
Hogyan ítéli meg a magyarországi KKV-
szektor és az agrárszektor finanszírozásá-
nak lehetőségeit?
Az OTP Bank a hazai hitelintézeti rendszer 
egyik legjelentősebb szereplője. Az OTP-nél 
tradicionálisan a lakosság, illetve a mikro- és 
kisvállalkozások meghatározó szerepet játsza-
nak a betét- és hitelállományban, illetve az ügy-
félszámban. A magyar gazdaságban a mikro- és 
kisvállalkozói, illetve a döntő hányadban az e 
körbe sorolható agrárvállalkozási (mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari) ügyfelek kiszolgálá-
sában komoly üzleti lehetőség mutatkozik. Ezt 
tükrözi a banki menedzsment 5 évvel ezelőtti 
stratégiai döntése is, amellyel létrehozta az 
Agrárágazati Igazgatóságot. E szervezeti egy-

ség feladata, hogy hatékonyan segítse annak 
a banki célnak a megvalósítását, hogy az OTP 
Bank kiemelt és egyre növekvő szerepet tölt-
sön be a tőkehiánnyal küzdő agrárium finanszí-
rozásában. Azonban nem csak ez a feladatunk, 
hanem az is, hogy igény esetén komplex pénz-
ügyi, tanácsadói segítséget nyújtsunk a velünk 
szerződő agrárvállalkozások részére. 

Ezek után jelenleg milyen szerepet tölt be 
az OTP a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
finanszírozási igényeinek kiszolgálásában?
Mint az előbbiekből kitűnik, stratégiai célunk 
az agrárium finanszírozásának bővítése. Egy 
hosszabb folyamat közepén tartunk, de a pia-
ci részesedésünk emelkedő tendenciát mutat, 
így jelenleg 16-17�-os az agrárágazat finan-
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„Stratégiai célunk az agrárium 
finanszírozásának bővítése”
Szabó István

Az OTP bank Nyrt. (OTP) stratégiai fontosságú ügyfelekként tekint 
a mikro- és kisvállalkozásokra, köztük a vidéki és agrárvállalkozásokra.  
A bank az agrárium finanszírozásában kiemelkedő üzleti lehetőséget 
lát, és növelni kívánja hitelintézeti piaci részesedését az egész 
agrárium kiszolgálásában. Ezt a törekvést az élelmiszer-gazdaság 
– a támogatási programok által is serkentett – várhatóan bővülő 
hitelezési igénye is megalapozhatja. A bank különféle finanszírozási 
és szolgáltatási termékei folyamatos fejlesztésével is igyekszik 
alkalmazkodni az ügyfelek igényeihez. Egyebek között erről 
beszélgettünk Szabó Istvánnal, az OTP Agrárágazati Igazgatóságának 
ügyvezető igazgató-helyettesével.

Bővülő AgrárhiTElEzés
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AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKv FEJlEszTési MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ



szírozásában. A fokozatos részesedés növeke-
désben annak is szerepe volt, hogy OTP-nél a 
Növekedési Hitelprogram forrásainak mintegy 
fele az agrárvállalkozásokhoz került kihelye-
zésre. Ezt a bővülési utat szeretnénk folytatni: 
2020-ra 20 százalékos piaci részesedést céloz-
tunk meg.

Az agrárszektor növekvő hiteligénye segíti 
e terv megvalósítását?
Tény, hogy egy növekvő finanszírozási tortá-
ból szeretnénk egyre nagyobb szeletet kiha-
sítani. A közvetlen támogatási rendszernek, 
a nemzeti támogatásoknak, illetve a Vidékfej-
lesztési Program fokozatosan meghirdetésre 
kerülő pályázatainak köszönhetően több éves 
távlatban is bővülő agrárszektorbeli gazdasá-
gi aktivitásra és finanszírozási igényre lehet 
számítani. Rövidebb távon pedig a most zajló 
állami termőföld-értékesítési program is jelen-
tős hitelkeresletet támaszt, amelynek kiszolgá-
lásában is aktívan részt veszünk.
Arról sem szabad azonban megfeledkezni, 
hogy akárcsak a korábbiakban, az előttünk 
álló években sem homogén partneri körrel kell 
együttműködnünk. Az agrárvállalkozásokat két 
részre lehet osztani. Az egyik az élelmiszeripa-
ri, a másik a klasszikus mezőgazdasági vállal-
kozások köre. A mezőgazdasági ügyfelek lé-
nyegesen jobb adósok, mint az élelmiszeripari 
cégek jelentős része, vagy más szektor adósai. 
Éppen ez az oka annak, hogy a bankok nagyobb 
hangsúlyt fektettek az utóbbi években a mező-
gazdaság, ezen belül a szántóföldi növényter-
mesztés finanszírozására.

