagoltsága, a
mesterséges tereptárgyak).
2. A földértékelés alapjában véve két szálon történik (6]ĦFV±&VHQGHV):
D hozadéki elven, ami kifejezi az adott
V]iQWyWHUOHWSRWHQFLiOLVWHUPĘNpSHVVpJpW
pVPLQĘVtWLD]HKKH]WDUWR]yN|]JD]GDViJL
környezetet, tehát magában foglalja DI|OGMiUDGpNRWpVKHO\]HWLMiUDGpNRW
E a valóságos földpiacon kialakult piaci
földárak segítségével, amihez szükség van
egy földpiaci információs rendszer kiépítésére.
3. A komplex földértékelés során, bár küO|QpUWpNHOKHWĘND]|NRQyPLDLpVD]|NROyJLDLWpQ\H]ĘND]pUWpNHOpVQHNHJ\VpJHV
zárt rendszert kell alkotnia.
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$I|OGpUWpNHOpVQHNHJ\LGĘEHQW|EEFpOW
kell szolgálnia:
D adózási;
E termelésszabályozási (támogatási);
F örökösödési ügyek rendezése;
G kisajátítás-kártalanítás;
H földtulajdonvitából származó peres
ügyek;
I földrendezés, tagosítás, földcserék;
J vállalati döntéshozatal, amennyiben
DI|OGPLQĘVtWpVKH]JD]GDViJLSDUDPpWHUHN
YDQQDNNDSFVROYD SOWDODMPĦYHOpVLN|OWVpJHNYDJ\OHMWĘV]|JpVV]iOOtWiVLPĦYHOpVL
költségek stb.).
$WHUPĘI|OGNRPSOH[pUWpNHNLIHMH]KHWĘ
többféle dimenzióval:
D SRQWpUWpNV]iPPDO SOWHUPĘKHO\LpUtékszám, D-e-Meter pont, gabonaegység
stb.);
E értékszámmal (forinttal, euróval);
F standard forinttal vagy euróval;
G változó árfolyammal;
H  FVDWODNR]iV pYpQHN iWODJRV )WHXUy
paritásával;
I euróban mért tiszta földhozadékkal.
 6]ĦFV   szerint vannak olyan
földértékelési célok, amelyekhez tartozó
feladatok csak pénzértékben kifejezett
földértékkel oldhatók meg (pl. kisajátíWiVNiUWDODQtWiVL|U|NOĘGpVLVWEJ\HN 
Ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek
SRQWpUWpNHNVHJtWVpJpYHOLVUHQGH]KHWĘN
(pl. földcserék, adókivetés stb.).
7. Értékben kifejezett mutatószám esetében azonban minden célhoz tartozó államigazgatási, társadalmi vagy gazdasági feladat megoldható (6]ĦFV±1DiUQp).
(]pUWYpJVĘVRURQDNRPSOH[I|OGpUWpNHOpVW
abba az irányba kell terelni, hogy a „végWHUPpN´DÄPLQĘVtWpV´pUWpNEHQMHOHQMHQ
meg. Jelen álláspontunk szerint a földek
gazdasági (komplex) értéke HXUyKR]DGpN
Ennek az értéke az euróra való áttérés
után viszonylag stabil, csak az euró paritásának változása esetén kell a rendszerbe
beavatkozni.
Az új földértékelési módszer kidolgozá-
