
„Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány kezességvállalásának 
kulcsfontosságú szerepe van  
az életképes, de olykor nem hitelképes 
(agrár- és vidéki) vállalkozások  
banki hitelforráshoz jutásában.”
Szabados Richárd

Az Erste Bank Hungary Zrt. Magyarország egyik legnagyobb hitelintézete.  
A hazai KKV-szektor és az agrárágazat finanszírozásában is meghatározó 
pozíciót tölt be. A banki stratégia jelentősen növekvő szerepvállalást irányoz  
elő a szóban forgó területeken. Hogyan ítéli meg a Bank a KKV-k és  
az élelmiszer-gazdaság hitelezését? Milyen lépéseket tervez a Bank e vállalkozói  
kör kiszolgálására? Mi lehet a kedvezményes alapítványi kezességvállalás 
szerepe? Erről beszélgettünk Szabados Richárddal, az Erste Bank Hungary Zrt. 
vállalati üzletágvezetőjével.

A KKV- és az agrárhitelezés 
kiemelt szerepe

Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a Bank?

Az Erste Bank Hungary ma is az egyik vezető bank 
a hazai bankpiacon, most a vállalatfinanszírozási 
pozícióinkat szeretnénk megerősíteni az előttünk 
álló években. Az Erste Csoportban meglévő ked-
vező kölcsönhatások segítik ennek a stratégiának 
a megvalósítását, tekintettel arra, hogy gyakorlati 
megvalósítás szakaszába lépett az a kelet-közép-
európai térséget érintő banki kezdeményezés, 
amelynek az a célja, hogy azokban az országokban 
(így például Szlovákiában, Csehországban, illetve 
Magyarországon is), ahol a bankcsoport jelen van, 
2020-ra a vállalati (és különösen a kis- és középvál-
lalati) szegmensben a három legjelentősebb bank 
között szerepeljen az Erste.

Mi lehet a szerepe a KKV-szektornak a banki el-
képzelések megvalósításában?

A fenti cél kivitelezéséhez a magyarországi hitel-
volumen jelentős emelésére van szükség. A válla-

lati hitelpiacon kiemelt szerepet 
szánunk a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások finanszírozásának, 
amelyek az uniós források és a 
hitelek segítségével komoly fejlő-
dést érhetnek el az előttünk álló 
években, és bővülő hiteligénnyel 
fordulhatnak a bankok felé. A KKV-
szektor kínálta üzleti lehetőségek 
kihasználásában komoly potenci-
ált látunk az agrárfinanszírozás-
ban, az exportőrök és azok be-
szállítói hitelezésében. A 2016-os 
év első felében a stagnáló, csak 
lassan bővülő hitelezési piacon mi 
10 százalékkal tudtuk növelni KKV 
hiteleink összegét, az év végig pe-
dig több mint 20 százalékos emel-
kedést szeretnénk elérni.

A Bank tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett 
közelmúltbeli változás milyen feladatokkal jár?

A magyar kormány és az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (EBRD) képviselői 2016. június 20-án 
írták alá az Erste Bank Hungary 15-15 százalékos ré-
szesedésének megvásárlásáról szóló szerződést. A 
2015-ben megkötött szándéknyilatkozat részeként 
az Erste azt vállalta, hogy 550 millió eurós (kb. 170 
milliárd forintos) hitelprogramot indít a következő 
3 évre. Ennek egyik pilléreként a közszolgálati, köz-
tisztviselői szférában dolgozóknak olyan speciális, 
kedvezményes banki termékeket kínálunk, amelyek 
mind a Banknak, mind a közszférában dolgozóknak 
kedvezőek, ilyenek lehetnek például a folyószám-
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la-vezetés, a folyószámlahitel és a jelzáloghitelek. 
A hitelkeret másik részéből energiahatékonysági – 
például a közvilágítást, a fűtést megújító, az ener-
giatakarékosságot segítő – fejlesztéseket finanszí-
roz a hitelintézet. A hitelprogram harmadik eleme 
az agrárszférához kapcsolódik. A Bank három év 
alatt 60 milliárd forintos új hitelhelyezést célzott 
meg az élelmiszer-gazdaságban. A tervezett hitel-
kihelyezésből a mezőgazdasági, élelmiszeripari kis- 
és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások, 
kistermelők is részesülhetnek.

Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb jel-
lemzői? 

Az agrárszektor (a mezőgazdasági, az élelmi-
szeripari és a kapcsolódó beszállító, illetve vevő 
vállalkozások) hitelezése már eddig is az egyik 
legfontosabb területe volt az Erste finanszírozási 
tevékenységnek. A vállalati üzletág kihelyezései-
nek közel 40 százaléka kapcsolódik a szóban for-
gó területekhez. A Bank stratégiájában a jövőben 
is nagy hangsúly helyeződik az agrárium finan-
szírozására. A mezőgazdaságban, kiemelkedően  
a növénytermesztésben, de egyre gyakrabban  
az állattenyésztésben is ígéretes üzleti lehetősé-
gekkel rendelkező, zömmel pontosan fizető, meg-
bízható ügyfelekkel lehet találkozni. A széleskörű 
nemzeti és uniós támogatási rendszer is hozzájárul 
ahhoz, hogy az agráriumban sokat javult a pénz-
ügyi kiszámíthatóság. Az élelmiszeripart azonban 
nagyobb kockázatúnak ítéljük meg: nem egy vállal-
kozás tőkehiánnyal küszködik, eladósodott és ver-
senyképességi problémákkal küszködik.

Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen sa-
játos banki megoldásokkal segítik?

Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a mező-
gazdaság felé, ezt bizonyítja, hogy a Bank létrehozta 
Agrár Kompetencia Központját. A központ az általá-
nos szakmai tudásbázis szerepét tölti be, a meglévő 
szakismeretek szintetizálásával segíti elő az Erste 
agrárstratégiájának megvalósulását. Legfontosabb 
feladata az ügyféligények feltárása, ügyféltárgyalá-
sok lebonyolítása, a finanszírozási elképzelések ag-
rárszakmai támogatása – ennek érdekében a központ 
szorosan együttműködik a Bank uniós finanszírozású, 
pályázati lehetőségekkel foglalkozó EU Irodájával is. 
Tevékenységébe tartozik a banki kollegák folyamatos 
képzése, annak érdekében, hogy eredményesebben 
végezzék az agrárszektor kiszolgálását. A központ 
a banki üzleti stratégiát megalapozó gazdasági és 
szakágazati elemzéseket készít, az ügyfelek részére 
tanácsadást végez és folyamatos kapcsolattartással 
(például ügyféltalálkozók szervezésével) részt vesz új 
finanszírozási igények felkutatásában.

A közvetlen ügyfélkapcsolatoknak mekkora szere-
pet tulajdonítanak?

Abból indulunk ki, hogy a banki kapcsolattartó 
személyes felkészültsége, kapcsolatrendszere 

és aktivitása alapozza meg a bank és az ügyfél 
együttműködésének eredményességét. A stabil 
(ügyfél-bankos) személyes kapcsolatoknak meg-
különböztetett szerepe van a KKV-hitelezésben. 
Ez a megközelítés a banki KKV- és agrárstratégi-
ával is összhangban van. A Bank azt tervezi, hogy 
hálózatunkban minden megyeszékhelyen legyen 
agrárszakértő, akinek van az agráriummal kap-
csolatos végzettsége, és több éves gyakorlata 
az agrárium, a mezőgazdasági cégek finanszíro-
zásában. A Bank e célból állította fel úgyneve-
zett AgriNetwork hálózatát. Ez lényegében egy 
„gyorsreagálású”, mobil agrárfinanszírozói szak-
emberhálózat, ami elsősorban a jelentős mező-
gazdasági termékelőállító térségekben tevékeny-
kedik. A KKV-knál már jól bevált modellt követve 
személyesen segítik az agrárcégek pénzügyeinek  
zökkenőmentes intézését. 

Hogyan veszik igénybe az alapítványi kezességet?

