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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-

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

„Stratégiai célunk az agrárium 
finanszírozásának bővítése”
Szabó István

GARANCIA
AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKv FEJlEszTési MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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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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lEzárulT A 2007-2013-As hAlászATi 
OPErATív PrOgrAM
A Miniszterelnökség a 2007 és 2013 közötti 
Halászati Operatív Program 2. prioritási ten-
gelyén még hozzáférhető támogatási forrá-
sok felhasználása, illetve a halászati techno-
lógiafejlesztés érdekében a 2015. november 
20. és 2015. november 25. közötti időszakban 
lehetővé tette újabb támogatási kérelmek 
benyújtását. Ennek keretében a gazdálkodók 
az akvakultúrába történő termelő beruházá-
sokra, a természetes vízi halászat, valamint 

a halfeldolgozás és értékesítés fejlesztésére 
nyújthatták be gépbeszerzésre vonatkozó tá-
mogatási igényüket.

A kérelmek elbírálását követően összesen 
42 gazdálkodó gépbeszerzésének támoga-
tásáról döntött az Irányító Hatóság. A ren-
delkezésre álló több mint 400 millió forintos 
támogatási keretösszegből az igényelhető 
támogatási forrás az elszámolható költsé-

gek legfeljebb 60 százalékát tehette ki. A 
nyerteseknek az új gépeket 2015. december 
31-ig kellett beszerezniük, és az elszámolha-
tó kiadások legalább 50 százalékát teljesíte-
niük kellett eddig az időpontig. Az érintett 
gazdálkodóknak a kifizetési kérelmeket leg-
később 2016. január 5-ig kellett beadniuk, a 
beruházás üzembe helyezéséről szóló iga-
zolást pedig legkésőbb 2016. február 19-ig  
kell benyújtaniuk.

A Vidékfejlesztési Program keretében meg-
hirdetésre került a „Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban” című pályá-
zati kiírás. A felhívás célja a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának fejlesztésére, a 
magasabb hozzáadott értéket eredményező 
technológiák beszerzésére és az ágazaton be-
lüli munkahelyteremtésre irányuló projektek 
megvalósítása. A meghirdetett teljes támoga-
tási összeg 151 milliárd forint.

A szóban forgó célok elérése érdekében me-
zőgazdasági termelők, valamint mezőgaz-
dasági termelőnek nem minősülő mikro- és 
kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot 

akár egyénileg, akár kollektív beruházás ke-
retében. Az élelmiszeripari közepes és nagy-
vállalatok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) keretéből, illetve a 
hazai költségvetésből juthatnak majd támo-
gatási forrásokhoz

A pályázati kiírás alapján igényelhető vissza 
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 Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz 2016. február 15. és 2018. 
február 15. között. Ezen időszak alatt a felhí-
vásban feltüntetett értékelési határnapokig 
benyújtásra került projektek együttesen ke-
rülnek elbírálásra.

Az Európai Bizottság 2015. december 7-én jó-
váhagyta Magyarország 2014-2020-as Halgaz-
dálkodási Operatív Programját. Így az ország 
halgazdálkodásának fejlesztésére az előző 
(2007-2013-as) uniós programozási időszakhoz 
képest 12 százalékkal nagyobb támogatási ösz-
szeg, mintegy 15,5 milliárd forint áll rendelke-
zésére. Ezt a forrást 2023-ig kell felhasználni.

Magyarországon a halgazdálkodás fejlesztésé-
nek és támogatásának kiemelt célja a kis- és 

középvállalkozások fejlődésének előmozdítása, 
valamint a hagyományos tógazdasági halter-
melés versenyképességének növelése. Az ope-
ratív program - a biodiverzitás megőrzése vagy 
növelése mellett - az akvakultúra fenntartható-
ságát az alternatív energiaforrások használa-
tának növelésével, illetve a környezetterhelés 
csökkentésével kívánja biztosítani. A program 
további fontos célja az új fajok termelésbe vo-
násának segítése, az intenzív, innovatív tech-
nológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése 

és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasz-
tás ösztönzésre a jövőben kampányok indul-
nak, arra is fókuszálva, hogy minél több halétel 
szerepeljen a közétkeztetésben.

A Halgazdálkodási Operatív Program első pá-
lyázati kiírásai 2016 tavaszán várhatóak. A 
program keretében összesen tizenegy pályázat 
meghirdetésére kerül majd sor 2016-ban, ez a 
tervek szerint lehetővé teszi a teljes támogatá-
si forráskeret pályázhatóságát.

