TERMŐFÖLDEK
GAZDASÁGOK
Magyarországon

Jelen tájékoztatóval magyarországi agrárbefektetéseket ajánlunk figyelmébe, minden esetben nagy összterületű, értékes termőföld-vagyonnal, amelyeknek a tulajdonjogát külföldi magán-, és jogi személy is megszerezheti. A leendő tulajdonosok akár komplex mezőgazdasági termelő üzemeknek is a tulajdonosaivá válhatnak Magyarországon. Az ország mezőgazdasági adottságai,
illetve a magyar földek minősége európai viszonylatban is kiemelkedő. Az árszínvonalat tekintve hazánkban az európai átlagnál
jóval alacsonyabb földárak jellemzőek, a felzárkózás, azaz az áremelkedés azonban folyamatos.

Az általunk kínált agrár-befektetések
jellemzői

Kiemelt ajánlataink bemutatása
1. 805 hektár gyepterületet tulajdonló cég

Cégünk számos agrárbefektetési lehetőséget kínál – pénzügyi és szakmai
befektetők részére egyaránt. Termőföldek és komplett gazdaságok is szerepelnek a kínálatunkban.
A magyar jogszabályok alapvetően nem engedélyezik külföldiek-, illetve jogi
személyek termőföldvásárlását, de jelen ajánlatunkban szereplő befektetési
lehetőségek – a céges tulajdonú földek és más kedvező paraméterek jóvoltából – mindegyike legálisan elérhető külföldi magánszemélyek, többségük
pedig jogi személyek részére is. Ez a tényező mindegyik terület vonatkozásában kiemelkedően kedvező adottság, jelentős értéknövelő tényező.
A termőföld-befektetések közös jellemzője, hogy a két forrásból – a földárak
folyamatos emelkedése, valamint a haszonbérleti díjak/gazdálkodás eredménye – összetevődő hozam nagymértékben meghaladja a hasonlóan biztonságos és likvid befektetések hozamát. A komplett gazdaságok pedig ezen
felül képződő, kiemelkedő pénzügyi eredményt képesek biztosítani a tulajdonosuk számára. Kiemelt agrár-befektetési ajánlataink az alábbiak:

805 hektáros mezőgazdasági hasznosítású ingatlan-együttest kínálunk
megvételre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A jelenleg haszonbérbe
adott termőföldek négy szomszédos település külterületén helyezkednek el. A leendő tulajdonos az ingatlanok megvásárlásával – amelyek
egy Kft. egyedüli és kizárólagos vagyontárgyai, így ezeket bárki, azaz
külföldi magánszemély és jogi személy is megvásárolhatja – kedvező
áron juthat egy jelentős hasznot termelő nagybirtokhoz.
A földek hasznosításából, azaz a mezőgazdasági haszonbérleti díjakból
évente mintegy 4,7%-os bevétel realizálható, azonban saját használatba vétellel (a haszonbérleti szerződések erre lehetőséget biztosítanak)
a nyereség mértéke (területalapú támogatás, termékértékesítés) jelentősen megnövelhető.
Az ingatlanok vételára hektáronként 4 037 EUR, azaz mindösszesen
3 250 000 EUR.
2. 176 hektár nagyságú mezőgazdasági
hasznosítású ingatlanegyüttes + major
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176 hektáros mezőgazdasági hasznosítású ingatlan-együttest kínálunk megvételre Tolna megyében. A termőföldek – melyeket nem csupán magyar állampolgár vásárolhat meg – a Balaton közelében helyezkednek el. Az ingatlanok megvásárlásával egy kiváló minőségű, ezáltal kiemelkedő termésátlagot biztosító nagybirtokhoz juthat a leendő
tulajdonos.
A befektetés – a területek rendkívül jó mezőgazdasági paramétereinek köszönhetően – szakmai befektetők részére kimagasló gazdálkodási eredményt biztosít. (Megj.: az ingatlanok átlagos aranykorona-értéke
32,07, ami jelentősen meghaladja az egyébként is magas magyar átlagot, ez jól jelzi a kiváló minőséget.) Az ingatlanok vételára hektáronként 14 020 EUR, azaz mindösszesen 2 470 000 EUR.