A közvetlen agrártámogatásokhoz kapcso-
lódva milyen finanszírozási megoldásokat 
alkalmaznak?
A közvetlen agrártámogatások előfinan-
szírozására bejáratott módszereink van-
nak. Most estek át „ráncfelvarráson” az 
ehhez kapcsolódó konstrukcióink. A 2016. 
évi alaptámogatás SAPS elven, a zöldítési 
komponens és a fiatal gazda támogatás elő-
finanszírozására tárgyi fedezet nélküli sza-
bad felhasználású forgóeszközhitel vehető 
igénybe. Az adható hitelösszeg mértékét a 
várható támogatási összeg korábbi 80-85 
százalékáról 85-90 százalékra emeltük. A 
Zöldkártya hitel termékünk keretében ad-
ható maximális hitelösszeg is megemelésre 
került, a konstrukció az agrárvállalkozások 
számára nem csak a 2016. évi, hanem a 2017. 
évi alaptámogatás SAPS elven, zöldítés kom-
ponens és fiatal gazda támogatás előfinan-
szírozását is lehetővé teszi, 2018. június 30-i 
lejárattal, így hektáronként akár 122 ezer fo-
rint, fiatal gazda támogatás előfinanszírozá-
sa esetén hektáronként akár további 36 ezer 
forint hitel vehető igénybe.

Mi várható a vidékfejlesztési Program pá-
lyázati kiírásainak banki finanszírozását 
illetően?
A Vidékfejlesztési Program keretében meghir-
detett agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 
(AKG), a Natura 2000 gyepterületek kompen-
zációs kifizetései és a Természeti hátránnyal 
érintett területek kompenzációs kifizetései ki-
írások esetében is kidolgoztuk a  támogatások 
előfinanszírozását biztosító konstrukcióinkat. 
A finanszírozási logika hasonló, mint a közvet-
len támogatásoknál, pontosabban normatív 
területalapú támogatásokról van szó, ám a tá-
mogatás tényleges folyósításához kapcsolódó 
kockázatok nagyobbak, mint a közvetlen támo-
gatások esetében.
A legnagyobb várakozással a beruházási tá-
mogatási pályázatokra tekintünk. Összesen 
mintegy 420 milliárd forintos támogatás kihe-
lyezése várható. Itt, a különféle pályázatoknál 
számos területen elképzelhető banki finan-
szírozás: például beruházási hitel nyújtása az 
önerő biztosításához, támogatás megelőlege-
zési hitel, ÁFA megelőlegezési hitel, forgóesz-
közhitel, a támogatott projekthez kapcsolódó 
egyéb beruházás hitelezése. Ugyanakkor pénz-
ügyi és pályázati tanácsadási tevékenység is 
elérhető, amely a pályázat összeállításától, 
az elkészült fejlesztés fenntartása menedzse-
lésén keresztül a projekt zárásáig (vagy akár 
azon túl) nyújt segítséget ügyfeleinknek. Eb-
ben az OTP Hungaro-Projekt Kft. tud segíteni  
az ügyfeleknek. 

A 2020-ig tartó vidékfejlesztési Program 
finanszírozási oldalról szolgál-e újdonság-
gal?
A Vidékfejlesztési Program forrásai, így a be-
ruházási célú támogatások nagyobb hányadát 
a kisebb méretű agrárvállalkozások számára 
kívánják folyósítani. Ez a bank számára is új 
helyzetet teremt. A beruházási hitelezésnél 
a kisebb ügyfelek kiszolgálására nagyobb 
figyelmet kell fordítani, változtatni kell az 
ügyfél kiszolgálási, hitelképesség vizsgálati 
módszereken. Az előbbiekből következően 
várhatóan kockázatosabb lesz a partnere-
ink finanszírozása, ami felértékeli az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
kezességvállalásának szerepét, ezért egye-
di megoldásokat igyekszünk kialakítani az 
alapítvánnyal. A hatékony együttműködést 
segíti, hogy a közelmúltban elindult az ala-
pítvány elektronikus banki kapcsolattartási  
rendszere.

Az agrár-, vagy a vidéki vállalkozások mi-
lyen más hiteltermékekhez juthatnak hozzá 
a banknál?
A váratlanul felmerülő kiadások, a vevők 
késedelmes fizetése, az átmeneti fizetési 

nehézségek kezelésére jelent megoldást az 
OTP Agrár és Vállalkozói folyószámlahitel, 
amelynek több előnye is van. Szabadon fel-
használható, ingatlan fedezet nélkül igénybe 
vehető, egyszerűen törleszthető, a hitelezé-
si időszakon belül rulírozó jellegű. Kamatot 
csak az igénybe vett összeg után kell fizetni. 
Akár 50 millió forintos hitel felvételére is le-
hetőség van, amely forintban és euróban is 
hozzáférhető. A hitel futamideje maximum 
egy év, de a hitel pozitív hitelbírálati döntés 
esetén egy évre meghosszabbítható. A hi-
teligénylőnek meg kell felelnie az OTP Bank 
hitelbírálati követelményeinek, illetve az 
AVHGA készfizető kezesség igénybevételi  
feltételeinek. 
Emellett fontos szerepe van az Agrár Széchenyi 
Kártya (ASZK) forgalmazásának is. Az ASZK a 
mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozá-
sok részére kialakított, kedvezményes feltétel-
rendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámo-
gatásban részesített hitelkonstrukció. Az  ASZK 
konstrukcióban a maximálisan igényelhető 
hitelösszeg 50 millió forint, amely szabad fel-
használású, a hitel futamideje egy, kettő vagy 
három év lehet. A kérelmezők hitelhez jutását 
minden esetben az AVHGA készfizető kezesség-
vállalása segíti. 
Célunk, hogy az agrárvállalkozások számára 
kialakított kedvezményes programok ban-
kunkon keresztül elérhetőek legyenek, így 
természetesen az MFB Élelmiszeripari, illetve 
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 
igénylésére is lehetőség van az OTP Bankon 
keresztül. A Növekedési Hitelprogram 3. sza-
kaszában elsősorban a beruházási hitelek 
kerülnek előtérbe, a program keretében tör-
ténő finanszírozásra is fokozatosan lehető-
ség nyílik, így mindig az ügyfeleink igényei-
hez legjobban igazodó konstrukciót tudjuk  
ajánlani.