A MEzőgAzdAsági TErMéKEK 
FEldOlgOzásánAK FEJlEszTésE

BrüsszEl ElFOgAdTA A 2014-2020-As MAgyAr 
hAlgAzdálKOdási OPErATív PrOgrAMOT

vidéKFEJlEszTési PrOgrAM

A vidékfejlesztési Program és a halgazdál-
kodási Operatív Programpályázati kiírásai 
esetében, ha a pályázó a támogatott fejlesz-
tési projekt megvalósításához hitelt vesz fel 
(például az önerő biztosítására, forgóeszköz-
finanszírozásra stb.), ahhoz kapcsolódhat az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány készfizető kezességvállalása.
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Szerencséje volt a pénzintézetekkel és a pá-
lyázatokkal Patkós Lajosnak, mert nagy lelke-
sedéssel, akarattal, de lényegében anyagi erő 
híján kezdett gazdálkodni. Persze a szeren-
cséhez tudás is párosult, hiszen egyetemet 
végzett fiatal szakemberként az egyik legjobb 
gazdaságban szerezte gyakorlati tapaszta-
latait. Az indulás meghatározta további pá-
lyafutását, melyről a következőket mondta a 
gazdálkodó.

– Friss diplomával, pályakezdőként kerültem 
a mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezetbe. 
Jóllehet, ma már nem sok embernek mond 
valamit ez a név, az idősebbek még tudják, 
hogy az ország egyik legsikeresebb gazdasá-
ga volt, olyan gazdaság, ahol komoly szakmai 
alapjai voltak a hírnévnek. Jó iskolám volt. 
Másik oldalon pedig a családi múlt motivált. 
Hagyományos gazdálkodó család a mienk, az 
őseim tanyán gazdálkodtak, földet műveltek 
és mindig tartottak állatot is. Így aztán ter-
mészetes volt, hogy amikor megtehettem, ön-
álló gazdálkodásba kezdtem. Ez az idő közel 
tíz évvel a rendszerváltás után jött el, amikor 
is meghirdettek egy fiatal gazda pályázatot. 
A téesz jogutódjánál a Mezőhék Agro Kft.-ben 
dolgoztam, és amikor szóltam a vezetőimnek, 
hogy beadok egy ilyen pályázatot, biztattak. 
Jól esett a biztatás, mert olyan szakembe-

reknek tartottam őket, akiknek lehet adni a 
szavára. Az esélyeket illetően vegyes érzése-
im voltak, mert tudtam, hogy sokan indultak, 
és nem volt nagy a keret. Annál nagyobb volt 
az öröm, amikor megkaptam az értesítést. 
Végül is egy tízmillió forintos projekttel nyer-
tem, amiből 3,4 millió forint volt a támogatás, 
melyet használt gépek, műtrágya és vetőmag 
vásárlására fordítottam. Ezzel indult a gazdál-
kodói pályafutásom. Lett két használt trakto-
rom a hozzávaló munkagépekkel. Tíz hektár 
föld vásárlása, és a régi tanyánk megváltása 
is szerepelt a projektben. A tanya számomra 
érzelmileg is fontos volt, hiszen még a nagy-
apám szülei építették, itt gazdálkodtak. Úgy 
gondoltam, hogy ez a tanya lesz a központ, 
ami köré épül a telep, de már olyan állapotban 
volt, hogy nem tudtuk felújítani, megmaradt 
szociális épületnek, ragaszkodom hozzá. 

hogyan tudott előrelépni ebben a hely-
zetben, hiszen nem rendelkezett jelentős 
tőkével – kérdeztük a vállalkozót.
– Tulajdonképpen ez a fiatal gazda pályázat 
megadta az első lökést. Utána minden lehe-
tő pályázaton részt vettem. Kellett is, mert 
különben lemaradok. Az viszont tény, hogy 
hitel nélkül nem ment, de a hitelnek feltétele 
többek között a szükséges fedezet, aminek 
egy kezdő vállalkozó – különösen itt vidéken 

