
„Komoly perspektívát látunk 
az agrárium finanszírozási igényeinek 
kiszolgálásában”
Morvai Zsolt

Hogyan ítéli meg a hazai mikro-, kis- és közepes 
vállalatok, illetve az agrárvállalkozások finanszí-
rozásának alakulását?
A 2008 utáni években a teljes vállalati hitelállomány 
csökkent, s ez a tendencia még 2015-ben is folytató-
dott. A kkv-szektor esetében azonban  az elmúlt év-
ben  már a hitelállomány szinten maradt, és akadtak 
olyan szegmensek is, ahol enyhe növekedés volt ta-
pasztalható. Ilyen terület az agrárszektor, amelyben 
döntő hányadban kkv-k tevékenykednek. A Takarék-
banknál, illetve a kapcsolódó takarékszövetkezeti in-
tegrációban tavaly - az országos átlaggal szemben - 
megállt a vállalati hitelállomány csökkenése, s egy év 
alatt az új hitelek kihelyezése a másfélszeresére nőtt. 
A 2016. első negyedévi adatok azt mutatják, hogy a 
hitelállomány tovább emelkedik, az új hitelek folyó-
sítása pedig közel 30 százalékkal nagyobb, mint az 
2015 hasonló időszakában volt. Véleményem szerint 
a gazdaság tartós növekedése, az európai uniós tá-
mogatási rendszer újbóli beindulása a hitelezési piac 
bővülésével fog járni. A pályázati kiírások teljessé vá-
lása, a pályázati projektek elbírálása és a nyertes pá-
lyázók fejlesztésének elindulása függvényében 2016 
végétől, de inkább 2017 során  a hitelezés nagyobb 
volumenű fellendülése várható.

Mi a szerepe a szóban forgó területeken a takarék-
szövetkezeti integrációnak?
Az elmúlt két-három évben a takarékok megbízha-
tó, tőkeerős pénzügyi csoporttá váltak. Az összesen 
mintegy 85 tagból álló takarékszövetkezeti integ-
ráció eredményeként egységes pénzügyi szolgálta-
tásokkal és közös arculattal jelennek meg a piacon. 
A mérlegfőösszeg alapján a második legnagyobb 
pénzügyi szolgáltatónak számítanak az országban, 
a csoport konszolidált tőkéje meghaladja a 300 mil-
liárd forintot. A takarékoknak van a legkiterjedtebb 
hazai banki fiókhálózatuk, az 1500 kirendeltség be-
hálózza az országot. A települések harmadában 
működik takarékszövetkezeti fiók, 1000 településen 
pedig egyedüli szolgáltatóként vannak jelen. A taka-
rékszövetkezetek rendelkeznek az egyik legnagyobb 
hazai ATM hálózattal, mintegy 1000 bankjegykiadó 
automatát működtetnek.  Az integráció egyik legfon-
tosabb célja, hogy a vidéki kistelepülések lakói és vál-
lalkozói minél könnyebben tudják intézni a pénzzel, 
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tevékenységük finanszírozásával és az uniós támo-
gatásokkal kapcsolatos ügyeiket. A takarékok tehát 
kiemelt szerepet töltenek és tölthetnek be a kkv-k és 
az agrárszektor finanszírozásában. Ezt jelzi, hogy a 
teljes mezőgazdasági hitelállomány 15 százaléka és 
az egyéni vállalkozások hitelállományának 40 száza-
léka kapcsolódik hozzánk. A jövőben arra törekszünk, 
hogy  ezeken területeken további bővülést érjünk el.

Milyen perspektívát lát az agrárszektor finanszí-
rozásában?
A relatíve kedvezőtlenebb pénzügyi pozíciójú, de a 
hitelezés szempontjából potenciálisan figyelemre 
méltó, ám viszonylag körülményesen finanszírozható 
agrár és egyéb ágazatbeli kkv-kat illetően a bankok-
nak jelenleg még nincs átfogó stratégiájuk, inkább 
bizonyos célterületekre koncentrálnak. Ilyenek pél-
dául azok a mezőgazdasági vállalkozások (főleg a 
növénytermesztők), amelyeknek a közvetlen nemzeti 
és uniós támogatások, illetve a kiszámíthatóvá vált 
szabályozási környezet hatására a cash-flow-juk sok-
kal stabilabb, áttekinthetőbb lett, így a bankok is bát-
rabban vállalkoznak finanszírozásukra. A takarékok 
hagyományosan a vidékhez, a helyi vállalkozások-
hoz és az agrárágazathoz kapcsolódnak elsősorban. 
Ezért nálunk e területek mindig is stratégiai szerepet 
játszottak, s változatlanul komoly perspektívát látunk 
az agrárium finanszírozási igényeinek kiszolgálásá-
ban, különös tekintettel a Vidékfejlesztési Program 
pályázatainak megvalósítására.