Milyen további tervei vannak a banknak?
Az agrárvállalkozások színvonalas és rugal-
mas kiszolgálásának az előttünk álló években 
is alapvető jelentőséget tulajdonítunk. Ez az 
OTP Banknak nemcsak az agrárhitelezési pi-
acon, hanem a teljes hitelintézeti piacon be-
töltött erős pozíciója szempontjából is fontos. 
A banki termékek és szolgáltatások kínálatá-
nak bővítését, színesítését tovább folytatjuk. 
Folyamatos termékfejlesztéssel forgalomnö-
vekedésre ösztönző további finanszírozási 
konstrukciókat és szolgáltatásokat alakítunk 
ki. Reményeink szerint, különféle ösztönző 
eszközök alkalmazásával és (uniós vidékfej-
lesztési és gazdaságfejlesztési, illetve nemze-
ti) támogatási források igénybe vételével – a 
mezőgazdaság mellett – a versenyképességet 
javító élelmiszeripari fejlesztések is számot-
tevően élénkülnek majd.
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A 2016. január 1-jén hatályba lépett, a mezőgazda-
sági őstermelői igazolványokról szóló 436/2015. 
(XII. 28.) Kormányrendelet egyik célja, hogy a 
vásárlók egyértelműen azonosítani tudják az 
érvényes igazolvánnyal rendelkező, valós őster-
melőket, illetve az itthon előállított őstermelői 
termékeket. Megszűnik az az ellentmondásos 
helyzet, hogy az őstermelők ugyanazt a terméket 
azonos helyen és azonos időben őstermelőként 
és egyéni vállalkozóként is értékesíthették. 
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
ügyintézés a jövőben is a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) falugazdászainál kez-
deményezhető. Az igazolvány kiállítása és 

érvényesítése továbbra is díjmentes lesz. Az 
eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet 
az őstermelők által közölt adatok alapján auto-
matikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. 
A NAK a szükséges feltételek megléte esetén 
ideiglenes igazolványt állít ki, amely először 
2016. július 31-ig, majd azt követően a kiállítá-
sától számított hatvan napig igazolja az őster-
melői jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el 
a három helyett immár öt évig hatályos kártya 
alapú őstermelői igazolvány, amelyet postai 
úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a ké-
relmezők. A korábbi papír alapú igazolványok 
2016. december 31-én hatályukat vesztik.

Az adminisztrációt csökkentő céllal továbbra is 
lehetőség lesz közös őstermelői igazolvány ki-
váltására, azonban ezzel egy időben, különbö-
ző helyszíneken továbbra sem lehet értékesí-
teni, ugyanis az igazolvány nem másolható. Az 
igazolvány részét képező értékesítési betétlap 
adattartalma jelentősen bővül, ezáltal az egy-
értelműen az adott őstermelőhöz, illetve az 
igazolványhoz rendelhető, így az eddigieknél 
informatívabb dokumentumként szolgálhat. Az 
új szabályok révén, a nem valós őstermelői te-
vékenységet folytatók rendszerből való kikerü-
lése miatt, a jogkövető őstermelők az eddiginél 
előnyösebb helyzetbe kerülhetnek.

ÚJ rEndElET A MEzőgAzdAsági ősTErMElői 
igAzOlványOKról

Hozzájuthatnak az elnyert támogatáshoz 
azok a gazdálkodók is, akik a 2007-2013 kö-
zötti uniós fejlesztési időszakban a megadott 
határidőig nem tudtak részt venni azokon a 
kötelező képzéseken, amelyek a kifizetés fel-
tételeként szerepeltek az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) egyes intéz-
kedéseiben. Az ügyfelek számára könnyebb-

séget nyújtó rendelkezések a Magyar Közlöny 
2015. évi 202. számában jelentek meg.
A módosításoknak köszönhetően lehető-
ség nyílik többek között az elmaradt, vagy 
a jogszabályban előírt határidőig el nem 
indított kötelező képzések pótlólagos el-
végzésére is. Miután a Miniszterelnökség 
közbeszerzési eljárásban kiválasztja a képző 

szervezetet, az érintettek értesítést kapnak 
a kötelezettség teljesítésének határidejé-
ről, amely nem lehet hosszabb az értesí-
tő kézhezvételétől számított 6 hónapnál. 
Amennyiben az ügyfél nem vesz részt a kép-
zésen, akkor a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően vissza kell fizetnie a támogatás  
egy részét.