Itt további 11,5 hektár összterületű, több felépítménnyel bíró (volt termelőszövetkezeti) majort is megvételre kínálunk. A kitűnő lokációjú ingatlan mezőgazdasági- és állattartási célokra kiválóan alkalmas (12 épület található rajta, köztük irodák, műhelyek és mezőgazdasági rendeltetésű felépítmények, pl. istállók, terménytárolók stb.). Az épületek összes hasznos alapterülete 7785 m2, melyek között a belső közlekedést beton- és aszfalt burkolatú
kiszolgáló utak biztosítják. A major elektromos energia-, víz-, és gázellátása
biztosított. Az ajánlatban szereplő ingatlan kivett művelési ágban nyilvántartott, ezért tulajdonjogát bel-, és külföldi magánszemélyek, valamint jogi személyek is megszerezhetik.
A major vételára 1 250 000 EUR+ÁFA.
3. Komplex gazdaság dél-Pesten
Komplett gazdaságot birtokló céget kínálunk megvételre Pest megyében. A
vállalat főprofilja a tejtermelés, szarvasmarha telep (biogáz kiserőművel és
számos, a gazdálkodáshoz szükséges egyéb létesítménnyel, valamint eszközökkel), a hozzátartozó mintegy 1200 ha földterület bérleti jogával együtt. A
tejtermelő szarvasmarha-állomány átlaglétszáma 940, hosszú távú szerződések biztosítják a termék folyamatos felvásárlását. A cég kiemelkedő hozamot biztosít majd az új tulajdonosának – aki külföldi magán-, és jogi személy
is lehet. A cég megvásárlásával az ingatlanok és a bérleti jogosultságok mellett, eredményesen működő, komplex gazdasághoz jut a leendő tulajdonos,
beleértve a gazdálkodáshoz szükséges épületeket és eszközöket/berendezéseket, valamint az állatállományt is. A gazdaság számos fejlesztési irányvonal mentén akár tovább is bővíthető.
A társaság teljes vételára 12 200 000 EUR + 2 600 000 EUR.
4. Mezőgazdasági cég 1300 ha saját tulajdonú
termőterülettel
Jász-Nagykun-Szolnok megyében mintegy 1300 ha saját tulajdonú termőföldet birtokló cég üzletrészének a megvásárlását kínáljuk megvételre. A cég
a saját tulajdonú területeken felül további, haszonbérelt, illetve „bérmunkában” művelt területeken gazdálkodik, összesen 2670 ha területen. Ezekből
750 ha terület öntözésére érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Ez a tényező jelentősen hozzájárul a pénzügyi eredményességéhez. A
cég megvásárlásával az ingatlanok és a bérleti jogosultságok mellett, eredményesen működő tejüzemhez, a gazdálkodáshoz szükséges épületekhez és
eszközökhöz/berendezésekhez, valamint az állatállományhoz (520 szarvasmarha) is hozzájut a leendő tulajdonos.
A társaság teljes vételára 20 500 000 EUR.

A TISZACASH ZRt.
A TISZACASH Zrt. a termőföld közvetítés és a kapcsolódó szolgáltatások területén Magyarország piacvezető vállalata. Amennyiben Ön
igényt tart rá, az adásvétel teljes körű ügyintézésén túl, menedzsmentdíj ellenében a Tiszacash Zrt. a befektetés/projekt további menedzsmentjét (pl. hasznosítás menedzsmentje) is vállalja.

Az agrár-befektetések által kínált
előnyök
Az ajánlatban szereplő üzletrészek, agrár-befektetések megvásárlásával Ön egy BIZTONSÁGOS befektetéshez jut, hiszen a Kft.-k üzletrészének megvásárlását Magyarországon Cégbíróság, a termőföld
tulajdonjogát az Ingatlanügyi Hatóság jegyzi be, a magyar Alaptörvény
pedig garantálja a tulajdonhoz való jogot. Így a társaság vagy magánszemély tulajdonjogát, valamint a tulajdonosi jogok maradéktalan és
korlátozás nélküli gyakorlását a bíróság, a magyar- és az európai uniós
jogszabályok szavatolják.
Az ajánlatban szereplő üzletrészek, agrár-befektetések megvásárlásával Ön egy MAGAS HOZAMOT BIZTOSÍTÓ befektetéshez jut, hiszen a
termőföldek értéke - közelítve az uniós árakhoz - folyamatosan emelkedik. Az új tulajdonos mezőgazdasági haszonbérleti díjakból kb. évi
4% hozamot realizálhat. Saját használat esetén ennél jóval magasabb
eredményt is elérhet a leendő tulajdonos.
Az ajánlatban szereplő üzletrészek, agrár-befektetések megvásárlásával Ön egy LIKVID BEFEKTETÉShez jut, hiszen az agrár-befektetések
hangsúlyos komparatív előnyei (magas hozam, akár részben is likvidálható, élelmiszertermelés alapja) és a lehetséges vevőjelöltek relatív
nagy száma miatt hónapok alatt értékesíthetőek.
Amennyiben a tájékoztató felkeltette a figyelmét, kérem, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Ők további alapos szakmai tájékoztatást
tudnak nyújtani Önnek a befektetés menetéről és részleteiről, bármilyen
felmerült kérdésre szívesen válaszolnak!

TISZACASH ZRT.
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.
Tel.: +36 20 346 0504
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu

