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Milyen perspektívát kínál a kkv-szektor és az ag-
rárium a finanszírozó bankoknak?
– Az elmúlt  időszakban a hitelezés jelentős ösztönzője 
volt a MNB Növekedési Hitelprogramja, és a garancia-
intézményeknek  is  fontos szerepe volt a kezességvál-
lalások révén. Bankunknál 2014 után 2015-ben is jelen-
tősen,  7�-kal  bővült  a  vállalati  hitelállomány,  aminek 
jelentős  hányadát  a  kkv-szegmensnek  nyújtott  új  hi-
telek adták. Az átalakított közvetlen támogatási rend-
szer az agrárszektor egy részét hátrányosan érintette 
ugyan,  de  összességében  az  európai  uniós  közvetlen 
támogatások 2020-ig  jól kiszámítható,  tervezhető be-
vételt jelentenek a termelőknek. Úgy vélem tehát, hogy 
a kkv-szegmens (az agráriummal) továbbra is vonzó a 
hazai  bankok  számára,  és  –  leszámítva a  tőkehiányos 
vállalatokat, amelyeknél nem a banki forrás bevonása 
jelenti  a  tartós megoldást  –  a  cégek minden  esetben 
megtalálhatják a számukra megfelelő finanszírozási le-
hetőséget. 

Melyek a bank legfontosabb ügyfélkörei?
– A két meghatározó csoport a vállalati ügyfélkörünkön 
belül  a multinacionális  vállalatok  és  a magyarországi 
középvállalatok. Az utóbbiak nálunk a 20 milliárd forint 
alatti árbevételű cégeket jelentik. A két csoport része-
sedése a portfóliónkon belül 40-40 százalék körüli,  a 
fennmaradó részen pedig a pénzügyi szervezetek, ha-

zai nagyvállalatok és a hazai kisvál-
lalatok osztoznak. A kkv-hitelállomá-
nyunk  jó minőségét mutatja, hogy a 
nem  teljesítő  vállalati  hitelek  aránya 
nálunk jóval a piaci átlag alatti: 2015 
végén 9�-ot tett ki, miközben a piac 
egésze 13-14� körül járhatott.

Milyen cégekben látják a legna-
gyobb növekedési potenciált?
– A  közép-  és  kisvállalatokban.  Az  el-
múlt  két  évben  az  új  hitelkihelyezé-
seink  jelentősen  bővültek  ezekben  a 
szegmensekben,  és  2016-ra  is  a  vál-
lalati  hitelállomány  nagyjából  5�-os 
emelkedését  tervezzük.  Ügyfeleinkkel 
komoly partneri kapcsolatot építettünk 
ki, és érdekes jelenségre figyeltünk fel. 
A  szektorbeli  ügyfeleink  körülbelül  40�-a  a  hárommil-
liárdos éves forgalmi szint alatt van, ugyanakkor csupán 
mintegy  20�-ban  részesednek  a  hiteleinkből.  Kiemelt 
célunk tehát a kkv-szegmens hitelezési részarányának 
emelése.  Filozófiánk  lényege,  hogy  együtt  szeretnénk 
növekedni ügyfeleinkkel, széles körű banki szolgáltatása-
inkkal támogatva őket fejlesztési elképzeléseik megvaló-
sításában, versenyképességük  fokozásában, vagy éppen 
abban, hogy tartósan a külpiacra léphessenek. Az eddigi 
eredményeink visszaigazolják, hogy jó úton járunk: tavaly, 
az alapítását követő 25. évben az UniCredit Bank történe-
te eddigi  legsikeresebb évét zárta. Mérlegfőösszegünket 
és  nettó  eredményünket  is  növeltük  az  egyébként  zsu-
gorodó, heterogén bankszektorban. A piaci rangsorban is 
megint előreléptünk, immár a második legnagyobb hazai 
bankként zárva az évet. 

Az elmúlt években a mezőgazdaság a legstabilabb ágazatok közé került  
a kkv-szektoron belül, folyamatosan növekszik az agráriumba kihelyezett 
hitelállomány. A kereskedelmi bankok között éles verseny alakult ki a legjobb 
ügyfelekért, és fordítva: a mezőgazdasági vállalkozások számára életbevágó, 
hogy megtalálják a legmegfelelőbb finanszírozási lehetőségeket és azt a pénzügyi 
partnert, amely mindezeken túl szakértő segítséget is nyújt a növekedéshez. 
Laurinyecz Anita igazgatót, az UniCredit Bank Agrárfinanszírozás, Európai Uniós 
Kompetencia Központ és Közszféra Finanszírozás vezetőjét kérdeztük  
az agrárfinanszírozás jelenlegi helyzetéről és a vállalkozások lehetőségeiről.
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A Vidékfejlesztési Program keretében 2016 elején 
került  meghirdetésre  a  „Mezőgazdasági  termé-
kek  értéknövelése  és  erőforrás-hatékonyságá-
nak 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  milli-
árd forint.