Mely agrárfinanszírozási megoldások, termékek, 
hitelezési területek emelhetők ki?
Más hitelintézetekhez hasonlóan a mi esetünkben is 
bevett gyakorlat például a közvetlen agrártámoga-
tások, az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 
előfinanszírozása. Nagy várakozással tekintünk (és 
hitelezési megoldásokkal készülünk) a beruházási 
támogatási pályázatokra: itt szerepünk lehet az ön-
erőt biztosító kölcsön, a támogatás és ÁFA megelőle-
gezési hitel, valamint a kapcsolódó forgóeszközhitel 
folyósításában. Részt veszünk az Agrár Széchenyi 
Kártya forgalmazásában, illetve az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) együttműködésé-
vel létrehozott Gazdakártya-Gazdahitel konstrukció 
működtetésében.

Várhatók-e változások az agrár, illetve a vidéki 
vállalkozásokat célba vevő hitelezésben?
A közelmúltban a Növekedési Hitelprogram forrása-
inak kihelyezése játszott kiemelkedő szerepet, ame-
lyet nálunk is jelentős részben az agrárvállalkozások 
vettek igénybe. Ám ebben az évben az NHP kiveze-
tésre kerül, így meg kell találnunk azokat a megol-
dásokat, amelyek a vállalkozások számára továbbra 
is vonzóak lehetnek. Egyfelől, a jegybanki alapkamat 
és a bankközi kamatok csökkenése következtében 
lehetőség nyílik olyan mérsékelt terhű vállalkozói hi-
telek nyújtására, amelyek elfogadhatóak számos vál-
lalkozás számára, és beruházás-ösztönző hatásúak. 
Másfelől, a takarékok is bekapcsolódnak az uniós visz-
szatérítendő támogatásra alapozott kedvezményes 
kamatozású hitelek folyósításába. Rendelkezésre 
állnak egyúttal az Eximbank és a Magyar Fejlesztési 
Bank hitelkonstrukciói is. 

A Takarékbank szerint milyen szerepet ját-
szik az alapítványi kezességvállalás a hitelezés  
segítésében?
Az elmúlt években a hazai kkv-k pénzügyi helyze-
te nem változott meg alapvetően, jellemzően nem 
tudtak komolyabb tőkét felhalmozni. Nagy részük 
továbbra is forráshiányos, likviditási problémákkal 
küzd. Pénzügyileg nem stabilak, így például egy-két 
nagyobb megrendelőjük kiesése, vagy néhány ve-
vőjük fizetési késedelme komoly problémát okozhat 
számukra.  Finanszírozásuk ezért nem ritkán tovább-
ra is kockázatos. Egy jó ötlet, ígéretes projekt felmu-
tatása ellenére is nehezen vagy nem hitelezhetők. 
Ilyen esetekben van fontos szerepe az AVHGA bank-
hitelhez kapcsolódó kedvezményes kezességvállalá-
sának. Az alapítványi részvétellel számos agrár- és 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó kkv esetében válik le-
hetővé a hitelintézeti finanszírozás. Az alapítvánnyal 
szoros, rugalmas kapcsolatot alakítottunk ki, több-
ször részletekbe menően egyeztetjük, hogy minként 
lehet egy adott hitelezési ügyletet megoldani.

Milyen jövőbeni tervekkel rendelkeznek?
Az előttünk álló időszakban bővülő vállalati hitelfinan-
szírozással számolunk, ezen belül a kkv-szektorban is 
növelni kívánjuk hitelkihelyezésünket. A Takarékbank, 
illetve a takarékszövetkezeti integráció hitelezési fó-
kuszában továbbra is a vidéki, kiemelten az agrár-
vállalkozások kiszolgálása szerepel. A bankok között 
érezhetően erősödik a hitelezési verseny. A nagyobb 
vállalkozások, illetve a jobb pénzügyi helyzetben levő 
kkv-k esetében ez már egyértelműen érzékelhető. A vi-
szonylag gyengébb pénzügyi háttérrel rendelkező kkv-k 
esetében verseny még nem tapasztalható. Ám, a hitel-
kihelyezés bővülésének egyik kulcsterülete – már csak 
a gazdaságpolitikai prioritások és az uniós támogatá-
si források felhasználása miatt is - a kkv-szektor lesz, 
s azon belül a most kevésbé hitelképes  vállalkozások 
jó része is egyértelműen a célcsoportban szerepel. Épp 
ezért a kezességvállalás igénybe vételének szerepe 
tovább fog nőni. A kezesség bevonása a finanszírozó 
takarékok pozícióját is erősíti a hitelezési versenyben, 
hiszen a hitelezhető vállalkozások körének bővítése ré-
vén a hitelvolumen növeléséhez is hozzájárul.