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
kezességvállalásának kulcsfontosságú szerepe 
van az életképes, de olykor nem hitelképes (ag-
rár- és vidéki) vállalkozások banki hitelforráshoz 
jutásában. A megfelelő fedezettel nem rendel-
kező vállalkozások helyzetbe hozását segíti az 
alapítványi kezességnyújtás. Általában egyedi 
kezességvállalást veszünk igénybe, amelynek a 
hitelfelvevőket támogató szerepe is van, lévén a 
garancia díjazása nagyon kedvező. Az alapítványi 
kezesség finanszírozáshoz segíti tehát az ígére-
tes vállalkozásokat, így növelve a Bank ügyfelei-
nek körét, hozzájárulva a banki üzleti lehetőségek  
bővítéséhez.

Hogyan alakulhat a következő években a KKV-,  
illetve az agrárhitelezési tevékenység? 

Ahogy jelenleg is megfigyelhető, az elkövetke-
ző években is az uniós pályázati támogatások-
kal megvalósuló fejlesztések finanszírozása lesz  
a mikro-, kis- és középvállalati banki üzletág (pél-
dául hitelezés, lízing) egyik meghatározó terüle-
te. Ugyanakkor a gazdasági növekedés is fokoza-
tosan növeli a várható hitelkeresletet. Mindez az 
agrár és nem agrár hitelezési területre egyaránt 
érvényes. Az ügyfélkör kiszolgálására kedvező 
feltételű saját termékeket dolgozunk ki. Egysze-
rűsíteni kívánjuk a banki eljárás adminisztrációs 
igényét. Így például bevezettük az úgynevezett 
lejárat nélküli forgóeszköz hitelt. Ez azt jelenti, 
hogy ha a hitelt felvevő cég késedelem nélkül fi-
zeti a forgóeszköz-hitel részleteit, a Bank minden 
plusz adminisztráció nélkül megújítja számára 
a forgóeszköz-kölcsönt. Az ügyfelek megítélése 
esetében nemcsak a pénzügyi mutatókat vizsgál-
juk, hanem a menedzsment, a beszállítói és vevői 
partnerkapcsolatok jellemzőit is. A bank finanszí-
rozási megoldásainak az ügyfél számára közért-
hetőnek, kiszámíthatónak kell lennie, amelyekhez  
a Bank vagy az ügyfél igénye esetén az alapítványi  
kezesség is hozzákapcsolódik.

Amennyiben Brüsszel is elfogadja, 2017-től a bur-
gonya bekerülhet a támogatott ipari zöldség kate-
góriába, és így előállítói termeléshez kötött támo-
gatásban részesülhetnek. A támogatás feltétele 
többek között, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 
legalább 1 hektár SAPS jogosult burgonya terü-
lettel, és minősített szaporítóanyagot használjon.  
A támogatás várható összege 61.000 forint/hektár  
körül alakulhat. 

Az intézkedés nyomán fellendülhet az utóbbi évek-
ben csökkenő burgonyatermelési kedv Magyarorszá-
gon. (Az uniós szintű megoldáskeresést indokolja, 
hogy nemcsak nálunk, hanem az EU összességében 
is mérséklődött a burgonyatermelési kedv.) Ebben 
az évben mintegy 20 ezer hektáron vetettek burgo-

nyát hazánkban, a jelenlegi termésbecslések alapján  
26 tonna/hektáros átlagtermés, azaz 520 ezer ton-
na körüli össztermés várható. Az import mennyisége 
évek óta 45 ezer tonna körül alakult, az export mind-
össze 5 ezer tonnát ért el.

A burgonyatermesztés bővítéséhez az eszközrend-
szer megújítására is szükség lesz: a termelés techni-
kai háttere sokhelyütt amortizálódott, így a termelési 
költségek megnőttek, a jövedelmezőség pedig rom-
lott. Továbbá a tároló- és feldolgozó kapacitások fej-
lesztése is elengedhetetlen. Nagyobb figyelmet kell 
fordítani a minőségi burgonya vetőgumó előállítás 
növelésére, hiszen a megfelelő biológiai értékű mi-
nősített szaporítóanyag használata a termésbizton-
ságot is növeli.

Termeléshez kötött támogatás 
burgonyatermesztőknek

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  
támogatásra kiterjedő, azok teljes körű finanszírozása érdekében  
konzultációs lehetőséget és egyedi kedvezményeket biztosít  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. Érdeklődni lehet  
a 06 1 215 2444-es telefonszámon, a 06 80 203 760-as  
zöldszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu e-mail címen.