A Vidékfejlesztési Program keretében meg-
hirdetésre került a „Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban” című pályázati 
kiírás. A felhívás célja a mezőgazdasági termé-
kek feldolgozásának fejlesztésére, a magasabb 
hozzáadott értéket eredményező technológiák 
beszerzésére és az ágazaton belüli munkahely-
teremtésre irányuló projektek megvalósítása. 
A meghirdetett teljes támogatási összeg 151 
milliárd forint.
A szóban forgó célok elérése érdekében mező-
gazdasági termelők, valamint mezőgazdasági 
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállal-
kozások nyújthatnak be pályázatot akár egyé-

nileg, akár kollektív beruházás keretében. Az 
élelmiszeripari közepes és nagyvállalatok a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP) keretéből, illetve a hazai költ-
ségvetésből juthatnak majd támogatási forrá-
sokhoz
A pályázati kiírás alapján igényelhető visz-
sza nem térítendő támogatás összege egyéni 
beruházás esetén maximum 500 millió forint, 
a gazdálkodók együttműködésén alapuló kol-
lektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd 
forint lehet. Az igényelhető támogatás mér-
téke az elszámolható költségek 50 százaléka, 
kivéve a közép-magyarországi régiót, ahol 40 
százaléka.

Az érintettek elektronikus úton nyújthatják be 
pályázatukat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalhoz 2016. február 15. és 2018. febru-
ár 15. között. Ezen időszak alatt a felhívásban 
feltüntetett értékelési határnapokig benyúj-
tásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra.

Az uniós TáMOgATásOKhOz KAPcsOlódó 
KöTElEző KéPzésEK PóTlólAgOs TElJEsíTésE

A MEzőgAzdAsági TErMéKEK FEldOlgOzásánAK 
FEJlEszTésE

A vidékfejlesztési Program pályázati kiírá-
sai esetében, ha a pályázó a támogatott fej-
lesztési projekt megvalósításához hitelt vesz 
fel (például az önerő biztosítására, forgóesz-
köz-finanszírozásra stb.), ahhoz kapcsolódhat 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány készfizető kezességvállalása.

vidéKFEJlEszTési PrOgrAM
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Egy megyei mezőgazdasági fórumon adta át a 
miniszter az Év Gazdája elismerést Lénárt Ist-
vánnak. Két évtized kemény munkája, kitartá-
sa testesült meg ebben a díjban. Ez már a vég-
eredmény. Az induláskor jórészt az akarat, a 
lelkesedés volt meg, nem tudta, hogy mindez 
elvezethet-e egy komoly gazdaság kiteljesíté-
séhez. Így beszélt erről az időszakról.   

– Azok közé tartozom, akik a nulláról indultak. 
Elhatározás kérdése volt a gazdálkodás, amikor 
lehetőségem volt rá, 1996-ban mezőgazdasági 
vállalkozó lettem, és 2001-től vagyok családi 
gazdálkodó. Természetesen hozzátartozik, 
hogy olyan családban nőttem fel, ahol mindig 
volt az udvarban állat, sertést neveltünk bikát 
hizlaltunk, ami akkor, a téesz-időkben általános 
volt. A kezdet kezdetén, 1996-ban 156 hektár 
bérelt földön gazdálkodtam. Akkor még sem-
milyen gépem nem volt, mindent bérmunkában 
csináltattam. Három év múlva jutottam odáig, 
hogy vettem egy MTZ traktort. El lehet képzel-
ni, hogy azzal az egy traktorral mennyit kellet 
dolgozni, hogy időben elvégezzem a munkát. 
Egyértelművé vált számomra, hogy minél ha-
marabb és minél magasabb szinten gépesíte-
nem kell a gazdaságot. 
Folyamatosan részt vettem a pályázatokon. 
1999-ben, amikor kiírták az első igazán nagy 
géptámogatási pályázatot, vásároltam egy 

kombájnt, egy vetőgépet, egy teleszkópos 
rakodót, tárcsát, kombinátort. Ez a százmillió 
forintos gépberuházás nem pusztán a techni-
kai színvonal fejlesztését jelentette, hanem 
új dimenzióba emelte a gazdálkodást. Az 
állattenyésztésben is el kellett érni ezt a mi-
nőségi változást. Még a korábbi, elavult téesz 
időkből maradt istállóban tartottam a sertést 
és a szarvasmarhát. A változást 2013-ban az 
ÁTK-4 pályázat hozta, aminek keretében egy 
1800 négyzetméteres növendékmarha istál-
lót, egy 550 köbméteres silótárolót, egy ezer 
köbméteres szalmástrágya tárolót építettem, 
és vásároltam egy 18 tonnás hídmérleget. Az 
új építkezések mellett megújultak a régi épü-
letek is, a két régi istállón tetőt cseréltem, sor 
került egy 500 négyzetméteres magtárbőví-
tésre, és az állatjóléti intézkedések keretében 
szellőzőket cseréltünk. Ezen kívül beépítet-
tünk egy vizes-párásító rendszert a szarvas-
marha istállóba, hogy a nyári melegben hűtse 
a levegőt. 220 millió forintos volt az összes 
beruházás, ennek 50�-a volt vissza nem té-
rítendő támogatás, a pályázatban vállalt fej-
lesztést 98,8�-ban megvalósítottam.

Merész dolog volt egy ekkora beruházás-
ba kezdeni. hogyan sikerült összehozni a 
pénzügyi hátterét? – kérdeztük a vállalko-
zótól.