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ViQiODKR]DGpNLI|OGpUWpNEĘOLQGXOWXQNNL
Azt tételeztük fel, hogy a piaci földár hosszú
távon a föld elméleti közgazdasági értéke,
YDJ\LVDI|OGMiUDGpNWĘNpVtWHWWpUWpNHN|UO
ingadozik.
A földnek tulajdonítható jövedelemrész
QDJ\RQQHKH]HQNO|QtWKHWĘHODW|EELWHUPHOpVLWpQ\H]ĘpWĘOtJ\NpQ\WHOHQHNYROtunk olyan módszertani megoldást keresni,
DPHO\QHNVHJtWVpJpYHOEHFVOKHWĘDNO|QE|]ĘPLQĘVpJĦI|OGHNHOWpUĘM|YHGHOHPWHUPHOĘNpSHVVpJH
Erre alkalmasnak találtuk a termelési
érték és a változó költségek különbségeként
GH¿QLiOWIHGH]HWLKR]]iMiUXOiVW (FH-t).
$)('(=(7,+2==È-È58/È6
BECSLÉSE
&pOXQN D NO|QE|]Ę PLQĘVpJĦ I|OGHN
HOWpUĘKR]DPLOOHWYHM|YHGHOHPWHUPHOĘ
képességének kimutatása.
A D-e0HWHUUHQGV]HUEHQGH¿QLiOWWHUleti egységek (objektumok) közül a helyrajzi
számmal ellátott kataszteri egység képezi
a földadásvétel legkisebb önálló egységét
(*DiOHWDO). A fedezeti hozzájárulás számításához szükséges gazdálkodási
adatok azonban nem a kataszteri egységhez, hanem a parcellához tartoznak. Így
FpOV]HUĦQHNOiWV]LNDYL]VJiODWLREMHNWXPRN
elválasztása a két folyamat – az FH-értékek
megállapításához szükséges mintavételezés és maga a földértékelés – esetében.
A két objektum földrajzi kapcsolatban áll
a talajfolttal és azon keresztül egymással
is. A talajfoltok alapján rendelkezésre áll
a D-e0HWHUSRQW I|OGPLQĘVpJLYLV]RQ\szám) mind a kataszteri egységre, mind a
SDUFHOOiUDHJ\DUiQWËJ\OHKHWĘVpJQ\tOLN
arra, hogy a D-e-Meter pont segítségével a
SDUFHOODV]LQWĦ)+pUWpNHNHWYRQDWNR]WDWhatjuk a kataszteri egységekre is.
(QQHN PHJIHOHOĘHQ D PH]ĘJD]GDViJL
résztáblát, a parcellát választottuk ki a
PHJ¿J\HOpVLHJ\VpJQHN
A M-edik parcella termelési értéke az
i-edik növény esetében a t-edik évben:
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ahol
= az i-edik növény termésmennyisége a MHGLNSDUFHOODHVHWpEHQ WKD 
= az i-edik növény értékesítési ára
)WW 
= az i-edik növény melléktermékének hozama a MHGLNSDUFHOODHVHWpEHQ W
ha);
= az i-edik növény melléktermékéQHNiUD )WW 
= az i-edik növény közvetlen támogatása a M-edik parcella esetében, valamint a
SDUFHOOiUDIHORV]WRWWQHPQ|YpQ\VSHFL¿NXV
WiPRJDWiV|VV]HJHHJ\WW )WKD 
A M-edik parcella N|]YHWOHQYiOWR]yN|OWVpJH az i-edik növény esetében a t-edik
évben:

ahol
= az iHGLNQ|YpQ\YHWĘPDJN|OWVpJH
a M-edik parcella esetében a t-edik évben
)WKD 
= az iHGLNQ|YpQ\PĦWUiJ\DN|OWVpge a M-edik parcella esetében a t-edik évben
)WKD 
= az iHGLNQ|YpQ\Q|YpQ\YpGĘV]HU
költsége a M-edik parcella esetében a t-edik
pYEHQ )WKD 
= az öntözési költség az i-edik növény és a M-edik parcella esetében a t-edik
pYEHQ )WKD 
= a gépi munka üzemanyagköltsége
az i-edik növény és a M-edik parcella esetében a tHGLNpYEHQ )WKD 
= a szárítás költsége az i-edik növény és a M-edik parcella esetében a t-edik
pYEHQ )WKD 
= a közvetlen marketing- és feldolgozási költségeknek a M-edik parcellára felosztott része a tHGLNpYEHQ )WKD 
= a közvetlen biztosítási díjaknak
a M-edik parcellára felosztott része a t-edik
pYEHQ )WKD 

= az egyéb közvetlen költségeknek
a M-edik parcellára felosztott része a t-edik
pYEHQ )WKD 
A M-edik parcella IHGH]HWLKR]]iMiUXOiVD
az i-edik növény esetében a t-edik évben:
.
Az EU-ban kidolgozott módszertantól
HOWpUĘHQDWHUPHOpVN|]YHWOHQYiOWR]yN|OWségein belül szerepeltetjük a gépi munkák
]HPDQ\DJN|OWVpJpWDIĦWpVLN|OWVpJHWSHdig kihagytuk.
$'E0(7(55(1'6=(5e6
$.g=*$='$6È*,e57e.(/e6
(*<6e*(65(1'6=(5%(
)2*/$/È6$
$]HJ\VpJHVUHQGV]HUDODSMDD'H0HWHU
SRQWDIDMODJRVKR]DPpVDIHGH]HWLKR]]iMiUXOiVN|]|WWLHNYLYDOHQFLDPHJWHUHPWpVH
Az egységes rendszer logikája az 1. ábra
V]HULQWpUWHOPH]KHWĘ
$]pUWpNHOpVLUHQGV]HU
DXWRPDWL]iOiVD
Az ökonómiai, az ökológiai, a térképészeti, a matematikai és informatikai tudományos eredmények összekapcsolása,
VDMiWRVUHQGV]HUEHIRJODOiVDOHKHWĘYpWHV]L
egy automatizált földértékelési eljárás kidolgozását.
Az automatizálás logikai menete a köYHWNH]Ę
1. A D-e-Meter pontok a rendszer ökológiai blokkjában kerülnek meghatározásra
talajfoltszinten.
2. A földek alaphozadéka ($ODS)HGH]HWL
+R]]iMiUXOiV) – külön végzett reprezentatív mintavételezés után – H[RJpQmódon
kerül be a rendszer inputadatai közé, D-eMeter pontkategóriaként összekapcsolva.
$WpUNpSLUpWHJH]ĘGpVLV]LQWHN WDODMfolt, parcella, helyrajzi szám) összerendezésre kerülnek, helyrajziszám-szinten.
Tehát ez az a szint, ahol a komplex euróhozadék érték megjelenik. (Ez megfelel
a gyakorlati alkalmazásoknak is, hiszen
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1. ábra
$NDWDV]WHULHJ\VpJNRUULJiOWIHGH]HWLKR]]iMiUXOiVpUWpNpQHNPHJiOODStWiVD

Forrás: 6]ĠFVHWDO

minden földügyi kérdés helyrajzi szám
vagy annak valamilyen törtrészlete szerint
LQWp]ĘGLN
4. Az $ODS I|OGKR]DGpNRN regionális
szintenként külön-külön kerülnek megállapításra, mert a közgazdasági értéket
befolyásoló infrastrukturális környezetben
olyan nagy különbségek vannak, melyeket
DUHQGV]HUIHOpStWpVHVRUiQ¿J\HOHPEHNHOO
venni.
5. Az externáliák az $ODS)HGH]HWL+R]]iMiUXOiV korrekcióiként vannak kezelve matematikai formulák segítségével, és exogén
módon kerülnek az inputadatok közé.
$NRUUHNFLyVWpQ\H]ĘNNHO DWpUNpSL
leolvasás után megadott matematikai formulák segítségével) korrigáljuk az alaphozadéki értéket.
Az általunk kidolgozásra került földértékelési módszer gyakorlati alkalmazásának
HOĘIHOWpWHOHD]KRJ\D'e-Meter pont kategóriákhoz egy súlyozott – úgynevezett
VWDQGDUG IHGH]HWL KR]]iMiUXOiV-értéket
(SFH) rendeljünk.

$NRUUHNFLyVWpQ\H]ĘNV]iPtWiVD
$ NRUUHNFLyV WpQ\H]ĘN KDWiViQDN
számbavétele és beépítése az értékelési
rendszerbe tulajdonképpen a helyzeti
MiUDGpNV]iPV]HUĦVtWpVpWMHOHQWLDUHQGszerben.
A földérték számításakor az 1. táblázat
V]HULQWLNRUUHNFLyVWpQ\H]ĘNHWYHWWN¿gyelembe.
$]LQIRUPiFLyNDGLJLWiOLVWpUNpSHNUĘO
olvashatók le, ezzel biztosítjuk az értékelési
rendszer automatikus jellegét.
$NRUUHNFLyVWpQ\H]ĘNHJ\WWHVKDWiVDD]

SFH-értékre:
ahol ki = az iHGLNNRUUHNFLyVWpQ\H]Ę
iOWDOHOĘLGp]HWW6)+YiOWR]iV
$]H[WHUQiOLVKDWiVRN
¿J\HOHPEHYpWHOH
$PH]ĘJD]GDViJLH[WHUQiOLiNNpWIRUPiEDQIRUGXOQDNHOĘ
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WiEOi]DW

$NRUUHNFLyVWpQ\H]đNV]iPEDYpWHOH
6V]

$WpQ\H]đGHÀQLiOiVD

+HO\]HWpUWpNHOpV
URVV]

1.

Terület tagoltsága,
PpUHWH

N|]HSHV

KD
YDJ\!KD

)HGH]HWLKR]]iMi
UXOiVPyGRVtWiVD
HJ\WWKDWy

My
²



²KD
2.