A szóban forgó célok elérése érdekében mezőgaz-
dasági termelők, valamint mezőgazdasági termelő-
nek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújt-
hatnak  be  pályázatot  akár  egyéni,  akár  kollektív 
beruházás  támogatására.  A  pályázati  kiírás  alap-
ján  igényelhető  vissza  nem  térítendő  támogatás 
összege  egyéni  beruházás  esetén  maximum  500 
millió forint, a gazdálkodók együttműködésén ala-
puló kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milli-
árd forint lehet. Az igényelhető támogatás mértéke 
az elszámolható költségek 50 százaléka, kivéve a 
Közép-Magyarország  régiót,  ahol  a  költségek  40 
százaléka.

Az érintettek 2016. február 25. és 2018. február 25. 
között  nyújthatják  be  pályázatukat  a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Először a 2016. 
április  25-ei  értékelési  határnapig benyújtott  pro-
jektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Miniszterel-
nökség a gazdák érdekeit figyelembe véve 2016 már-
ciusától módosította a Vidékfejlesztési Program (VP) 
beruházási  pályázatait  érintő  üzleti  terv  dokumen-
tációját,  amely  elsősorban az 50 millió  forint  teljes 
projektösszeg alatti fejlesztéseket érinti. A korábban 
megjelent  üzleti  tervhez  képest  átláthatóbb,  keve-
sebb  adminisztrációval  járó,  egyszerűbb  üzleti  terv 
benyújtására van szükség. Alapvető különbség, hogy 
az 50 millió forintnál kisebb projektek támogatására 
pályázó ügyfeleknek nem szükséges pénzügyi tervet 
készíteni a pályázat benyújtása során. Az üzleti terv 
módosításáról  az  érintettek  a  www.palyazat.gov.hu 
weboldalon,  a  beruházási  pályázati  felhívások  mel-
lékleteiben részletesen tájékozódhatnak.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásá-
nak fejlesztése – változó feltételek 

Vidékfejlesztési Program

Az elmúlt években megszokottakhoz hasonlóan, a 
gazdálkodók  2016-ban  is  tavasszal  nyújthatják  be 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az 
egységes agrár- és vidékfejlesztési támogatási ké-
relmeiket. A kérelmek beadási  időszaka 2016. má-
jus 17-én zárul. 

Ezt  követően  a  gazdálkodók már  csak    késedelmi 
szankcióval  (munkanaponként  1�-os  támogatás 
mérséklés)  nyújthatják  be  kérelmeiket,  legfeljebb 
2016. június 9-ig. 

Az idén a kérelmekkel összesen több mint 30 jogcí-
men  lehet  támogatásokhoz  jutni. Egyebek mellett 
például 

•  az egységes területalapú támogatáshoz (SAPS)

•  a zöldítési támogatáshoz
•  a húshasznú anyatehéntartás, a hízottbika-tar-

tás, a tejhasznú tehéntartás, a rizstermesztés, 
a cukorrépa termesztés, a zöldségnövény ter-
mesztés, az ipari zöldségnövény termesztés, a 
gyümölcstermesztés,  a  szemes  fehérjetakar-
mány-növény  termesztés  és  a  szálas  fehérje-
takarmány-növény  termesztés  termeléshez 
kötött közvetlen támogatásokhoz

•  a fiatal mezőgazdasági  termelők  támogatásá-
hoz

•  a mezőgazdasági kistermelői támogatáshoz
•  az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez
•  az  ökológiai  gazdálkodásra  történő  áttérés, 

ökológiai  gazdálkodás  fenntartása  támogatá-
sához.

Esedékes támogatási kérelmek

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is 
nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, 
illetve pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfej-
lesztési Program pályázati kiírásai esetében is, a támogatott 
fejlesztési projekt megvalósításához általában hitelt vesznek fel 
a vállalkozók, amelynek igénybevételét az Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességgel tudja segíteni. 
A pályázatok megvalósításához az elnyert támogatási összegen 
felül többnyire támogatás- előfinanszírozási hitel, beruházási 
hitel, a működtetési szakaszban pedig forgóeszközhitel igénybe-
vétele válhat szükségessé, amelyekhez szintén kapcsolódhat az 
alapítvány készfizető kezességvállalása.

Ilyen háttérrel mi lehet a siker záloga a jövőben? 
Az agrárszektoron belül mely ágazatokat látják a 
leginkább versenyképesnek?
– Kiemelt  területnek  tekintjük  a  szélesebb  értelemben 
vett  élelmiszergazdaságot:  a mezőgazdasági  és  a  kap-
csolódó  feldolgozóipari  ügyfeleknek  nyújtott  hitelállo-
mányunk  folyamatosan  bővül.  Az  élelmiszergazdaság 
a GDP-hez  való  hozzájárulását meghaladó  jelentőségű 
stratégiai nemzetgazdasági ágazat, hiszen meghatározó 
szerepe van a foglalkoztatottság növelésében és a vidék-
fejlesztésben egyaránt. Ezt a tényt pedig a kockázatvál-
lalás mérlegelésekor is figyelembe vesszük a banknál. A 
hitelezésre is kihat, hogy a korábbi években a közvetlen 
uniós  támogatások  révén  a  legfőbb  kedvezményezett-
nek  a  növénytermesztés  számított,  de  emellett  most 
az állattenyésztés és az élelmiszeripar is jelentős forrá-
sokban részesül. A feldolgozóipari cégek az új pályázati 
ciklusban vissza nem térítendő  támogatásokat kaphat-
nak  kapacitás-  és  munkahelynövelő  beruházásaikhoz. 

Miben lehet partnere a bank ezeknek a vállalkozá-
soknak? 
– Meglévő és új vállalati ügyfeleink kiszolgálásában a hitel 
jellegű finanszírozás játszik kulcsszerepet. Tapasztalata-
ink szerint a nálunk hitellel rendelkező ügyfeleink hosz-
szú  távon  is  kötődnek  bankunkhoz.  Ügyfélkiszolgálási 
modellünket négy alappillérre építve alakítottuk ki: ezek 
a rugalmasság, a gyorsaság, a jó kapcsolat és az egysze-
rűség. Stratégiánkat is ehhez igazodva határoztuk meg. 
Felülvizsgáltuk a belső folyamatokat, és olyan egyszerű-
sítéseket vezettünk be, amelyek támogatják növekedési 
terveinket. Természetes partnereinknek tekintjük a kül-
piacokon aktív magyar kkv-kat, őket számos pénzforgal-
mi és finanszírozási konstrukcióval segítjük, kihasználva 
bankcsoportunk nemzetközi jellegét, hiszen 16 európai 
országban vagyunk jelen.

Milyen speciális hiteltermékeket kínálnak a vállal-
kozásoknak? 
– Ügyfeleink számára egyedi igényekre szabott ajánlato-
kat dolgozunk ki. Hitelezési politikánkban minden eset-
ben az ügyfél cash-flow-ját vesszük figyelembe, vagyis 
hogy ténylegesen hogyan működik az adott gazdaság. 
A Vidékfejlesztési Program keretében pályázó vállalko-
zások önereje nem egyszer kiegészítésre szorul, ehhez 
például az NHP forrásból nyújtott beruházási hitelünket 
ajánlom. A hitel futamideje illeszkedik a fejlesztés meg-
térüléséhez, a visszafizetés forrása pedig alapvetően a 
jelenlegi alaptevékenységből származó, illetve a fejlesz-
tés által generált többlet-árbevétel. 
Termékpalettánk  meghatározó  részét  képezik  a  köz-
vetlen  támogatásokat  előfinanszírozó  konstrukciók, 
ezért átalakítottuk az alap- és zöldítési támogatásokat 
előfinanszírozó sztenderd termékeinket is, még inkább 
versenyképessé téve őket. Nagyon népszerű bankunk-
ban a rugalmas, többcélú hitelkeret, annak is az egysze-
rűsített jóváhagyási eljárással elérhető változata. Ez a 
termékünk egyetlen hitelszerződés megkötésével, egy 
adott keretösszegen belül szabad átjárhatóságot bizto-
sít a különböző hiteltípusok és kötelezettségvállalások 
igénybevételekor. Vagyis, egyszerűsítve, egyetlen keret-
összegből  hozzáférhetővé  válhatnak  olyan  különböző 
finanszírozási formák, mint a folyószámlahitel, a rövid 

lejáratú kölcsön, a bankgarancia-kibocsátás, az akkredi-
tív-nyitás vagy a treasury ügyletek kötése. A hitelek ka-
mata természetesen az ügyfél hitelképességétől függ.

Különbözik az agrárvállalkozások kiszolgálása 
más cégekétől? 
– Mi az UniCreditnél az agrárvállalkozások kiszolgálását 
az ágazati sajátosságokhoz szabjuk, a pénzügyi mellett 
agárismeretekre is építve. Ennek érdekében nálunk az 
ügyfeleket kiszolgáló dedikált tanácsadókat agrárszak-
tudással  bíró  kollégák  támogatják,  akik  a  támogatási 
rendszer  minden  elemét  és  a  komplex  szabályozási 
hátteret is jól ismerik. A dedikált tanácsadó azt jelenti, 
hogy a vállalkozások a számlavezetéstől az elektroni-
kus banki rendszeren át a hitelezésig mindent egyetlen 
kollégával tudnak megbeszélni. Ráadásul az agár ügyfe-
lekkel foglalkozó kollégák szaktudását belső képzések-
kel, strukturált ágazati információkkal is bővítjük. Ezzel 
elérjük, hogy „egy nyelvet beszéljünk” ügyfeleinkkel.

Sokan keresik az Eximbankkal partnerségben kí-
nált hitelkonstrukciókat?
– Így  igaz.  Az  Eximbank  konstrukciói  az  elsődleges 
agrártermékek  előállításával  foglalkozó  cégek  kivé-
telével  kkv-knak  és  nagyvállalatoknak  is  nyújthatóak. 
Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogramját kínáljuk na-
gyon  kedvező  kamaton  forgóeszköz  finanszírozásra 
vagy beruházások finanszírozására exportőröknek. Az 
EXIM  Versenyképességet  Javító  Hitelprogramját  nem 
exportőr  ügyfeleinknek  forgóeszköz-  és  beruházás-fi-
nanszírozásra ajánljuk. Ez utóbbi egy kedvezményes ka-
matozású, állami támogatást tartalmazó, nem rulírozó 
finanszírozás, amely forintban vagy euróban, több tá-
mogatási kategóriában is elérhető. A kedvező kamato-
zás a hitel teljes futamidejére rögzített, beruházási hitel 
akár 15 évre is adható. Ugyanakkor az MNB Növekedési 
hitelprogramjának  3.  szakasza  az  agráriumban  tevé-
kenykedő kkv ügyfelek számára kedvező forrást nyújt 
forintban,  új  beruházásokhoz.  A  természetes  deviza-
fedezettel rendelkező agrárcégeknek az NHP3 kiemel-
kedően kedvező kamatozású euró beruházási hitele is 
előnyös lehet.