– híján van. A megoldást az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány jelentette és jelenti 
most is. Az igazán nagy fejlesztés időszaka 
2002-2003-ban volt, amikor meghirdették az 
agrárhitel programot, amelyet a Konzumbank 
finanszírozott. Ez kimondottan jó konstrukció 
volt. Ekkor tudtam venni egy új John Deere 
kombájnt, egy John Deere traktort, több 
munkagépet, és megépítettünk egy magtárat 
is. Mindezt 7 százalékos kamattal, 50 száza-
lékos támogatási intenzitással valósíthattuk 
meg. Lényegében ez hozta az igazi fordulatot, 
mondhatom: ekkortól már a kor színvonalán 
termelő profi üzemmé vált a családi gazda-
ságunk. Ezt követően a Kunszentmárton és 
Vidéke Takarékszövetkezettől vettem fel a 
hiteleket, így folyamatosan lecseréltem a 
még meglévő használt gépeket, új gabona-
vető gépet, növényvédő gépet vásároltam. 
Azt mondhatom, hogy a takarékszövetkezet a 
szolgáltatásaival folyamatosan a rendelkezé-
semre áll nem csak a beruházásoknál, hanem 
a folyószámlahitelekkel is. A biztonság és a 
fedezettség okán az alapítvány kezességét 
is mindig igénybe veszem. Különösen fontos 
ez akkor, amikor olyan nagy beruházást va-
lósítunk meg, amelyhez már nagy összegű 
hitelre van szükség. Így jártunk el az eddigi 
legnagyobb projekt esetében is. 2008-ban in-
dultam egy telephely korszerűsítésével a „Nö-
vénytermesztési létesítményeinek korszerű-
sítése” címen kiírt pályázaton. 40 százalék 
volt az alaptámogatás, amire még 10 százalék 
jött a hátrányos adottságok miatt. Ez össze-
sen 108 millió forintos beruházás volt, amiben 
gabonatisztító, szárító üzem, magtár építése, 
térburkolat létesítése és útépítés szerepelt. 
Sajnos amint mondani szokták, minden össze-
jött, mármint minden rossz. Először anyagi 
gondok miatt nem tudtuk elkezdeni a mun-
kákat, majd olyan belvizes évek jöttek, hogy 
képtelenek voltunk bármit is csinálni, víz alá 
került az építési terület is. Először az elveze-
tő csatornarendszert kellett kiépíteni, végül 
csak négy év múlva tudtuk érdemben elkezde-
ni a beruházást. De ekkorra a korábban terve-
zett bekerülési költség igencsak megnöveke-
dett, hiszen az árak jócskán megemelkedtek.  

KéT láBBAl A Földön
élete a gazdálkodás és a gazdák szervezése! hosszú évek óta a jó hírű 
Mezőtúri gazdakör elnöke. szervező tevékenysége nem korlátozódik  
a szűken vett szakmai körökre, hiszen a mezőváros önkormányzatának 
képviselője, és korábbi polgármester-helyettes is. Patkós lajos 
gazdasága, tevékenysége egyfajta hagyományos alföldi polgár  
példáját mutatja.

„A megoldást 
az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
jelentette és jelenti most is.”
Patkós Lajos
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A szárítóüzem az eredeti 20 millió forint he-
lyett már 32 millió forintba került. Ezt kény-
telenek voltunk kihagyni, de látva a helyzetet 
a takarékszövetkezet 35 milliós hitelt folyósí-
tott, és így a beruházás – a szárító kivételével 
– mégis elkészült.

Patkós lajos nem maradt meg pusztán a 
növénytermesztésnél, bár a támogatási 
rendszer erre ösztönözte. Belevágott az 
állattenyésztésbe is.
– Itt, Mezőtúron egy tanya elképzelhetetlen volt 
állat nélkül, amire nem csak a környezet kény-
szerítette az embert, azért, hogy a legelőket ki 
kellett használni, vagy azért mert főként takar-
mánynövényeket termeltek, hanem a bizton-
ság, a több lábon állás is. Ha valami nem úgy si-
került, ahogy tervezték, akkor valamely másik 
pótolta a kiesést. Nem érezte jól magát a gaz-
da, ha nem röfögött sertés az ólban. Az apám 
is, a nagyapám is foglalkozott sertéssel. Én is 
tartok, hizlalok, mellette van egy kisebb juhál-
lományom. Amikor még a téeszben dolgoztam, 
nálunk is, meg az apósomnál is hizlaltam ser-
téseket, abból volt a forgótőkénk. Kihasználtuk 
az épületeket, ahol csak lehetett minden kis ól-
ban, kutricában röfögött néhány malac. Évente 
80-100 hízót adtunk le. Ilyen volt az indulásom 
az egyetem után. Az igazsághoz tartozik, hogy 
azóta csökkent a sertésállomány. Alapvetően a 
saját és a tágabb család ellátására hizlalunk, 
de e mellett az utóbbi években lehetőséget lá-
tok a helyi értékesítésben is. Nem feldolgozott 
termékekre gondolok, hanem többen félser-
tést vagy éppen egy vágott hízót vásárolnak, 
amit aztán otthon feldolgoznak. Megszokták, 
szívesen készítenek maguk hurkát, kolbászt 
meg egyéb húsféleséget. Mivel a városi körül-