3.

4.

5.

gQW|]pVLOHKHWĒVpJ
²PĠN|GĒIHOV]tQDODWWLQ\RPyFV|YHV
|QW|]ĒKiOy]DW
²Yt]Q\HUpVLOHKHWĒVpJ
Q\tOWFVDWRUQiEyO
²|QW|]pVLOHKHWĒVpJ
]HPNpSHVI~UWFVĒN~WEyO
0ĠYHOpVWJiWOyWHUHSWiUJ\DN
HOHNWURPRVYH]HWpNPHQWpQDYH]HWpNPLQGNpWROGDOiQPpUWPHV
ViYEDQD]tJ\V]iPtWRWW
WHUOHWUH

A terület
PHJN|]HOtWKHWĒVpJH
D]]HPWHUOHWpQOpYĒ
HJ\KHNWiUUDMXWyV]LOiUG
EXUNRODW~~WKRVV]
Infrastruktúra
D DOHJN|]HOHEEOpYĒIHOYHYĒKHO\HNWiYROViJD YDV~WLIRO\DPLIHOGROJR]yLSDUL
E D]IĒQpOQDJ\REE
település

F D]~WYLV]RQ\RND]DXWySiO\DPHJN|]HOtWKHWĒVpJHSHUF


KDYDQ


van/nincs




HJ\QpOW|EE
YH]HWpN


HJ\
YH]HWpN


HJ\YH]HWpNVHP
V]HOLiW

NP

NPIHOHWW

NPVXJDU~
N|U|QNtYO



NP

²NP



NPIHOHWW





NPDODWW






²NP

²

NPHQ
EHOO

!







IRO\WDWiVDN|YHWNH]ĘROGDORQ

1. ún. kapcsolt termékként, amikor az
H[WHUQiOLDDKDJ\RPiQ\RVPH]ĘJD]GDViJL
pOHOPLV]HUpVQHPpOHOPLV]HUFpO~PH]Ęgazdasági) termékek (takarmány, energiaQ|YpQ\ HOĘiOOtWiVDUpYpQQHPV]iQGpNROW
módon keletkezik (talaj-, talaj és folyóvi-

zekre gyakorolt hatás, oxigéntermelés és
szén-dioxid-elnyelés);
|QiOOyWHUPpNNpQWHOVĘVRUEDQN|]javak formájában, amikor a tevékenység
kifejezett célja a biodiverzitás fenntartása,
a tájvédelem, talajvédelem stb.
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6V]

$WpQ\H]đGHÀQLiOiVD

+HO\]HWpUWpNHOpV
URVV]

6.

N|]HSHV

My

)HGH]HWLKR]]iMi
UXOiVPyGRVtWiVD
HJ\WWKDWy

$N|]HOEHQOpYĒKXOODGpNOHrakótól mért távolság:
D DYHV]pO\HVKXOODGpN
HVHWpEHQ

²NP

E DQHPYHV]pO\HVKXOODGpNHVHWpEHQ

²NP

F D]LQHUWKXOODGpN
HVHWpEHQ

²NP

²NP
²NP
²NP

!NP
!NP
!NP











Forrás:6]ĠFVHWDOS

$PH]ĘJD]GDViJLI|OGWHUOHWpUWpNpQHN
hozadéki elven alapuló meghatározásánál
DI|OGMHOHQpVM|YĘEHQYiUKDWyPDJiQpV
társadalmi szolgáltatásainak diszkontált
értékét módosítani kell a földhasználat negatív társadalmi hatásaival, az úgynevezett
externális költséggel.
A hazai, de inkább a nemzetközi szakirodalmi források a hasznossági megközelítésben az externális költségek és hasznok
mérésére használható eljárásokra egyéni
SUHIHUHQFLiNDWWDUWDOPD]QDN$PpUKHWĘségi és értékelési problémák feloldására
GROJR]WiNNLDPLQĘVpJLN|UQ\H]HWpUWYDOy
¿]HWpVLKDMODQGyViJRQ ZLOOLQJQHVVWRSD\)
és a környezetromlásért való kompenzáláVLLJpQ\WNLIHMH]ĘHOIRJDGiVLKDMODQGyViJRQ
(ZLOOLQJQHVVWRDFFHSW) alapuló értékelési
módszereket, valamint hedonisztikus árvagy utazásiköltség-módszereket, amelyek
valós vagy kitalált piaci körülmények között
végzett direkt és indirekt felméréseken alapulnak.
$V]DNLURGDORPEDQW|EERUV]iJPH]Ęgazdaságára vonatkozó hatásvizsgálat található. Ezek az externális hatások pénzértékének kifejezésére szolgáló becslések az
adó- és támogatáspolitika kidolgozásához
készült becslések, a földértékeléssel ritkán
és csak az elvi felvetés szintjén kerülnek
összefüggésbe.
A földértékelés automatizált rendsze-