A Vidékfejlesztési Programban megjelent „A mező-
gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 
pályázati kiírás. A felhívás célja a mezőgazdasági ter-
melés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmaz-
kodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészletekkel 
való fenntartható gazdálkodás, a takarékos öntözési 
technológiák elterjesztése. Továbbá, a klímaváltozás-
nak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 
területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti 
víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozása 
és/vagy jó állapotuk megőrzése. A támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 49,5 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek:
– öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisz-

szatartás létesítmények építése,
– természetes vízszűrőmezők kialakítása,
– meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási 

hatékonyságának javítása,

– meliorált mezőgazdasági utak kialakítása,
– új öntözőberendezések beszerzése,
– öntözőberendezések energiafelhasználási haté-

konyságának javítása.

A támogatást igénylők mezőgazdasági termelők 
és konzorciumaik, illetve termelői csoportok le-
hetnek. Egyéni projekt esetén az igényelhető visz-
sza nem térítendő támogatás összege maximum 
500 millió, kollektív projekt esetén maximum 1 mil-
liárd forint lehet. A támogatás mértéke az elszá-
molható költségek legfeljebb 50 százaléka, kivéve 
a közép-magyarországi régiót, ahol 40 százaléka. 
A kollektív projektek, illetve a fiatal gazdálkodók to-
vábbi 10-10 százalékpontnyi támogatást vehetnek 
igénybe. Az érintettek 2016. július 6-tól adhatják 
be támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2016. nov-
ember 7-ig benyújtásra került projektek kerülnek  
együttesen elbírálásra.

Az öntözésfejlesztés támogatása

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is nehéz-
séget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve pályá-
zatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési Program 
pályázati kiírásai esetében is, a támogatott fejlesztési projekt 
megvalósításához általában hitelt vesznek fel a vállalkozók, amely-
nek igénybevételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezességgel tudja segíteni. A pályázatok megvalósításá-
hoz az elnyert támogatási összegen felül többnyire támogatás- előfi-
nanszírozási hitel, beruházási hitel, a működtetési szakaszban pedig 
forgóeszközhitel igénybevétele válhat szükségessé, amelyekhez 
egyaránt kapcsolódhat az alapítvány készfizető kezességvállalása.  
A Vidékfejlesztési Program projektjeinek a pályázati és banki támo-
gatásra kiterjedő, teljes körű finanszírozása érdekében konzultációs 
lehetőséget és egyedi kedvezményeket biztosít az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány. Érdeklődni lehet a 06 80 203 760-as 
zöldszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu e-mail címen.

A Vidékfejlesztési Programban meghirdetésre került 
a „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című 
támogatási konstrukció. A kiírás célja a juh- és kecs-
ketartó gazdaságok versenyképességének javítása,  
a szóban forgó állattartási területen foglalkoztatot-
tak számának növelése, illetve a hozzáadott érték 
termelésének fokozása új, innovatív és környezet-
barát technológiák elterjesztésének támogatása ré-
vén. A rendelkezésre álló támogatási keret összesen  
közel 4 milliárd forint. 

Támogatható tevékenységek:

1) Önállóan megvalósítható fejlesztések:
• építéssel járó állattartási technológia kialakítása,
• építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz 

kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
• az energiahatékonyság javítását szolgáló tevé-

kenységek,
• megújuló energiaforrást hasznosító technológi-

ák alkalmazása.

2) Az önállóan támogatható fejlesztésekkel együtte-
sen támogatható tevékenységek:
• projekt előkészítés,
• mérnöki feladatok,
• projektmenedzsment,
• telephelyen belüli infrastruktúra építés,
• telepirányítási rendszer telepítése,
• tartótelepen belüli trágyakezelés technológiájá-

nak korszerűsítése,
• ingatlan vásárlás.