Tudnak-e segíteni például fedezethiány esetén?
– Ilyenkor nő meg a bankunk és  az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia  Alapítvány  (AVHGA)  közti  együttműkö-
dés szerepe. Stratégiai partnerekként közös üzleti cé-
lunk az agár-hitelállomány bővítése. Az európai uniós 
és magyar  kormányzati  célokból  is  azt  látjuk,  hogy a 
vissza nem térítendő vidékfejlesztési források 80�-át 
mikro- és kisvállalatok, 20�-át közepes méretű cégek 
tudják majd felhasználni. Az AVHGA kezessége gyakran 
a  jövő szempontjából kulcsfontosságú  fejlesztésekhez 
segíti  hozzá  elsősorban  a  kisebb,  nehezebben  finan-
szírozható  agrárvállalkozásokat,  mérsékelt  díj  ellené-
ben. Külön öröm, hogy közös céljainkat az alapítvány 
új elektronikus banki  rendszere  is  segíti: hatékonyabb 
kapcsolattartást  tesz  lehetővé,  jelentősen  lerövidíti 
az  adminisztrációt.  Mindez  fontos,  hiszen  a  Vidékfej-
lesztési Programon belül több mint 400 milliárd forint 
fordítható  tárgyi eszköz beszerzésre. Ez a beruházási 
hitelállomány jelentős bővülésével járhat 2016 második 
felétől kezdődően.
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mölcs, és nem utolsó sorban fontos része a tradíció, 
a termelési kultúra is. Ha sikerül véghezvinni a módo-
sítást az EU-nál, akkor kezdhetünk tudatos márkaépí-
tésbe nem csak itthon, hanem Európában is. 

Hogyan sikerült felépíteni ezt a szinte egyedülálló 
termelői szervezetet? – kérdeztük Kiss Gábortól.  
– Amikor  megkezdtük  a  tevékenységünket  lényegé-
ben semmink sem volt, tehát nem valami nagyüzem 
maradványain, hanem teljesen nulláról indultunk. Az 
első  négy-öt  évben  csak  béreltük  az  infrastruktú-
rát, megnéztük,  hogy  az  a modell,  amit  kitaláltunk, 
egyáltalán működik-e.  2007-ben,  amikor  úgy  láttuk, 
hogy  az  elképzelésünknek  van  létjogosultsága,  el-
kezdtük megvásárolni az általunk bérelt területeket, 
ugyanakkor két hűtőházat is vásároltunk, amelyeket 
technikailag  tovább  fejlesztettük.  Elsősorban  TÉSZ-
es forrásokból, pályázati pénzekből valósítottuk meg, 
de – nem utolsó sorban - a termelők mellé tették az 
önerőt. Megbeszéltük a termelőkkel, hogy kilogram-
monként  tíz  forintot minden  termelő befizet, ebből, 
plusz az állami  támogatásból  tudjuk finanszírozni  a 
beruházásainkat,  fizetni  a  hiteleinket.  A  TÉSZ-nek 
van  egy meghatározó magja,  ők  szállítják  be  a  ter-
més kétharmadát. Ez egy nagyon hasonló termelési 
szerkezettel bíró tulajdonosi kör,  lényegében hozzá-
juk csatlakozott a többi termelő, viszont mindenkire 
egyformán vonatkoznak a szabályok, ami kialakított 
egy  erős  bizalmi  viszonyt.  A  termelő  nem  kérdője-
lezi meg az árakat, pontosan tudja, hogy a másik  is 
ugyanannyit  kap  a  termékéért, mint  ő.  Ami  fontos: 
tudunk jövőképet adni középtávon, hosszabb távon, 
amihez - ő is úgy érzi -, hozzá kell járulnia. A szerve-
zetnek pedig fontos a stabil termelői háttér, hiszen az 
áruházláncoknál három hétre előre meg kell  adni  a 
szállítás  a pontos ütemezését. Korábban előfordult, 
hogy sokan nem nekünk adták át a gyümölcsöt,  tő-
lük elköszöntünk. Most elértünk arra a szintre, hogy 
nálunk  az  elmúlt  három évben  az  árbevételünk 67-
68�-át  tudjuk  kifizetni  a  tagjaink  részére. A mara-
dék  részből  finanszírozzuk  a  tárolási,  túltöltési  és 
reklamációs  veszteséget,  ami  összességében  3-4�, 
a szezonmunkások bérét, ami olyan 6-7�, az állandó 
alkalmazottak bérét, ami szintén 5�, fuvarköltsége-

ket, bankköltségeket, általános költségeket és a töb-
bit. Mi a biztonságot helyezzük előtérbe, nálunk nin-
csenek nagy áringadozások. Éves szinten 10-20 forint 
különbség alakulhat ki az árban, ami azt jelenti, hogy 
maximum 10�-os áringadozással tudunk működni. 