rébe az externális hatások exogén módon
NHUOQHN¿J\HOHPEHYpWHOUHWHKiWHOĘ]HWHV
V]DNpUWĘL EHFVOpV DODSMiQ PHJiOODStWRWW
értékekkel módosítják a korrigált nettó
fedezeti hozzájárulás értékét.
$ NpVĘEELHN VRUiQ ± D] DXWRPDWL]iOW
UHQGV]HUNRUV]HUĦVtWpVpUHLUiQ\XOyNXWDtómunkában – megkíséreljük a digitális
WpUNpSHNHQDODSXOyV]iPEDYpWHOOHKHWĘVpJpW
kidolgozni.
$)g/'-È5$'e.e6
$+2=$'e.,)g/'È5%(&6/e6(
Közgazdasági szempontból problémát
jelent, hogy a fedezeti hozzájárulástól nincsen elválasztva a földnek mint termelési
WpQ\H]ĘQHNDKR]DGpNDH]pUWDNODVV]LNXV
pUWHOHPEHQYHWWWĘNpVtWpV I|OGiU WĘNpVtWHWWI|OGMiUDGpN QHPYpJH]KHWĘHO
A kutatói csoport egy olyan becslési eljárást dolgozott ki, amely a valóságos földpiacon kialakult viszonyokból vezeti le a
földjáradék összjövedelmen belüli arányát
(Ǆ-érték).
A piaci földárak és a reálkamatláb ismeretében megállapítható a földjáradék
nagysága:
)|OGMiUDGpN = I|OGSLDFLiU × UHiONDPDWOiE
E képlet segítségével a földhozadéknak
a korrigált fedezeti hozzájáruláson belüli
aránya meghatározható:
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2. ábra
$I|OGiUEHFVOpVH

Forrás:6]ĠFV HWDOR

(EEĘO

Ez az értékszám jelenik meg az automatizált földértékelési rendszer outputjaként.
A földár becslési mechanizmusát a
2. ábra szemlélteti.

A kifejlesztett módszer gyakorlatilag
kombinálja a hozadéki alapon számolt
földértékelést a földpiaci árak összehasonlításán alapuló módszerrel. Ezáltal
HJ\NRUV]HUĦDI|OGHN|NROyJLDLPLQĘVpJpWLV¿J\HOHPEHYHYĘGHDI|OGiULUiQWL
NHUHVOHWLNtQiODWLYLV]RQ\RNDWLVWNU|]ĘD]
elavult aranykorona-rendszer kiváltására
alkalmas földértékelési algoritmus került
kidolgozásra.