A támogatást igénylők mezőgazdasági termelők és 
konzorciumaik lehetnek. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén 
maximum 50 millió, kollektív projekt esetén maximum 
100 millió forint lehet. A támogatás mértéke a Közép-
Magyarország régióban az elszámolható költségek 
maximum 40 százaléka, máshol legfeljebb az 50 szá-
zaléka. A kollektív projektek, illetve a fiatal mezőgaz-
dasági termelők esetében további 10-10 százalékpont-
nyi támogatás vehető igénybe. A pályázók 2016. május 
20. és 2018. május 21. között adhatják be támogatási 
kérelmeiket. Elsőként a 2016. július 19. határnapig be-
nyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Pályázat a juh- és kecsketartó telepek 
korszerűsítése támogatására
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Ekkora vállalkozás nem lehet meg biztos pénzügyi 
háttér nélkül. A finanszírozással kapcsolatos ta-
pasztalatairól kérdeztük Székely Gábort. 
– Amikor 2000-ben a korábbi számlavezető bank nem 
finanszírozta az egyik gépberuházásomat, telefonon 
fölhívtam a mostani Szentlőrinc-Ormánság Takarék-
szövetkezet elődjének elnökét, aki azt mondta, hogy 
számukra megtiszteltetés, ha náluk nyitok számlát. 
Azóta a takarékszövetkezet vezeti a számlámat. Vol-
tak olyan éveink, nem is egy, nem is kettő, amikor 
csak 50-60 millió forint bevételem volt, és 120 millió 
forint volt a hitelállomány, ekkor az újpetrei takarék-
szövetkezettel alkotott konzorcium finanszírozott. Ez 
a takarékszövetkezeti szemlélet nagyon tetszett ne-
kem, később sok bank keresett meg ajánlataival, de 
én maradtam a takarékszövetkezetnél. Olyan bankok 
is megkerestek, amelyekkel a géplízing okán kerül-
tem kapcsolatba, de a forgóeszköz finanszírozást, 
a hosszú távú finanszírozást, a telephelyvásárlást a 
takarékszövetkezet közreműködésével valósítottam 
meg. Meg kell jegyeznem, hogy az előző két évben 
a takarékszövetkezetek integrációjával kissé lelassult 
a hitelbírálat ideje, de úgy látom, hogy az idén már 
gyorsult az eljárás. A tél közepén meglátogattak az 
új vezetők, akikkel sikerült jó személyes kapcsolatot 
kialakítani, VIP ügyfélként rugalmasabban tudom in-
tézni a vállalkozás pénzügyeit. Mint említettem egy 
MTZ, s az apám kárpótlási földjével kezdtem, onnan 
jutottam fel idáig. Ebben benne van a korábbi nagy-
üzemi gyakorlatom, és a munkatársaim segítségén 
túl a biztonságos pénzügyi háttér. A hitelekhez min-
den esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány készfizető kezességet biztosít, lehetővé téve 
a komolyabb kölcsönök biztonságát. Persze hitelek-
ből hitelekbe megy az ember, ezért nagy segítséget 
jelent, hogy számíthatok a pénzintézetre. 2005-ben 

például 50� hitelt vettünk fel a szárító építésére. 
Az AVOP pályázat keretében utolsóként kapta meg 
a szövetkezetünk az értesítést. A takarékszövetkezet 
félretett nekünk 20 millió forintot azzal, hogy bár a 
jövő héten lesz meg a szerződés, de tudják, hogy ne-
künk most van szükségünk a pénzre. Előre folyósítot-
ták, megelőlegezték az összeget. Nem minden bank 
tette volna meg.

Az utóbbi évek gabonaárait tekintve nagy kér-
dés, hogy miként lehet nyereségesen gazdálkodni.  
Erről a következőket mondta Székely Gábor.
– Nem tudom, mi lesz a jövő. Én azt látom, hogy 400 
hektár föld egyelőre elegendő. Nem a terület növe-
lése a célom, hanem a minőség fokozása, hogy még 
többet tudjak lehozni erről a területről. Úgy látom, 
hogy két út áll előttünk. Az egyikre példa egy kollé-
gám gyakorlata: ő mindent megad egy növénynek, 
minden szert, minden új hozamfokozót, annyi pénzt 
beleöl, hogy 95 mázsa kukoricatermésnél nullával 
zárt, ekkora volt a költsége. A másik lehetőség pedig 
úgy gazdálkodni, hogy amennyire lehet, előre lássuk, 
mi marad a végén. Én annak a híve vagyok, hogy meg 
kell találni a ráfordításoknál azt a pontot, ameddig 
érdemes az input anyagokra beruházni, mert lehet, 
hogy a 80-90 mázsa termésen több hasznom van, 
mint a drágán előállított száz mázsás átlagon. Félre-
értés ne essék, én a lehető legtöbbet megadom a nö-
vénynek, de nem vagyok hajlandó luxus anyagokért, 
olyan szerekért pénzt adni, amelyek nem bizonyítot-
tak. Én a legjobb vetőmagokkal dolgozom, műtrágyá-
ból azt a mennyiséget megadom ami szükséges, a nö-
vényvédelmet maximálisan igyekszem teljesíteni, de 
nem vagyok hajlandó olyan pluszokat adni, amelyek 
lehet, hogy emelik a termésmennyiséget, de fölös-
legesen drágítják a termelést. Gépek beszerzésénél 
sem engedem meg a luxust. Ha lehet, hazait vásáro-
lok, mert olcsóbb fenntartani, a javítása tíz százaléka 
a nyugati gépek felújításának. Inputokban van egy 
határ, ameddig megéri. Ezt az optimális határt kell 
megtalálni, akkor garantálhatom a nyereséget.