Mindezt milyen finanszírozási háttérrel oldják 
meg? – kérdeztük az ügyvezetőt.
– A  sároraljaújhelyi  Azúr  Takarék  Takarékszövetke-
zettel 2010-ben kerültünk kapcsolatba. Elsősorban a 
TÉSZ  tagjainak  forgóeszköz finanszírozását  látja el, 
emellett finanszírozza a beruházásaikat, főleg a gépi 
beruházásokhoz és az öntözési beruházásokhoz kell 
jelentősebb  hitel.  A  takarékszövetkezet  külön-külön 
kapcsolatban  áll  a  termelőkkel,  ami  igen  jelentős  a 
fejlődésünk  szempontjából,  hiszen  a  TÉSZ-nek  fon-
tos, hogy a termelők jó banki kapcsolatokkal rendel-
kezzenek. A termelés finanszírozásában  is döntő ez 
a pénzintézeti kapcsolat, mivel a TÉSZ nem finanszí-
rozza  előre  a  tagjait,  aminek  az  az  oka,  hogy  a  ta-
gok rendkívül eltérő gazdasági formában termelnek. 
Például  az  egyik  tag a napi munka mellett mintegy 
fizetés kiegészítésként kisebb területen termel, a má-
sik pedig nagy mezőgazdasági üzem birtokosa, akár 
több száz hektárt telepített be kajszival. Ilyen külön-
böző üzemformát pénzügyileg csak bank tud kezelni. 
Amit  az  Azúr  Takarék  hibátlanul meg  is  tesz, mert 
pontosan  ismeri a mezőgazdasági  termelés sajátos-
ságait, és magukat a vállalkozókat is. Nagy segítség 
és  folyamatos biztonság, hogy készfizető kezesként 
a hitelek mögött áll az Agrár-Vállalkozási Hitelgaran-
cia  Alapítvány.  A  következő  időszak  nagy  pályázati 
lehetősége  az  öntözésfejlesztés.  A  jelenlegi  kajszi 
termő terület 70�-a öntözött ültetvény,  termelőink 
a termelési színvonal tekintetében a hazai termelők 
felső harmadába tartoznak. A TÉSZ tagjai 50 hektár 
öntözött  ültetvény  létesítésére  pályáznak,  de  a  pá-
lyázaton kívül is folyamatosan fejlesztenek, az elmúlt 
három évben pályázaton kívül több mint száz hektárt 
telepítettek. 

Kiss  Gábort,  a  társaság  ügyvezetőjét  kértük  arra, 
hogy mutassa be a Gyümölcsért Kft. tevékenységét.
– A  Gyümölcsért  Kft.  2003-ban  kifejezetten  azzal  a 
céllal  jött  létre,  hogy  termelői  értékesítő  szervezet-
ként működjön, összefogjuk a hazai kajszi termesztő-
ket, és a hagyományosak mellett új fajtákkal bővítve 
friss gyümölcsöt szállítsunk a hazai és több európai 

ország  piacára.  Alapvető  cél,  hogy 
lehetőleg  igen  nagy  hozzáadott 
értéket  képviselve  csomagoljuk  az 
árut.  Tizenöt  alapító  taggal  indul-
tunk,  azok  többsége a  gönci  régió-
ban  tevékenykedett,  s  az  első éves 
árbevételünk  150  millió  forint  volt. 
Azóta  sokat  fejlődtünk,  jelenleg  79 
tagunk van, köztük spanyol és oszt-
rák  termelők  is,  de  a  magyar  ter-
melők  száma meghatározó,  hetven 
fölött van. A múlt évi árbevételünk 
elérte a másfél milliárd forintot.  
Már nem csak a gönci régióban dol-
gozunk,  hanem  az  ország  összes 
kajszi  termőtáján  jelen  vagyunk.  A 
Boldogkőváralján  lévő  hűtőházunk-
ban a gönci régió, a balatonvilágosi 
hűtőházunkban a dél-balatoni régió 

termését  válogatjuk,  osztályozzuk,  csomagoljuk  a 
legkorszerűbb  gépekkel,  úgy,  hogy  a  legigényesebb 
vevőket  is ki tudjuk elégíteni. Közvetlen kapcsolatot 
alakítottunk  ki  a  nagy  nyugat-európai  áruházlán-
cokkal, például a Lidl, a Spar is partnerünk. A TÉSZ-
nek  saját  kereskedelmi  rendszere  van,  ahol  külön 
szakemberek  foglalkoznak  a  marketinggel,  emellett 
három  szaktanácsadót  alkalmazunk,  akik  révén  az 
ültetvénytervezéstől  a  mindennapos  technológia 
végrehajtásáig komplett átfogó rendszert biztosítunk 
a tagjaink részére. 