)255È6081.È.-(*<=e.(
(1) *ʃʝʎ=±0ʝʖʰ)±7˖ʖʊ*±9ʃʕʕ- (2003): $]1.)3WiPRJDWiViYDONpV]OĘ'H0HWHUN|UQ\H]HWLI|OGPLQĘVtWĘUHQGV]HUD](XUySDL8QLyPH]ĘJD]GDViJLpVYLGpNIHMOHV]WpVLVWUDWpJLiMiQDNWNUpEHQ In AgrárgazGDViJYLGpNIHMOHV]WpVpVDJUiULQIRUPDWLNDD]pYH]UHGNV]|EpQ $9$ NRQIHUHQFLD'HEUHFHQ&'SGI'
6–7. pp. – (2) *ʃʝʎ=±7˖ʖʊ*±'ʇʄʔʇʅʜʇʐʋ%ʰʎʝʐʰ±+ʇʔʏʃʐʐ7±.ʗʖʋ/±0ʃʍ˖$±0ʝʖʰ)±1ʰʏʇʖʊ
7±1ʋʍʎ,±6ʒʇʋʕʇʔ)±6ʜʃʄ˖%±6ʜʃʄ˖ʐʰ.ʇʎʇ*±6ʜʃʍʃʆʝʖ,±7˖ʖʊ=±9ʃʕʕ-±9ʝʔʃʎʎʛʃʛ*ʛ(2007):
D-e-0HWHU")|OGPLQĘVtWpVD;;,V]i]DGEDQ±SS,Q7˖ʖʊ7ʇʖʃʎ (szerk.): )|OGPLQĘVpJI|OGpUWpNHOpVpV
I|OGKDV]QiODWLLQIRUPiFLy. MTA TAKI, Budapest–Keszthely, 378 p. – (3) 0ʝʖʰ)±7˖ʖʊ* (2003): Az aranykoronától a D-e-Meter számokig. In *ʃʝʎ=ʇʖʃʎ (szerk.): )|OGPLQĘVtWpVpV)|OGKDV]QiODWLLQIRUPiFLy. Veszp-
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rémi Egyetem, Keszthely, 379. p. (145–152. pp.) – (4) 0ʅ5ʃʇ6*±%ʗʔʐʊʃʏ&3(1981): Land evaluation.
0RQRJUDSKVRQVRLOVXUYH\. Clarendon Press, Oxford, VIII 239. p. – (5) 6ʜ˳ʅʕ, (1990): 9HUVHQ\±pVUHQGV]HUV]HPOpOHWDI|OGKDV]QiODWEDQ. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 205 p. – (6) 6ʜ˳ʅʕ, (1996): A földtulajdon és a földhasználat problémái. In BRJ\y7 (szerk.): $JUiUiWDODNXOiVVWDELOL]iFLyPRGHUQL]iFLy. MTA
Agrárközgazdasági Bizottság, Budapest 56–67. pp. – (7) 6ʜ˳ʅʕ, (1998): $I|OGiUDpVEpUH. Agroinform Kiadó,
Budapest, 199 p. – (8) 6ʜ˳ʅʕ,±&ʕʇʐʆʇʕ%  $I|OGiUDNQpKiQ\HOPpOHWLNpUGpVHQDSMDLQNKD]DLPH]Ęgazdaságában. *D]GiONRGiV;;9,pYI  ±SS±  6ʜ˳ʅʕ,±1ʃʝʔʐʰ7=ʕ(2005): $I|OGpUWpNHOpVYDJ\RQLpVKLWHOIHGH]HWLV]HPSRQWEyO Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika Konferencia, DebreFHQ>&'NLDGYiQ\ZZZDJUXQLGHEKXHYHQWVDYDDEV]WUDNWGRF@±  6ʜ˳ʅʕ,±)ʃʔʍʃʕʐʰ)ʇʍʇʖʇ0±
9ʋʐʑʉʔʃʆʑʘ6ʜ (2006): NKFP–±V]iP~DÄ)|OGPLQĘVpJI|OGpUWpNpVIHQQWDUWKDWyI|OGKDV]QiODW
D](XUySDL8QLyVDGRWWViJRNN|]|WWFtPĦNXWDWiV,,UpV]MHOHQWpV*|G|OOĘS±  6ʜ˳ʅʕ,±)ʃʔʍʃʕʐʰ)ʇʍʇʖʇ0±9ʋʐʑʉʔʃʆʑʘ6ʜ±1ʃʝʔʐʰ7˖ʖʊ=ʕ.  $WHUPHOpVLWpQ\H]ĘNpUWpNHOpVH,Q6ʜ˳ʅʕ,±)ʃʔʍʃʕʐʰ
)ʇʍʇʖʇ0 (szerk.): +DWpNRQ\ViJDPH]ĘJD]GDViJEDQ. Agroinform Kiadó, Budapest, 357 p., 64–94. pp. – (12)
6ʜ˳ʅʕ,±6ʜʰʒ.±/ʃʅʜʍ˖,  .tVpUOHWD0DJ\DUPH]ĘJD]GDViJpUWpNpVMiUDGpNWHUPHOĘNpSHVVpJpQHN
számítására Cobb–Douglas függvények segítségével. *D]GiONRGiV 36 (3): 67–76. pp.
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6XPPDU\
(8$*5,&8/785$/32/,&<5()250(9$/8$7,1*7+((8¶61(:
0(7+2'2/2*<)25',5(&73$<0(176
%\.RHVWHU8OULFK±/R\-HQV3HWHU
.H\ZRUGVDJULFXOWXUDOSROLF\VLWXDWLRQDVVHVVPHQWLQGLFDWRUVLQFRPHXWLOLW\WHVW
GDWDEDVH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ44