Mindig mozgalmas volt Székely Gábor élete. Egy-
szer eljutott egy pontra, amikor a jövőjéről kellett 
határoznia. A következőket mesélte erről a dön-
tésről:
– Választás elé kerültem 1995-ben: vagy a politikai 
pályámat folytatom, vagy gazdálkodom. A gazdasá-
got választottam. Az alapot az az ötven hektár föld 
jelentette, ami a szüleim jogán kárpótlásként került 
a családunk birtokába. Az akkor meghirdetett MFB-
hitelből vásároltam egy MTZ traktort teljes gépsorral. 
Ez volt az indulás, de rögtön tudtam, hogy ebből le-
hetetlen megélni. Nem volt nehéz erre a gondolatra 
jutni, hiszen korábban egy tízezer hektáros téesz fő-
mérnöke voltam, láttam a különbséget a kétféle gaz-
dálkodás között. Egyértelmű volt számomra, hogy 
növelni kell a területet, így elsősorban béreltem még 
földeket, de igyekeztem a saját tulajdonú területeket 
is gyarapítani. Jelenleg 376 hektárt művelek. Jórészt 
ez teszi ki a családi gazdaságot, s emellett létrehoz-
tam egy kft-t, amely alaptevékenységként szolgálta-
tást végez. Vetéstől a betakarításig kb. 400 hektáron 
külső szolgáltatás formájában minden műveletet el-
lát a vállalkozásom. A növénytermesztésben straté-
giai kérdés a szárító és tároló telep, hiszen e nélkül 

nem csak hiányos a vertikum, hanem az előállított 
termény értéke sem realizálható megfelelő szinten. 
Egy ilyen nagyméretű telep létesítése azonban jelen-
tős beruházás. Ezért döntöttünk úgy, jórészt koráb-
bi kollégáimmal, akikkel szövetkezetet alapítottunk, 
hogy megvesszük Somogyapátiban a volt téesz ter-
ménytárolóját és szárítótelepét. 2005-ben pályázat 
keretében felújítottuk, komplettíroztuk, így most egy 
tízezer tonnás tároló résszel rendelkező logisztikai 
központ alakult ki. Ez országos szinten is jelentős 
mennyiségű tároló kapacitás, szerepel az európai lo-
gisztikai jegyzékben is. 

Mekkora területre terjed ki a kft szolgáltatása? – 
kérdeztük a vállalkozót.
– Jórészt a volt kollégáim földjeit művelem, együtt 
beszéljük meg a terveket, s természetesen, ha szük-
séges, szakmai kérdésekben konzultálunk, de vég-
eredményben mindent rám bíznak, hiszen ismernek 
engem, a szakmai múltamat, s nem utolsósorban 
növényvédő szakmérnöki tevékenységemet. Mindezt 
jelentős gépparkkal, illetve folyamatos fejlesztéssel 
tudom ellátni. Tavaly vásároltam egy nagy teljesít-
ményű kombájnt, ami képes éves szinten 1200-1400 
hektár aratására, emellett használatban van két nagy 
teljesítményű, s négy kisebb traktor teljes gépsora-
ikkal. Következő hónapban tervezem egy 210 lóerős 
traktor beszerzését, mert már megköveteli a munka 
mennyisége. Mindezt öt állandó alkalmazottal, illetve 
csúcs időszakban még plusz egy, vagy két dolgozóval 
látjuk el. 