mények nem alkalmasak a vágásra, vágottan 
szállítom a sertést. Évente 20-30 sertést tudok 
így értékesíteni. Nem látom pontosan, hogy 
milyen jövője lesz a közvetlen értékesítésnek. 
Két hatás ütközik egymással. A nagy üzletlán-
cokban lehet, hogy nem olyan a hús minősége, 
mint a háztáji állaté, de olcsóbb, ezzel szemben 
a természetes körülmények között nevelkedett 
állat húsa ízletesebb, viszont drágább. Jólle-
het a legtöbb esetben a pénztárca dönt, de én 
bízom abban, hogy egyre inkább megfizetik a 
természetes körülmények között előállított 
élelmiszert. 

Az Alföldnek ezen a táján mindenki igyeke-
zett saját földön gazdálkodni. Ezt érezték 
biztonságosnak, a bérlet inkább csak jobb 
híján jöhetett szóba. ez ma is így van, iga-
zolják Patkós lajos szavai. 
– A földet mindig önerőből vásároltam. Indu-
láskor, mint már említettem 10 hektár földem 

volt, ez a terület ma már 125 hektárra növeke-
dett, ami mellett 175 hektárt bérelek mindig 
a korábban bérelt területek közül vásárolom 
meg azt, amit felajánlanak. Ennek viszont van 
egy nagy hátránya: a föld több darabban van, 
sőt nem is csak több darabban, hanem három 
település – Mezőtúr, Mezőhék és Kétpó - hatá-
rában. Ez bizony azt jelenti, hogy 25 kilomé-
teres körzetben tevékenykedem. Jelentős a 
közlekedés, a szállítás költsége. Tömbösíteni 
kellene, de sajnos nem lehet az embereket rá-
venni a földcserékre. Ezek olyan beidegzettsé-
gek, mondhatni történelmi görcsök, amelyeket 
szinte lehetetlen feloldani. Hiába tudjuk, hogy 
a széttagoltság megdrágítja a termelést, a régi 
téesz-szervezéskor megtapasztalt kényszer 
tagosítások emléke még mindig hat, mint aho-
gyan szövetkezetet sem lehet szervezni, pedig 
mindenki előnyét látná.

A szövetkezet csírája is lehetne a gazda-
kör. hol tartanak most? – kérdeztük a gaz-
dálkodót. 
– A közös beszerzésnél tartunk. Felmérjük, ki-
nek-kinek mennyi műtrágyára van szüksége, 
és egyben vásároljuk meg. Például ötkamiony-
nyi mennyiségnél már jelentős árengedményt 
kapunk.  A termékértékesítésnél a régi kap-
csolatokkal és komolyabb árumennyiséggel 
rendelkező gazdák segítenek a kisebbeknek, 
az ő ajánlásaikra jutnak el a kereskedőkhöz a 
kisebb gazdaságok. A kereskedő külön-külön 
tárgyal mindenkivel, de ugyanazt az árat fizeti 
a kicsiknek is, mint a nagyoknak. Ennek egyik 
fontos feltétele, hogy azonos vetőmagot szer-
zünk be, ezért egységes árut állítunk elő. Az 
emberek pontosan látják ennek az előnyeit, és 
mégis egyelőre lehetetlen a következő nagy 
lépést – a szövetkezet létrehozását – meg-
tenni. Az viszont optimizmussal tölt el, hogy 
több fiatal gazda érdeklődik a gazdakör után. 
Bennük már nem élnek annyira a régi beideg-
ződések, nyitottabbak, együttműködőbbek. 
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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 Földművelésügyi Minisztérium megnövelt 
összegű támogatást nyújt a 2015 májusában 
jégesők miatt kárt szenvedett mezőgazdasági 
termelőknek, termelői szerveződéseknek. A 
támogatás célja, hogy kedvező finanszírozá-
si lehetőséget tegyen lehetővé a káresemény 
következtében kieső bevételek, forgóeszköz fi-
nanszírozási források pótlására, s így az érintett 
vállalkozások folytatni tudják tevékenységüket.
Ennek megfelelően, a jogosult vállalkozások az 
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámla Hitelhez, 
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 
és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 
keretében felvett hitelekhez – amelyekhez az 
Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
által nyújtott kezesség kapcsolódik, illetve 
kapcsolódhat – 100 százalékos mértékű kamat-, 
kezességi díj-, és költségtámogatást igényel-
hetnek. Az érintett hitelfelvevő vállalkozások a 
szóban forgó támogatásokra vonatkozó kérel-
met a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talhoz évente január 1. és 31. között, valamint 
július 1. és 31. között nyújthatják be.