Miért volt szükség külföldi termelők bekapcsolá-
sára?
– Probléma volt, hogy a kajszi júliusban leérett, rövid 
volt  a  szezon.  Ahhoz,  hogy  a  TÉSZ  eredményesen 
működjön,  - például új  fajták  termesztésével  is  - el-

nyújtottuk a szezont. A külföldi termelők bekapcsolá-
sával még tovább bővíthetjük ezt az időszakot. Első-
sorban Dél-Spanyolország jött számításba, mivel ott 
előbb érik a barack, már május elején megkezdjük a 
kajszibarack értékesítést, így összességében egy-egy 
kereskedelmi ügyfelet az európai szezon kezdetétől 
az  európai  szezon  végéig  folyamatosan  el  tudunk 
látni  friss  kajszival. Május  elején  kezdünk a  spanyol 
barackkal, ami június első hetéig eltart, és június első 
hetétől folytatja Balatonvilágos, a második-harmadik 
héten már bekapcsolódik Boldogkőváralja, augusztus 
első  felében a  balatonvilágosi  régió  befejezi  a  szál-
lítást,  szeptemberig  pedig  még  a  boldogkőváraljai 
régióból tudunk szállítani. A spanyol termelő is tagja 
a TÉSZ-nek. A külföldi termelők bekapcsolásával Eu-
rópában olyan dolgot tudtunk létrehozni, amit senki 
más  nem.  A  nagy  versenytársaink  Olaszországban, 
Franciaországban  és  Spanyolországban  működnek, 
ők nem tudják hosszabbítani az érési időt, mivel ná-
luk  azonos  időszakban  érik  a  barack,  ezért  egymás 
konkurenciái, nehezen megy az együttműködés. Ná-
lunk, mivel Dél-Spanyolország után  kezd  érni  a  kaj-
szi, nem vagyunk egymás konkurensei, sőt erősítjük 
egymást. A spanyoloknak is megnyílt olyan ajtó, ami 
az együttműködés nélkül nem biztos, hogy megnyílt 
volna, nekünk is kitárultak olyan ajtók a piacon, ame-
lyeket egyedül nem tudtunk volna megnyitni. A mul-
tinacionális áruházak azt igénylik, hogy egy emberrel 
tartsák a  kapcsolatot,  az áru pedig azonos minősé-
gű legyen, bármely hűtőházból szállítsák is. Mi négy 
hűtőházból  tudjuk ezt biztosítani, plusz  további biz-
tonságot jelent, hogy ha valamelyik termőkörzetben 
valami vis major, fagykár, jégkár történik, más helyről 
pótolni tudjuk.  

A kiinduló pontról, a gönci kajsziról a következő-
ket mondta az ügyvezető.
– A  gönci  kajszi  eredetvédett  termék,  európai  uniós 
oltalom alatt  áll,  a mi  termelői  szervezetünk  kezeli. 
Az  uniónál  kezdeményeztük  a  leírás  módosítását, 
ugyanis az eredeti leírásban konkrét fajtanevek van-
nak, amelyek között a hagyományos magyar kajszik 
mellett más fajták is szerepelnek. Azokból a fajtákból 
indultak ki, amelyeket akkor termeltek. Nyilván nem 
szabad elvesztenünk a gönci kajszi fajtát, de a gönci 
kajszinak nem elsősorban egy fajta, vagy az eredeti 
leírásban megjelölt tizenhét fajta miatt van egyedül-
álló híre. Meghatározó szerepet játszik a termőhelyi 
mikroklíma,  amelynek  hatására  jobban  színeződik, 
zamatosabb,  ízletesebb,  tartalmasabb  lesz  a  gyü-

Kajszi Európának
Barackérés idején folyamatosan kapható Európa nagy áruházláncaiban a kiváló 
minőségű kajszi. Része van ebben a boldogkőváraljai Gyümölcsért Kft.-nek.  
A szezon hosszabbításával, a minőség javításával, a fajtaválaszték növelésével, 
külföldi termelők bevonásával új dimenziót adott a baracktermelésnek  
és a kereskedelemnek ez a termelő és értékesítő (TÉSZ formában működő) 
szervezet. Külföldön a Fair Fruit márkanév formálja értékké ezt a szemléletet.

„Nagy segítség és folyamatos biztonság,  
hogy készfizető kezesként a hitelek mögött áll  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány.”
Kiss Gábor
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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	Üzletszabályzatá-

nak	Hirdetménye	tartalmazza

A  Vidékfejlesztési  Program  keretében  megjelent  a 
„Kertészet  korszerűsítése  –  gombaházak  –  hűtőhá-
zak  létrehozására,  meglévő  gombaházak  –  hűtőhá-
zak korszerűsítése” című pályázati kiírás. A felhívás 
célja  a  kertészeti  ágazaton  belül  a  gombatermesz-
tés  és  a  hűtőházak  versenyképességének,  hozzá-
adott  érték  termelésének  fokozása  az  új,  innovatív 
és  környezetbarát  termesztési  technológiák  és  ter-
mesztési  módok  elterjesztésének  támogatása  ré-
vén.  A  támogatásra  rendelkezésre  álló  keretösszeg  
22 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek:
– A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesít-
mények építése.
– Az  energiahatékonyság  javítását  célzó  tevékeny-
ségek.  
– Hűtőházak,  hűtőtárolók,  gombatermesztő  létesít-
mények, komposztüzemek esetében megújuló ener-
giaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
A  támogatást  igénylők  mezőgazdasági  termelők  és 
konzorciumaik, illetve termelői csoportok lehetnek. Az 
elnyerhető  vissza  nem  térítendő  támogatás  egyéni 
projekt  esetén maximum 500 millió,  kollektív  projekt 
esetén maximum  1 milliárd  forint  lehet.  A  támogatás 
mértéke  az  elszámolható  költségek  50  százaléka,  ki-
véve a Közép-Magyarország régiót, ahol 40 százaléka. 
Kollektív projektek, illetve fiatal gazdálkodók esetében 
további  10-10  százalékpontnyi  támogatás nyerhető el. 
Az érintettek 2016. március 4. és 2018. március 3. kö-
zött  adhatják  be  támogatási  kérelmeiket.  Elsőként  a 
2016.  április  11.  határnapig benyújtott  projektek  kerül-
nek együttesen elbírálásra.