Az éves termelési értékről és a földvagyon gyara-
podásáról a következőket mondta Székely Gábor. 
– A tavalyi termelési érték 180 millió forint volt. E 
bevétel mellett 130 hektár bérlettel növeltem múlt 
évben a szántó területünk méretét. Szükség volt 
erre, mert ez egy igen frekventált 40 aranykoronás 
földterület, egy 200 hektáros táblában egy tömbben 
található, amiből már 50 hektár az enyém. Valamikor 
dolgoztam a Szigetvári Állami Gazdaságban, ezért 
jól ismerem a területet. Ez régebben is e a gazdaság 
egyik legértékesebb területe volt, amit egyébként je-
lez a 40 aranykorona is. Nem véletlen, hogy az apám 
itt vette ki a kárpótlási földjét. Most már elmondha-
tom, hogy olyan termelési potenciállal rendelkezem, 
ami biztos és folyamatos nyereséget produkál. E mel-
lett a szolgáltatási profilunknak is tisztességes nyere-
sége van, de főleg azért van rá szükség, hogy az öt, 
jórészt traktoros alkalmazottnak folyamatos munkát 
biztosítson. 

Gazdálkodás és szolgáltatás
Székely Gábor szigetvári vállalkozó jó szervező és sikeres gazdálkodó. Annak 
idején megszervezte a megye falugazdász hálózatát, most a saját gazdasága 
mellett bérmunkában a környező földtulajdonosok területeit is műveli. 
Gazdatársaival szövetkezetet alapított. „Van mit kitenni a kirakatba” 
– vallja eredményeiről.

„A hitelekhez minden esetben az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességet biztosít, 
lehetővé téve a komolyabb kölcsönök biztonságát.”
Székely 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	Üzletszabályza-

tának	Hirdetménye	tartalmazza

A Vidékfejlesztési Program keretében pályázható 
a „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című ki-
írás. A konstrukció célja a baromfitartó gazdasá-
gok versenyképességének javítása, az ágazatban 
foglalkoztatottak számának növelése és a hozzá-
adott érték termelésének fokozása új, innovatív és 
környezetbarát technológiák elterjesztésének tá-
mogatása révén. A rendelkezésre álló támogatási 
keret összesen közel 20 milliárd forint. A források 
legalább 80 százaléka a legfeljebb 1 275 000 euró 
Standard Termelési Érték (STÉ) üzemmérettel ren-
delkező, kisebb mezőgazdasági termelők részére  
férhető hozzá.

Támogatható tevékenységek:

1) Önállóan megvalósítható fejlesztések:
• a versenyképesség javítása érdekében építéssel 

járó technológiák, valamint az állattartáshoz 
szükséges gépek beszerzése,

• a baromfitartó gazdaságokban az energiafel-
használás csökkentése, az erőforrás-hatékony-
ság javítása,

• épületenergetikai, épületgépészeti és energia-
ellátást érintő korszerűsítések, felújítások, vala-
mint a megújuló energia felhasználására irányu-
ló technológiák alkalmazása.

2) Az önállóan támogatható fejlesztésekkel együtte-
sen támogatható főbb tevékenységek:
• projekt előkészítés,
• mérnöki feladatok,
• projektmenedzsment,
• telephelyen belüli infrastruktúra építés,
• telepirányítási rendszer telepítése,
• tartótelepen belüli trágyakezelés technológiájá-

nak korszerűsítése, 
• ingatlan vásárlás.

A támogatást igénylők mezőgazdasági termelők és 
konzorciumaik lehetnek. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén 
maximum 500 millió, kollektív projekt esetén maxi-
mum egymilliárd forint lehet. A támogatás mértéke 
az elszámolható költségek legfeljebb 50 százaléka, 
kivéve a Közép-Magyarország régiót, ahol maximum 
40 százaléka. A kollektív projektek, illetve a fiatal 
mezőgazdasági termelők esetében további 10-10 
százalékpontnyi támogatás vehető igénybe. A pá-
lyázók 2016. május 19. és 2018. május 18. között ad-
hatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2016. 
július 18. határnapig benyújtott projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra.

Támogatás a 
baromfitartó telepek 
korszerűsítésére

A szarvasmarhatartó 
telepek 
korszerűsítésének 
támogatása
A Vidékfejlesztési Programban pályázható a „Szarvasmarhatartó 
telepek korszerűsítése” című kiírás. A konstrukció célja a szarvas-
marhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, a foglal-
koztatottak számának növelése és a hozzáadott érték termelés 
fokozása. A rendelkezésre álló támogatási keret összesen mintegy 
20 milliárd forint. A támogatási források minimum 80 százaléka  
a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (STÉ)  
üzemmérettel rendelkező, kisebb mezőgazdasági termelők  
részére férhető hozzá.