7KH&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\KDVFKDQJHGVLJQL¿FDQWO\RYHUWLPH0DMRUFKDQJHV
DUHQRZLQWURGXFHGHYHU\VHYHQ\HDUVZLWKWKHODVWIXQGDPHQWDOFKDQJHDJUHHGXSRQLQ
IRUWKHSHULRG3ROLF\PDNHUVDOVRDJUHHGWRDPLGWHUPUHYLHZLQRUGHU
WRHYDOXDWHWKHSHUIRUPDQFHRIQXPHURXVQHZUHJXODWLRQV7KH&RPPLVVLRQKDVHODERUDWHGDPHWKRGRORJ\IRUWKHHYDOXDWLRQDQGKDVDOUHDG\SXEOLVKHGVRPHGRFXPHQWVZLWK
initial results for past periods.
7KLVDUWLFOHUHYLHZVZKHWKHUWKHPHWKRGRORJ\DQGGDWDEDVHXVHGE\WKH&RPPLVVLRQ
DUHLQOLQHZLWKWKHKLJKHVWVWDQGDUGVIRUSROLF\HYDOXDWLRQ
&$17+($*5,&8/785(%(7+((1*,1(2)(&2120,&*52:7+"$1
$1$/<6,62)&(175$/$1'($67(51(8523($1&28175,(6
%\)HUWĘ,PUH
.H\ZRUGVDJULFXOWXUHHFRQRPLFJURZWK&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KHDLPRIWKHSDSHULVWRDQDO\VHZKHWKHUDJULFXOWXUHFDQDQHQJLQHIRUHFRQRPLF
JURZWKLQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHDQFRXQWULHVXVLQJGDWDIRUSHULRGEHWZHHQ
and 2011. Our calculations do not support the positive contribution of agriculture to ecoQRPLFJURZWK+RZHYHUZHFDQQRWUHMHFWWKHRSSRVLWHFDXVDOGLUHFWLRQQDPHO\HFRQRPLF
JURZWKKDVSRVLWLYHLPSDFWRQWKHDJULFXOWXUH,QWHUSUHWDWLRQRIUHVXOWVKDVWZRVHULRXV
limitations. First, period in question is shorter than previous research. Second, it should
be introduced additional variables into analysis to better understanding of agriculture
in economic development.
$1$77(03772'(9(/23$1$8720$7('&203/(;/$1'(9$/8$7,21
6<67(0
%\6]ĦFV,VWYiQ±)DUNDV)HNHWH0iULD±9LQRJUDGRY6]HUJHM
.H\ZRUGVHFRQRPLFDVVHVVPHQWRIODQGJURVVPDUJLQHDUWKGLYLGHQG'H0HWHU
H[WHUQDOHɣHFWV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

,QWKLVSDSHUDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRILQWHJUDWHGODQGHYDOXDWLRQV\VWHPZDVSUHsented. The cropland economic valuation system to be developed is capable of replacing
WKHRXWGDWHGµJROGFURZ¶V\VWHP,QWHJUDWHGDSSURDFKWRWKHODQGHYDOXDWLRQPHDQVDQ
assessment of ecological (soil, climatic and land relief conditions) and economic fac-