A megnövelt összegű támogatások révén, ame-
lyek a 2015. április 30-át követően esedékessé 
vált kamat-, kezességi díj és egyéb költségekkel 
kapcsolatban vehetők igénybe, a vállalkozások 
számára a fenti hitelkonstrukciókban felvett 
kölcsönök teljes egészében költségmentessé 
válnak. Mindhárom hitel esetében a többlet 
támogatások igénybe vehetők a rendelet meg-
jelenése előtt hatályba lépett hitelek esetén is. 
Fontos feltétel, hogy a vállalkozások a megnö-
velt támogatásokat csak a 2016. március 31-ig 
megkötött, illetve hatályba lépett hitelszerző-
dés alapján igényelhetik. 
Annak érdekében, hogy azon károsult vállal-
kozások számára is elérhetőek legyenek a 
hiteltermékek, amelyek még a megnövelt tá-
mogatás és a 80 százalékos kezesség mellett 
sem hitelképesek a hitelintézetek számára, 
e termelői kör hitelfelvételéhez – bizonyos 
feltételek mellet – az AVHGA 100 százalékos 
mértékű készfizető kezességet biztosít, össz-
hangban az alapítvány azon küldetésével, 
hogy elősegítse a kedvezőtlen helyzetbe 

került, más pénzügyi intézmények által ke-
vésbé preferált, döntően mikrovállalkozói  
kör finanszírozását.

A támogatások valamennyi hitelprogram ese-
tében de minimis, azaz csekély összegű támo-
gatásnak minősülnek.

A tavaly nyáron közzétett pályázati kiírás célja 
a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésé-
nek, gazdaságban betöltött szerepének, piaci 
pozíciójának erősítése, munkahelyek megtar-
tását eredményező beruházások támogatása, 
a területi különbségek csökkentése, a térségi 
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerő-
sítése. A rendkívüli vállalkozói érdeklődés 
hatására a pályázat feltételei azóta többször 
is változtak. Az egyik fő módosítás nyomán 
2015. augusztus 27-től csak a pályázati kiírás-
ban megjelölt úgynevezett szabad vállalkozá-
si zóna településein megvalósuló fejlesztések 
támogathatók. A tavalyi év végén a 1173/2015. 
(III.24.) Korm. rendelet alapján 10-ről 30 milli-
árd forintra növekedett a rendelkezésre álló 
támogatási keretösszeg az ezekben a vállalko-
zási zónákban végrehajtott fejlesztések ese-
tén. Egyúttal a korábbi 1 080 településen felül 
további 122 település vált szabad vállalkozási 
zónává.A pályázat keretében támogatható új 
(ezen belül megújuló energiatermelő) eszköz 
beszerzése, továbbá az ahhoz kapcsolódó 
például anyagmozgatáshoz, csomagoláshoz, 
raktározáshoz használt új eszköz beszerzé-
se; infrastrukturális és ingatlan beruházás; 
információs technológia fejlesztése stb. Az 
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 
minimum 5, maximum 50 millió forint (ha a 
pályázó egy évnél nem régebbi vállalkozás 
legfeljebb 10 millió forint). A támogatás mérté-
ke alapesetben az elszámolható költségek 50 
százaléka - figyelemmel a regionális támoga-
tási térképre. A pályázatok benyújtására 2017. 
július 10-ig van lehetőség, de a támogatási 
keret hamarabb is kimerülhet.

JégEsőKár – KölTségMEnTEs hiTElhEz JuThATnAK 
Az érinTETT MEzőgAzdAsági vállAlKOzásOK

MiKrO-, Kis- és KözéP-
vállAlKOzásOK 
KAPAciTásBővíTő 
BEruházásAinAK 
TáMOgATásA 
– válTOzó FElTéTElEK 
(ginOP 1.2.2-15)
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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

7

p
á
ly

á
z
a
t



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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