Támogatható tevékenységek:

1)  Önállóan megvalósítható fejlesztések:
• építéssel járó állattartási technológia kialakítása (az állat-

egészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz 
kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 
kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák 
beszerzése és fejlesztése, illetve állattartó telepi épületek, 
létesítmények építése, kialakítása, bővítése),

• építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó 
eszközök, gépek beszerzése,

• a szarvasmarhatartó gazdaságokban az energiafelhasználás 
csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása,

• épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

2) Az önállóan támogatható fejlesztésekkel együttesen 
támogatható főbb tevékenységek:
• projekt előkészítés,
• mérnöki feladatok,
• projektmenedzsment,
• telephelyen belüli infrastruktúra építés,
• telepirányítási rendszer telepítése,
• istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése,
• ingatlan vásárlás.

A támogatást igénylők mezőgazdasági termelők és konzorciumaik 
lehetnek. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió, kollektív projekt 
esetén maximum egymilliárd forint lehet. A támogatás maximális 
mértéke alapesetben az elszámolható költségek legfeljebb 50 
százaléka, a Közép-Magyarország régióban 40 százaléka. A kol-
lektív projektek, illetve a fiatal mezőgazdasági termelők esetében 
további 10-10 százalékpontnyi támogatás vehető igénybe. A pályá-
zók 2016. május 17. és 2018. május 16. között adhatják be támoga-
tási kérelmeiket. Elsőként a 2016. július 18. határnapig benyújtott 
projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Az Európai Unió jóváhagyásával Magyarország meghosz-
szabbíthatta az 2016. évi egységes agrár- és vidékfejlesztési tá-
mogatási kérelmek beadási határidejét. Így a kérelmeket 2016. 
május 17-e helyett 2016. május 23-ig lehetett szankciómentesen 
beadni a kifizető ügynökségként működő Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz. Ennek megfelelően más, a benyújtás-
sal kapcsolatos határidők is kitolódtak. A hosszabbítás révén 
a gazdálkodóknak több idejük jutott arra, hogy igényeljék a 
mezőgazdasági támogatásokat. Az Európai Unió a múlt évhez 
hasonlóan az idén is legfeljebb egy hónapos hosszabbítást 
engedélyezett, ám a kifizetések ütemének tartása érdekében 
Magyarország csak rövidebb haladékkal élt. A várható 2016. 
októberi támogatási előlegfizetést kockáztatta volna ugyanis  
a határidő nagyobb mértékű módosítása.

A Vidékfejlesztési Programban közzétették a „Sertés-
tartó telepek korszerűsítése” című támogatási konst-
rukciót. A kiírás célja a sertéstartó gazdaságok ver-
senyképességének javítása, a szóban forgó állattartási 
területen foglalkoztatottak számának növelése, illetve 
a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innova-
tív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 
támogatása révén. A rendelkezésre álló támogatási 
keret összesen hozzávetőlegesen 20 milliárd forint.  
A támogatás minimum 80 százaléka a legfeljebb  
1 275 000 euró Standard Termelési Érték (STÉ) üzem-
mérettel rendelkező, kisebb mezőgazdasági termelők 
részére kerül megítélésre.

Támogatható tevékenységek:
1) Önállóan megvalósítható fejlesztések:

• építéssel járó sertéstartási technológia kialakítása,
• építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó 

eszközök, gépek beszerzése,
• az energiahatékonyság javítását célzó fejlesztések,
• megújuló energiaforrást hasznosító.

2) Az önállóan támogatható fejlesztésekkel együtte-
sen támogatható tevékenységek:
• projekt előkészítés,
• mérnöki feladatok,
• projektmenedzsment,
• telephelyen belüli infrastruktúra építés,
• telepirányítási rendszer telepítése,
• tartótelepen belüli trágyakezelés technológiájá-

nak korszerűsítése,
• ingatlan vásárlás.

A kiírásra mezőgazdasági termelők és konzorciumaik 
pályázhatnak. A vissza nem térítendő támogatás össze-
ge egyéni projekt esetén maximum 500 millió, kollektív 
projekt esetén egymilliárd forint lehet. A támogatás 
mértéke a Közép-Magyarország régióban az elszámol-
ható költségek maximum 40 százaléka, máshol leg-
feljebb az 50 százaléka. A kollektív projektek, illetve a 
fiatal termelők esetében további 10-10 százalékpontnyi 
támogatás vehető igénybe. A pályázók 2016. május 18. 
és 2018. május 17. között adhatják be támogatási kérel-
meiket. Elsőként a 2016. július 18. határnapig benyújtott 
projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Egységes kérelem – 
meghosszabbított határidő

Sertéstartó telepek 
fejlesztésének támogatása

A támogatási kötelezettségvállalási keret kimerülésére 
tekintettel, a Vidékfejlesztési Program „Az állattenyésztési 
ágazat fejlesztése – trágyatároló építése” című pályázati 
felhívás esetében a támogatási kérelem benyújtásának 
lehetőségét az Irányító Hatóság 2016 májusában egyelőre 
felfüggesztette.