Gombaházak-hűtőházak létrehozásának  
és korszerűsítésének támogatása

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és 
az Eximbank között egyedi termék megállapodás jött létre. 
Eszerint, az Eximbank az agrárexport ösztönzése céljából az 
állattenyésztésben működő integrátoroknak beszállító terme-
lők részére is kiterjeszti biztosított hitelét, az AVHGA kapcsoló-
dó kezességvállalásával. 

Az Eximbank az állattenyésztési integrátorok tevékenységének 
változatlansága mellett, a velük megkötött megállapodás alap-
ján átvállalja a termelés finanszírozásához szükséges forrás 
biztosítását és a finanszírozásból eredő kockázatok egy részét. 
A konstrukcióval a hitelintézet biztosítja az AVHGA hitelgaran-
ciájának kedvező kondíciókkal történő igénybevételét, valamint 
a kezesség bevonásának egységes feltételek mellett történő 
lebonyolítását.

A hitelezés az integrátorok és az Eximbank között megkötött 
együttműködési megállapodás keretében valósul meg. Az 
integrátorok közreműködnek a termelők hitelkérelmével kap-
csolatos ügyintézésben, valamint a megfinanszírozott termelé-
si ciklusok folyamatos monitoringjában, ezáltal lehetővé téve a 
hitelezési kockázat csökkentését. 

Az AVHGA az integrátori finanszírozásban nyújtott forgóesz-
köz hitelekhez kapcsolódva, a szóban forgó egyedi termék 
megállapodás alapján előre megállapított feltételek mellett 
befogadott termelői hitelek esetében vállal készfizető kezessé-
get, ezzel egyszerűsítve a szolgáltatásához való hozzáférést. 

Megállapodás 
az állattenyésztési 
export ösztönzésére

Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetés-
re került a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fólia-
házak létesítése, energiahatékonyságának növelése 
geotermikus  energia  felhasználásának  lehetőségé-
vel”  című pályázati  kiírás. A  felhívás célja a  kerté-
szeti  ágazatok  versenyképességének,  hozzáadott 
érték termelésének növelése az új, innovatív és kör-
nyezetbarát kertészeti technológiák és termesztési 
módok elterjesztésének támogatása révén. A támo-
gatásra rendelkezésre álló keretösszeg 22,5 milliárd 
forint.

Támogatható tevékenységek:

– A  kertészeti  termelőtevékenységet  szolgáló  léte-
sítmények  építése:  új  üvegházak  (üvegborítású  nö-
vényházak)  építése;  új,  fóliaborítású,  nagy  légterű, 
blokkrendszerű  növényházak  (blokk-fóliaházak)  épí-
tése;  új,  nagylégterű,  egyhajós  hideg  hajtató  fólia-
sátrak építése; blokkrendszerű hideg hajtató fóliahá-
zak építése; telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, 
tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyi-
ségek  építése,  közművek  kiépítése),  meglévő  fólia-
házak vagy üvegborítású növényházak  technológiai 
korszerűsítése.

– Az  energiahatékonyság  javítását  célzó  tevékeny-
ségek:  meglévő  fóliaházak  vagy  üvegborítású  nö-
vényházak  hőtechnikai  adottságainak  javítása, 
hőveszteségének csökkentése, fűtési, hűtési és hasz-
nálati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világí-
tási rendszerének korszerűsítése.

– Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású nö-
vényházak  esetében  megújuló  energiaforrást  hasz-
nosító technológiák alkalmazása.

A  támogatást  igénylők mezőgazdasági  termelők  és 
konzorciumaik,  illetve  termelői  csoportok  lehetnek. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege:  egyéni  projekt  esetén  maximum  500  millió, 
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint le-
het. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 
50  százaléka,  kivéve  a  Közép-Magyarország  régiót, 
ahol  40  százaléka.  Kollektív  projektek,  illetve  fiatal 
gazdálkodók  esetében  további  10-10  százalékpont-
nyi  támogatás  vehető  igénybe.  Az  érintettek  2016. 
március  7.  és  2018.  március  6.  között  adhatják  be 
támogatási  kérelmeiket.  Elsőként  a  2016.  április  15. 
határnapig benyújtott projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra.

A kertészetek 
korszerűsítésének 
támogatása 

Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program 2016 májusától pályázható kiírásai
•  Állattartó telepek korszerűsítése
•  Baromfitartó telepek korszerűsítése 
•  Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 
•  Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 
•  Sertéstartó telepek korszerűsítése 

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható pályázati 
kiírásai

•  Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 
•  Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 
•  Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, 

mikrovállalkozások
•  Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók
•  Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
•  Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság

A bankok számára stabil és jó befektetést jelent a mezőgazdaság, 
az utóbbi években az agrárvállalkozók a pénzügyi szektor legmeg-
bízhatóbb partnerei közé tartoznak. A mezőgazdasági vállalkozások 
különféle uniós támogatásokhoz juthatnak hozzá. A támogatott hitel-
programokra és a garanciavállalásokra pedig különösen szigorú uniós 
előírások vonatkoznak. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
által nyújtott kezességvállalás egy olyan pénzügyi megoldás, amely a 
hitelhez jutást segíti. 
Az alapítvány az agrárium legkülönbözőbb igényeit igyekszik kielégí-
teni, lehetővé téve a termelők terheinek mérséklését, legyen szó a dí-
jakról, a fedezetekről vagy az adminisztrációs feltételekről. Általában 
olyan gazdálkodók élnek ezzel a lehetőséggel, akik egyébként nem 
kapnának hitelt, illetve olyanok is szívesen veszik igénybe, akik ezáltal 
kedvezőbb feltételekkel szeretnének hitelhez jutni. A múlt évtized 
végén kibontakozott pénzügyi válságot követően napjainkig csökkent 
a teljes vállalati hitelállomány. A mezőgazdaság esetében viszont az 
utóbbi néhány évben a hitelezés fokozatos növekedése tapasztal-
ható. Ez a folyamat 2016 elején sem szakadt meg. A növekedéshez 
jelentősen hozzájárult az alapítvány tevékenysége, hiszen az általa 
biztosított hitelek összértéke az elmúlt 4 évben 110,7 milliárd forintról 
179,3 milliárd forintra nőtt. Ebben fontos szerepe volt a Növekedési 
Hitelprogramnak. A program kedvező kamatot kínál, emellett az 
agrárcégek számára is könnyen hozzáférhető. Ezzel is magyarázható, 
hogy az alapítvány jelenleg több mint 10 ezer ügyfél hitelét biztosítja 
kezességgel. Az alapítványi támogatással elért hitelek, illetve beru-
házások eredményeként számos vállalkozás időközben magasabb 
méretkategóriába került: számos mikrovállalkozásból kisvállalkozás, 
kisvállalkozásból közepes, míg több közepesből nagyvállalkozás lett.

Növekvő agrárhitelezés 
kezességvállalási  
háttérrel
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A  Vidékfejlesztési  Program  keretében  pályázható 
a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés tá-
mogatására öntözés kialakításának lehetőségével” 
című kiírás. A konstrukció célja a kertészeti ágaza-
ton  belül  a  gyümölcstermesztés  versenyképessé-
gének, hozzáadott érték termelésének fokozása az 
új,  innovatív  és  környezetbarát  termesztési  tech-
nológiák  és  termesztési  módok  elterjesztésének 
támogatása révén. A kiírás támogatási keretössze-
ge 19 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek:

– Ültetvény  telepítése  és  korszerűsítése:  új  ültetvé-
nyek telepítése, valamint a meglévő ültetvények fel-

újítása, korszerűsítése,  fajtaváltás, művelésmód-vál-
tás végrehajtása.

– A pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől 
számított  12  évnél  nem  öregebb  (meglévő  öntöző-
rendszerrel  nem  rendelkező),  vagy  új,  vagy  cserélt 
ültetvényekben 

•  kiépített  öntözőrendszer  vízellátását  biztosító 
vízvisszatartási létesítmények, ezen belül példá-
ul víztározók létesítésének, tározó terek vízzáró 
szigetelésének,  csatornák  és  árkok  kialakításá-
nak támogatása;

•  kiépített  öntözőrendszer  vízellátását  biztosító 
öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

– A telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb (meg-
lévő  öntözőrendszerrel  nem  rendelkező),  vagy  új, 
vagy cserélt ültetvények 

•  víztakarékos  öntözési  infrastruktúrájának  és 
kapcsolódó műtárgyainak kiépítése;

•  energiatakarékos öntözési  technológiák beszer-
zésének támogatása, öntözőberendezések ener-
giafelhasználás hatékonyságának javítása.

A  legkisebb  támogatható  ültetvényméretnek  el  kell 
érni az 1 hektárt, a legkisebb támogatható táblamé-
retnek  a  0,5  hektár  területnagyságot,  kivéve  sza-
móca és  spárga  telepítése  esetén,  ahol  a  legkisebb 
támogatható ültetvényméret 0,5 hektár, a legkisebb 
támogatható táblaméret 0,5 hektár.

A  támogatást  igénylők mezőgazdasági  termelők  és 
konzorciumaik  lehetnek. Az  igényelhető vissza nem 
térítendő  támogatás  összege  egyéni  projekt  ese-
tén maximum 75, kollektív projekt esetén maximum 
150 millió  forint  lehet.  A  támogatás mértéke  az  el-
számolható költségek 50 százaléka, kivéve a Közép-
Magyarország  régiót,  ahol  40  százaléka.  Kollektív 
projektek, illetve fiatal gazdálkodók esetében további 
10-10 százalékpontnyi támogatás vehető igénybe. Az 
érintettek 2016. március 9. és 2018. március 8. között 
adhatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2016. 
április 30. határnapig benyújtott projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra.

Támogatás a gyümölcster-
mesztés versenyképességének 
erősítésére

Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati 
kiírásai

•  Gyógynövénytermesztés
•  Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő 

gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
•  Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
•  Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
•  Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
•  A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
•  Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőfor-

rásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
•  Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 

gazdálkodás fenntartása
•  Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók 

építése
•  Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítására nyújtandó támogatások
•  Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
•  Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések
•  Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 

érintett területeken
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