– A 220 milliós pályázat fele volt támogatás, 
a másik fele pedig az önerő. Nem kis pénzről 
van szó. Abban, hogy valóban meg tudtam 
csinálni az egészet nagy része van a Kun-
szentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 
segítő hozzáállásának. Jóllehet a hála nem 
közgazdasági vagy pénzügyi kategória, de 
azt mondhatom, hogy hálás vagyok azért, 
hogy a takarékszövetkezet mindig mellém 
állt, mert bizony adódtak nehéz időszakok, 
amikor nem úgy alakult a gazdálkodásom, 
amint terveztem. Például 1999-ben az összes 
búzát eladtam, aminek az árát a mai napig 
sem kaptam meg, így már-már olyan helyzet 
alakult ki, hogy ezt nem éli túl a vállalkozás. 
A takarékszövetkezet értő hozzáállása és 
a hitel mögött készfizető kezességgel álló 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
nagy segítséget adott a továbblépéshez.  Im-
már 15 éve a takarékszövetkezetnél vezetem 
a számlát, hozzáteszem: egy számlája van a 
vállalkozásnak, és ezen már nem is akarok 
változtatni. Én is mindent időben fizetek, 
nagyritkán előfordulhat egy-egy hónap csú-
szás, de a bank pontosan tudja, hogy rövid 
időn belül megérkezik a pénz.  

A gazdaság jelentős részét az állatte-
nyésztés teszi ki. Mi indította arra, hogy 
a közismerten biztosabb, támogatott nö-
vénytermesztés mellett a kockázatosabb 
állattenyésztést is fejlessze? 
– A családban volt egy vágóhíd és egy hús-
feldolgozó üzem, a nagybátyám a várostól 
bérelte a vágóhidat, a feldolgozó a saját vál-
lalkozása volt. Sajnos már múlt időben kell 
mondanom, mert mára mind a kettő meg-
szűnt, de akkor még úgy voltam vele, hogy 
ami terményt termelek, feletetem az állatok-
kal, így többet ér, mintha eladnám, ráadásul 

hAgyOMányOs és KOrszErű
Az év gazdája címet 2014-ben lénárt istván túrkevei gazdálkodó kapta. 
Az elismerés azért is értékes, mert a nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
és a gazdaszövetség Jász-nagykun-szolnok megyei szervezete, 
vagyis a gazdatársai adományozták a megtisztelő címet. 
Az állattenyésztéséről méltán híres, nagy hagyományú mezővárosban 
az általa vezetett klasszikus növénytermesztő-állattenyésztő családi 
gazdaság rögös úton jutott el a mai, biztonságosnak mondható állapotig.

„A takarékszövetkezet értő 
hozzáállása és a hitel mögött 
készfizető kezességgel 
álló Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
nagy segítséget adott 
a továbblépéshez.”
Lénárt István
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a vágóhíd révén a piac helyben volt és biztos 
voltam abban, hogy megkapom pénzt. Ezért 
amikor lehetőségem adódott, 1996-ban vet-
tem meg az első istállót, amit még – mivel 
téesztagok voltak – az édesapámék kárpótlás 
útján kaptak. 1998-ban ugyanitt a volt téesz-
telepen megvettem a másik istállót is, abból 
csináltam sertéshizlaldát, így 2000-ben hoz-
zákezdtem a sertéshizlaláshoz. Ötven anya-
kocát tartok, és azok szaporulatát hizlalom. 
Tehát egyrészt az indokolta az állattenyész-
tés fejlesztését, hogy helyben volt a vágóhíd, 
nem okozott gondot az értékesítés, a másik 
ok pedig – ne legyünk igazságtalanok – ko-
rábban például a sertéstenyésztés nem volt 
ráfizetéses, sokszor volt olyan évem, hogy 
az állattenyésztés húzott ki a bajból. Nekem 
példaképeim a régi öregek, akik bölcsen min-
dig arra törekedtek, hogy állatot is tartsanak. 
Nekem is fontos a több lábon állás.  

– Utána még merészebbet gondoltam: 2007-
ben megépítettem a gabonatárolót, így 
felszabadult egy istálló, amiben korábban 
terményt tároltam. Úgy döntöttem, hogy 
magyartarka üszőket vásárolok, vettem is 
negyvenkettőt. Ezzel elindult a szarvasmar-
ha-tenyésztés. Ma már 150 tehenet, plusz a 
szaporulatát tartom, ami azt jelenti, hogy 
260 a teljes létszám. Mind magyartarka. 
Húshasznú állományként legeltetem őket, 
a bevételt a borjú adja. Gyerekkoromban 
sertést tartottunk, meg bikát hizlaltunk, 
megmondom őszintén, ezért mertem bele-
kezdeni. A tejtermelésbe nem, mert túl zava-
rosnak láttam a piacot, hol fenn van a tejár, 
hol lent. Így pedig ellik egy borjút a tehén, 
és a tej a borjúé. Kétségtelen, hogy ebben is 
van kockázat, mert egyetlen termék a borjú, 

nem folyamatos a bevétel, mint a tejnél, de a 
tejtermelést nem tudom felvállalni, meg a pi-
aci helyzet miatt nem is akarom. Úgy vagyok 
vele, hogy a két állattenyésztési ágazat, meg 
a növénytermesztés kerek egészet alkot. Mi-
vel sikerült hosszabb távra 200 hektár álla-
mi gyepet bérelni, azt hiszem, helyén van a 
gazdaságom. Most 300 hektár szántón gaz-
dálkodom, amiből 100 hektár a tulajdonom, 
a többi bérlemény, jórészt hosszabb távra, 
plusz mellette van 250 hektár legelő. 