563

WRUVLQDXQL¿HGDQGFORVHGV\VWHP7KHHFRQRPLFHYDOXDWLRQV\VWHPDWL]HVWKHHɣHFWVRI
HFRQRPLFIDFWRUVLQFRQIRUPLW\ZLWKVWUXFWXUHRIWKH'H0HWHUODQGTXDOLW\DVVHVVPHQW
system. The precondition of the elaborated application of the land evaluation method in
SUDFWLFHLVWRDVVLJQWRHDFK'H0HWHUFDWHJRU\DZHLJKWHG±VRFDOOHGVWDQGDUG±%DVLF
Gross Margin value. The computation of Gross Margin is carried out by sampling. A set of
correction factors (irrigation possibility, infrastructure, access to the area, externalities)
LVDOVRFRQVLGHUHGZKHQWKHHFRQRPLFYDOXHRIODQGLVFDOFXODWHG,QIRUPDWLRQIRUFRUUHFWLRQIDFWRUVFDQDOVREHUHDGRQGLJLWDOPDSVZKHUHE\ZHHQVXUHWKHDXWRPDWLFFKDUDFWHU
RIWKHYDOXDWLRQV\VWHP7KHQHZFRPSOH[HYDOXDWLRQV\VWHPLVXVHIXOIRUJHWWLQJWKH
realistic land value and land price. The economic value of land based on the calculation
RISRWHQWLDO*URVV0DUJLQZKLFKLQFOXGHVWKHWRWDOVRFLDOHFRQRPLFUHWXUQRIWKHSORW
,WFDQDOVREHXVHGWRGH¿QHWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHDOWHUQDWLYHXVDJHIRUODQGDVZHOO
5(3/$&(0(173527(,1:,7+$/7(51$7,9(6285&(62)3527(,1)25
)((',17+((8
%\3RSS-y]VHI±2OiK-XGLW±+DUDQJL5iNRV0yQLND±)iUL0LNOyV
.H\ZRUGVSURWHLQIHHGVR\DSURWHLQDOWHUQDWLYHSURWHLQVRXUFHV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KH(8LVGHSHQGHQWIRURQLPSRUWVRISURWHLQULFKIHHGVWXɣVDQGWKHVHOIVXɤFLHQF\
RIVR\SURGXFWVLVMXVWDURXQG7KH(8LPSRUWVDERXWRIVR\EHDQDQGRIWKH
VR\EHDQPHDODYDLODEOHLQZRUOGPDUNHW,QWKH(8WKHUHDUHQRVXEVWLWXWHVIRULPSRUWHG
SURWHLQULFKIHHGVWXɣVLQWKHQHDUIXWXUH2LOVHHGPHDOVDUHDOVRUHFRJQL]HGDVLPSRUWDQW
SURWHLQIHHGVWXɣKRZHYHUIRUFOLPDWLFDQGDJURQRPLFUHDVRQVDQGWKHVORZJURZWKRIWKH
biofuels industry the EU is unable to increase considerably the production of oilseeds. Furthermore, the competitiveness of grain legumes in arable crop rotations is limited and yield
LQFUHDVHVDUHQHHGHGWRUHSODFHLPSRUWHGVR\EHDQSURGXFWVDQGWKLVZRXOGDOVREHQHHGHGIRU
European soybean production. Taking into consideration that 210 million tonnes of soymeal
is produced a year globally, the co-products of biodiesel production have a relatively high
impact on the feed market. The protein feed output by the biofuels industry is equal to about
PLOOLRQWRQQHVRIVR\EHDQPHDORURIWKHJOREDOVR\EHDQPHDOSURGXFWLRQ,QWKH
(8WKHFRQWULEXWLRQRIWKHELRGLHVHOLQGXVWU\DFFRXQWHGIRULQWKHVKDUHRIRLOVHHGPHDOV
as feed material in the compound feed industry and the ethanol industry displaces nearly
RIVR\EHDQDQGVR\EHDQPHDOLPSRUWVE\YROXPH,QDGGLWLRQWRWKHJOREDOSURGXFWLRQ
RIPLOOLRQWRQQHVRI¿VKPHDOSHUDQQXPWKHJOREDORXWSXWRIDQLPDOSURWHLQLVDURXQG
PLOOLRQWRQQHVSHU\HDUUHSODFLQJDERXWPLOOLRQWRQQHVRIVR\EHDQPHDOVRURIWKH
JOREDOSURGXFWLRQRIVR\EHDQPHDO3URWHLQOHYHOVLQJUDVVOHDYHVDUHORZEXWELRUH¿QHULHV
of green leaves could potentially produce high protein content products and alfalfa protein
extracts are commercially available on the market but in restricted areas. Recently, products
RIDTXDWLFELRPDVVKDYHVXUIDFHGDVSRWHQWLDOSURWHLQVRXUFHVIRUDQLPDOIHHGKRZHYHUDW
present production cost are too high to make bulk markets accessible to aquatic biomass.
,QVHFWVDUHDZHOONQRZQVRXUFHRISURWHLQEXWVWLOOPXFKNQRZOHGJHLV\HWWREHFROOHFWHGWR
judge the real potential of insects as protein sources for animal feed. Improvement of cost
HɣHFWLYHQHVVIRUWKHSURGXFWLRQRI\LHVWDQGDPLQRDFLGLVQHHGHGWRPDNHWKHPDOWHUQDWLYH
SURWHLQVRXUFHV6R\EHDQPHDOLVVWLOOWKHPRVWSULFHFRPSHWLWLYHIHHGSURWHLQDQGZLOOQRW
be replaced by alternative protein sources in the next decade.