A trágyatároló építési 
pályázat felfüggesztése
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A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati 
kiírásai

• Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• 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 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

A Vidékfejlesztési Program (VP) céljainak megvaló-
sítása az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) számára is alapvető fontosságú. A VP-ben 
kiemeltként kezelt ágazatok – például állattenyésztés, 
kertészet, élelmiszeripar – az alapítványnál már évek 
óta megkülönböztetett jelentőségű fókuszterületek-
nek számítanak. A VP elsősorban a kisvállalkozások, 

kisgazdaságok forráshoz jutását, finanszírozási fel-
tételeinek javítását kívánja elérni, amely összhang-
ban van az AVHGA céljaival is. A mikrovállalkozások 
aránya 85 százalékot tesz ki az alapítványi kezes-
ségvállalásai között. Az AVHGA ugyanis különösen 
a kevésbé hitelképes vállalkozások finanszírozását 
igyekszik segíteni. Elsősorban olyan vállalkozásokból 
kerülnek ki az alapítvány ügyfelei, amelyek számára 
meghatározó jelentőségű, hogy kedvező feltételek-
kel, nagyobb összegű, alacsony kamatozású, adott 
esetben hosszabb futamidejű hitelhez jussanak. Ezek 
a – banki hitelezésben kevésbé preferált – vállalko-
zások erősebben igénylik a hitelintézeti finanszíro-
záshoz kapcsolódó alapítványi garanciát, mint a na-
gyobb, tőkeerős cégek. 

Az agrárhitelezés a 2016. évben a Vidékfejleszté-
si Programnak köszönhetően kaphat új lendületet. 
Erre a támogatások meghirdetésétől, a pályázatok 
beérkezésétől és elbírálásától függően, várható-
an a harmadik-negyedik negyedévben kerülhet sor. 
Nemzetgazdasági érdek, hogy a vidékfejlesztési be-
ruházások minél hamarabb megvalósuljanak. Az ala-
pítvány egyik fő célkitűzése, hogy azok a pályázók, 
akik elnyerik a támogatásokat, meg is tudják valósí-
tani a tervezett projektjeiket. Ez nagyban függ attól, 
hogy hozzájutnak-e a kiegészítő banki forrásokhoz. 
A VP-ben elérhető támogatások a nyertes beruházás 
elszámolható költségeinek 40-60 százalékát tehetik 
ki, a projekt finanszírozásának fennmaradó részét 
viszont vagy maga a vállalkozás biztosítja, vagy, 
ahogy az általában jellemző, banki forrás bevonására  
van szükség.

Az előző 2007-2013-as uniós támogatási ciklusban 
előfordult, hogy a sikeres pályázat kapcsán támo-
gatást elnyert projektek egy része finanszírozá-
si problémák miatt nem valósulhatott meg, mivel  
a vállalkozások a szükséges önerő, a támogatás 
előfinanszírozása, vagy a vállalkozás működéséhez 
nélkülözhetetlen forgóeszközök biztosítását szol-
gáló bankhitelhez nem tudtak hozzájutni. Ahhoz, 
hogy a következő időszakban a vállalkozások ered-
ményesen használhassák fel az uniós támogatási 
forrásokat, fontos, hogy a kiegészítő pénzügyi le-
hetőségek biztosításában a finanszírozók aktívan 
részt vegyenek. A pénzügyi intézeteknek – akár az 
alapítványi garancia bevonásával – a nyertes projek-
tek mögé kell állniuk. A 2014-2020-as VP-ben ren-
delkezésre álló támogatási összegek maradéktalan 
és sikeres felhasználásának ugyanis döntő szere-
pe lesz a cégek hosszú távú versenyképességének  
megerősítésében.

A Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó 
agrárhitelezés és kezességvállalás

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható 
pályázati kiírásai

• Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése,  

fejlesztése 
• Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, 

mikrovállalkozások
• Kisméretű terményszárítók, terménytisztítók  

és terménytárolók
• Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság
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