Egy gazdálkodónak mindig a holnapban kell 
gondolkodnia, hogy ma is talpon maradjon. 
A következőket mondta a jövőt tervező 
gondolatairól lénárt istván.
– Szeretnék egy szárítót megépíteni, akkor 
komplett lesz a gazdaság. Ha kiírnak ilyen 

pályázatot, rögtön indulok. Kétségtelen, 
hogy egy húsfeldolgozóval lenne teljes a 
vertikum, kecsegtetőek a most meghirde-
tett élelmiszer feldolgozást ösztönző pá-
lyázatok, de abba nem merek belevágni. Ah-
hoz bolt is kellene, a kereskedelem teljesen 
új terület, külön szakembert kellene alkal-
mazni, meg visszatart a nagybátyám esete 
is a vágóhíddal és a feldolgozóval kapcso-
latban. A város megszüntette a vágóhidat, ő 
sok hitelt vett a nyakába, végül örült, hogy 
nagy veszteség nélkül kiszállhatott a vállal-
kozásból. Van egy másik vágóhíd itt Túrke-
vén, oda is szállítottam hízókat. Végül tíz 
éve beléptem az Alföldi Sertéstenyésztő és 
Beszerző Szövetkezetbe, ami a legnagyobb 
integráció az országban, sok nagyüzem is 
tagja, ezért igen jók a piaci pozíciói. Nekem 
nagy biztonságot ad, előre tudom, mennyit 
kapok a sertésért, és a szállítás után két 
héten belül megkapom a leadott hízók árát. 
Ez nagy szó a mai világban. Biztosításom is 
van az értékesítésre, ami azt jelenti, hogy 
bármi történik, az ár 80 százalékát meg-
kapom. Ennek keretében Debrecenbe és 
újabban Kiskunfélegyházára szállítok. Min-
dig ciklikus volt a sertés ára, volt, amikor 
400 forintig ment, most 310 körül alakul, 
de nem az ár változása a legnagyobb baj. 
Félő, hogy egyszerűen nem kell a sertés-
hús. Aggodalommal olvasom a vörös húsok 
rákkeltő hatásáról megjelent írásokat, ami 
nagyon sokat árt az egész ágazatnak, mint 
ahogyan a feketegazdaság is, de talán a 
közelmúltban megjelent ÁFA-csökkentés 
valamelyest ellensúlyozza ezeket a hatáso-
kat. El kell fogadni, hogy vannak jobb évek, 
gyengébb évek, amióta mezőgazdasági vál-
lalkozó vagyok mindig így volt. Túléltük, ma 
is itt vagyunk. 
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1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
honlap: www.avhga.hu

Az Agrár-vállalkozási hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki 
kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő számára 
nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő 
pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött 
szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása

Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel-
• Garancia-
• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: maximum 80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának 
 Hirdetménye tartalmazza

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
2015. december közepétől elindította a kedve-
zőtlen adottságú területek, valamint a Natura 
2000 gyepterületek támogatásával kapcsolatos 
esedékes kifizetéseket. A kedvezőtlen adottsá-
gú területek támogatása a gazdálkodás eredmé-
nyességének növelésére szolgál. A Natura 2000 
területek olyan európai uniós szinten védett 
helyek, melyekre szigorú gazdálkodási előírá-
sok vonatkoznak, és ezek betartását segíti elő  
a támogatás.
A Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Prog-
ramban, a tervek szerint 2016 elején hirdeti 
meg a 2014-2020-as programozási időszakra 
vonatkozó a kedvezőtlen adottságú területek, 
valamint a Natura 2000 gyepterületek támo-
gatásával kapcsolatos pályázati felhívásokat. A 
támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 
2016 tavaszán, az egységes kérelem keretében  
lesz lehetőség.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
elsőrendű feladata a vidéki mikrovállalkozások, 
családi gazdálkodások és az őstermelők segí-
tése kedvezményes kezességnyújtással. Ezt 
tükrözi, hogy az alapítványi ügyfélállomány 
több mint 80 százaléka ebből a körből kerül ki.
Támogatásukat az alapítvány évek óta kiemel-
ten kezeli, hiszen ez a gazdálkodói csoport a pi-
aci feltételek mellett korlátozottan hitelképes, 
miközben a vidéki gazdálkodásban, foglalkozta-
tásban fontos szerepet tölt be. A rendelkezésre 
álló adatok szerint az egyéni cégformákban 
működő vállalkozások aránya az elmúlt év so-
rán is növekedett a portfolióban, 2015. január 1. 
és 2015. szeptember 30. között ugyanis tovább 
növekedett a mikrovállalkozásoknak nyújtott 
kezességek aránya, a kezességgel biztosított 
hitelügyletek közel 85 százaléka kapcsolódik 
hozzájuk. A mikrovállalkozások segítésére az 
alapítvány a pénzügyi intézményekkel együtt-
működve az agrárium speciális igényeit szolgá-
ló pénzügyi konstrukciókat alakít ki.

A NATurA 2000 
gyEPTErülETEK 
TáMOgATásA

KiEMElT FElAdAT 
A KisEBB Agrár-
vállAlKOzásOK  
TáMOgATásA

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara újabb két 
kézikönyvet jelentetett meg, amelyek a Ka-
mara honlapján (nak.hu) elérhetők. Az egyik a 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirde-
tett ökológiai gazdálkodásra történő áttérést 
segítő (ÖKO) támogatásról, míg a másik a föld-
forgalommal kapcsolatos szabályozásról ad 
átfogó tájékoztatást.
Az Ökológiai gazdálkodás kézikönyv a pályáza-
ti felhívás törzsszövege és annak mellékletei 
alapján készült. A kiadvány a pályázati felhívás 
legfontosabb tartalmi elemeinek ismertetésén 
túl részletezi az ökológiai gazdálkodás szabá-
lyait, ami a támogatás igénybevételének leg-
fontosabb feltétele. A kézikönyvet a szintén 
kamarai agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 

kézikönyvvel összevetve lehetőség van arra, 
hogy a gazdálkodók mérlegeljék, hogy az AKG, 
vagy inkább az ÖKO támogatásra szeretné-
nek-e pályázni.
A 2015. év jelentős változásokat hozott a bir-
tokpolitikában, és vele együtt a termőföldpiac 
szabályozásában. A földforgalmi szabályozás-
ról szóló kamarai kézikönyv célja, hogy az ér-
deklődők megismerhessék az agrárium egyik 
legfontosabb gazdálkodási elemét érintő sza-
bályrendszert. A kiadvány átfogó képet nyújt 
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek 
forgalmára vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokról, valamint egyes, a földhasználathoz 
közvetlenül kapcsolódó jogi, illetve igazgatási 
jellegű kérdésekről. 

KéziKönyvEK Az öKOlógiAi 
gAzdálKOdásról és 
A FöldFOrgAlMi szABályOzásról
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A Vidékfejlesztési Program keretében, a 2014-
2020 közötti uniós fejlesztési időszakban trá-
gyatárolók építésére nyújthatják be kérelmü-
ket az állattenyésztési ágazat szereplői. Az 5,6 
milliárd forintos kerettel rendelkező pályázati 
felhívás fő célja, hogy az állattartó telepek meg-
feleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos 
előírásoknak. Az is fontos célkitűzés, hogy csök-
kenjen a környezetterhelés. A trágyaelhelyezés 
problémájának megoldása ugyanis hozzájárul-
hat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát 
szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín 
alatti vizek minőségének javításához, vala-
mint a tápanyag-körforgási folyamatok és az 
agrotechnológiai igények összehangolásához is.

A fejlesztés befejezésére a projekt megkez-
dését követően, vagy amennyiben a projekt a 
támogatói okirat kibocsátásáig nem kezdődött 
meg, a támogatói okirat kibocsátásától szá-
mított 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt 
eredményeként létrejött fejlesztés fenntartási 
kötelezettségének időtartama: a pénzügyi be-
fejezésétől számított 5 év.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege egyéni beruházás esetén maximum 50 
millió forint, a több gazdálkodó összefogásá-
val megvalósuló kollektív beruházás esetén 
maximum 100 millió forint lehet. A támogatás 
maximális mértéke a közép-magyarországi 

régióban az összes elszámolható költség 40, a 
nem közép-magyarországi régiókban az összes 
elszámolható költség 50 százaléka lehet. A fi-
atal mezőgazdasági termelő által végrehajtott 
projektek 10 százalékponttal megemelt támo-
gatási intenzitásra jogosultak. A fiatal gazdák 
által kollektív módon végrehajtott projektek 
pedig összesen 20 százalékponttal megemelt 
támogatási mértékre tarthatnak igényt.

A gazdálkodók első körben 2016. január 11. és 
2016. február 12. között, kizárólag elektronikus 
úton nyújthatták be támogatási kérelmüket.

TrágyATárOlóK éPíTésénEK TáMOgATásA 

A Vidékfejlesztési Program keretében két pá-
lyázati felhívás jelent meg 2015. december 29-
én. A felhívások az állattenyésztési és növény-
termesztési ágazatban a genetikai állomány 
megőrzését, fenntartását előtérbe helyező 
gazdálkodókat hivatottak támogatni. 

– A védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai ál-
lományának megőrzése kiírás keretében 
rendelkezésre álló 14 milliárd forintos tá-
mogatási forrásra az állattenyésztők az 
alacsony egyedszámmal rendelkező védett 
őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasá-
gi állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén 
vegyes ivarú – állományának a fajták erede-
ti tartási-, takarmányozási körülményekhez 
hasonló, in situ feltételek közötti, tenyész-
tésben történő életképes populációjának 
fenntartása céljából pályázathatnak. A 100 
százalékos intenzitású támogatás a tenyész-
tőszervezet által elismert állatállományra  
vehető igénybe.

– A ritka és veszélyeztetett növényfajták 
genetikai erőforrásainak és mikroorganiz-
musok  megőrzése kiírás célja az ilyen hazai 

növényfajták megóvása, hiszen a mezőgaz-
dasági- és élelmezési célú növényfajok tájfaj-
tái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, 
illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, 
továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint a 
mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyez-
tetett kategóriába sorolandók, és célzott 
fenntartási és megőrzési tevékenység nélkül 
eltűnnének a növényvilágból. A pályázat ke-
retében a növénytermesztési és kertészeti 
ágazatban tevékenykedők nyerhetnek 100 
százalékos intenzitású támogatást, annak ér-

dekében, hogy ezeket a növényfajtákat felku-
tassák és megőrizzék. A pályázat keretösszege  
3,8 milliárd forint.

Az érintettek az állattenyésztési ágazatot 
érintő felhívásra elsőként 2016. február 1. 
és 2016. február 28. között, a növényter-
mesztési és kertészeti ágazatot érintő fel-
hívásra pedig elsőként 2016. április 1. és 
2016. május 2. között nyújthatják be pályá-
zatukat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  
Hivatalhoz.

TáMOgATás Az állATTEnyészTési 
és növényTErMEszTési ágAzAT gEnETiKAi 
állOMányánAK MEgőrzésérE

vidéKFEJlEszTési PrOgrAM

vidéKFEJlEszTési PrOgrAM
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2015 végétől kezdődően az előttünk álló hóna-
pokban egymás után kerülnek meghirdetésre 
a Vidékfejlesztési Program beruházási pályá-
zatai. A Vidékfejlesztési Program keretében 
elérhető beruházási támogatások mintegy 
420 milliárd forintot tesznek ki. A vállalkozá-
soknak nagy segítséget jelent a támogatás, 
ám a vissza nem térítendő forrás a beruhá-
zási költségeknek csak egy részét fedezi. Az 
önerőt és a projekt működtetéséhez nélkü-
lözhetetlen forgóeszközök finanszírozását 
is biztosítania kell a pályázó vállalkozásnak. 
Emellett a támogatások jelentős részét csak 
a beruházás megvalósítását követően folyó-
sítják, így a támogatás-előfinanszírozás sok 
esetben szintén megoldandó feladat. A koráb-
bi időszak tapasztalatai szerint a gazdálkodók 
legnagyobb hányada hitelből fedezi a beruhá-
zás rá eső költségeit. Így a következő években 
a pályázatok megjelenése adhat új lendületet 
az agrárhitelezésnek. A hitelfinanszírozáshoz 
kapcsolódva pedig az Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány garanciatermékei iránti 
kereslet is várhatóan tovább emelkedik majd.

Az agrárium az egyedüli ágazat, amelynek 
hitelállománya az elmúlt években növekedni 
tudott. Annak ellenére, hogy a teljes vállalati 
hitelállomány 2010 eleje és 2015 szeptembe-
re között mintegy 7700 milliárd forintról kb. 

6200 milliárd forintra csökkent, a mezőgazda-
ság hitelállománya 342 milliárd forintról 374 
milliárd forintra emelkedett. A mezőgazdasá-
gi hitelezés annak dacára növekedni tudott 
az elmúlt években, hogy a gazdálkodók egy 
része a piaci feltételek mellett kevésbé hitel-
képes, miközben a vidéki foglalkoztatásban 
fontos szerepet tölt be. Különösen nekik je-
lenthet komoly segítséget az alapítvány által 
nyújtott hitelgarancia.

Ma Magyarországon a garantált hitelek ál-
lománya európai szinten is kiemelkedő, az 
agráriumon belül pedig az átlagosnál is 
nagyobb a kezességvállalás iránti igény. 
Az Alapítvány ügyfeleinek 85 százaléka a 
mikrovállalkozások, családi gazdálkodások 
és az őstermelők közül kerül ki. A kormány-
zati célkitűzésekkel összhangban az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legin-
kább az élelmiszeripar, az állattenyésztés, a 
kertészet és az öntözés finanszírozását segíti 
kedvezményes díjú kezességvállalással. A ke-
zességvállalás lényege, hogy a gazdálkodók 
kevesebb fedezettel juthatnak hozzá külső 
(hitelintézeti) finanszírozási forráshoz. Az 
Alapítvány a pénzintézetekkel áll kapcsolat-
ban, hiszen a készfizető kezességet a banko-
kon keresztül, a hitelhez kapcsolódóan lehet 
igényelni.

ÚJABB lEndülETET KAPhAT 
Az AgrárhiTElEzés

A kormány jóváhagyta a Vidékfejlesztési Prog-
ram 2016-os éves fejlesztési keretét (1012/2016. 
(I. 20.) Kormány határozat), így az eddig már 
meghirdetett mintegy 385 milliárd forintos tá-
mogatási összegen túl, ebben az évben további 
mintegy 800 milliárd forint vidékfejlesztési 
forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. Ez utób-
bi támogatási keretből a Miniszterelnökség 59 
darab felhívás megjelentetését tervezi. Az év 
első felében várhatóan az alábbi főbb támo-
gatási konstrukciók kerülnek meghirdetésre:

– Kertészet korszerűsítése (január)
– Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

(január)
– Állattartó telepek korszerűsítése (február)
– Baromfitartó telepek korszerűsítése 

(február)
– Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

(február)
– Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

(február)
– Sertéstartó telepek korszerűsítése (február)
– Jégesőkár megelőzésére szolgáló 

beruházások (február)
– Natura 2000 kompenzációs kifizetések 

(február)
– Kompenzációs kifizetések természeti 

hátránnyal érintett területeken (február)
– Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, 

fejlesztése (február)
– Nem mezőgazdasági tevékenységek, 

agrárdiverzifikáció, mikrovállalkozások 
(február)

– Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és 
terménytárolók (március)

– Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése (április)

– Borászat termékfejlesztés, erőforrás-
hatékonyság (május)

– Nem mezőgazdasági tevékenységek 
beindítása, fejlesztése (május)

– Kertészeti gépbeszerzés (június)

A vidéK- 
FEJlEszTési 
PrOgrAM 2016. 
évi FEJlEszTési 
KErETE
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