A kárenyhítési rendszerbe belépett mezőgazdasági 
termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett 
részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:

• a termőföld a termelő használatában volt  
a mezőgazdasági káresemény bekövetkezése-
kor, illetve az egységes kérelem és a kárenyhí-
tő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,

• a mezőgazdasági káresemény annak bekövet-
kezésétől számított 15 napon belül bejelentés-
re és az agrárkár-megállapító szerv által igazo-
lásra került,

• valamely növénykultúra esetében 30 százalé-
kot meghaladó hozamcsökkenés, valamint üze-
mi szinten 15 százalékot meghaladó hozamér-
ték-csökkenés (bevételkiesés) következett be,

• a kárenyhítési hozzájárulás maradéktalanul 
megfizetésre került,

• a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet november 
30-ig benyújtották.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben részt vevő me-
zőgazdasági termelőknek 2016. szeptember 15-ig 
kellett megfizetniük a kárenyhítési hozzájárulást 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 
megjelölt számlára. Amennyiben az előbbi határ-
időig nem érkezett meg kárenyhítési hozzájárulás 
a Hivatalhoz, az érintett termelő a 2016. kárenyhí-
tési évben nem részesülhet kárenyhítő juttatásban, 
függetlenül attól, hogy kárt szenvedett és az egyéb 
támogatási feltételek fennállnak esetében. A 2016. 
kárenyhítési évben elsősorban a tavaszi fagykár, 

valamint a jégesőkár okozott jelentős gondokat 
a gazdáknak. Eddig az összes kárbejelentés közel 
90 százaléka, a kárral érintett terület mintegy 70 
százaléka e két mezőgazdasági káreseményhez 
kapcsolódik. A kárenyhítési rendszer alapeset-
ben a teljes kár 40 százalékát téríti meg. Azok  
a gazdálkodók, amelyek mezőgazdasági díjbiztosí-
tással is rendelkeznek, jogosultak a visszatéríten-
dő kár megduplázására, így a bekövetkezett kár  
80 százalékát is megkaphatják.

Kárenyhítési juttatás
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zása rizikós lehet, körültekintést igényel. Az első két 
nagy technológiai fejlesztést a K&H Bank finanszíroz-
ta, úgy, hogy mögötte állt az Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány készfizető kezessége, ami nagy 
biztonságot adott a bátrabb fejlesztéshez. Az utolsó 
fejlesztési szakaszban már nem mertem nagyot ál-
modni, az előző két projekt finanszírozása miatt, itt is 
kértem a K&H segítségét, de kisebb mértékben, mert 
nem mertem a céget jobban eladósítani. Szerencsé-
re a vállalkozás meg tudta teremteni a hozzá szük-
séges alapokat, ezért lényegében nem növekedett  
a hitelállományunk. 

Összességében mekkora kapacitást hoztak létre?
– Az elmúlt évben 1200 tonna szőlőt dolgoztunk fel, 
aminek jelentős része exportra került. Idén - a feldol-
gozó kapacitásunkat látva – elérjük az 1500 tonnát. 
Továbbra is a külföldre irányuló folyóbor értékesítése 
a meghatározó, ez szükséges a fejlesztések finanszí-
rozásához, hiszen ezek a piacok biztosak, jól működ-
nek. Az idén kezdtem el a belföldi forgalmat erősíteni. 
Eddig azért sem volt célszerű a palackos vonalat fej-
leszteni, mert nem volt saját logisztikánk. Nem tud-
tunk raktározni, a bérelt palackozó üzemek, raktárak 
csak kis mennyiséget tudtak egyszerre tárolni. Idén 
elkészült az új raktárunk, így bátrabban tudtam a 
palackos értékesítéssel is foglalkozni. 2016 eddig ar-
ról szólt, hogy próbáltam új piacokat, új partnereket 
keresni, sőt – aminek nagyon örülök – több partner, 
köztük országos áruházlánc, magától jelentkezett, 
hogy szeretnék forgalmazni a borainkat. Nagyon jó 
visszajelzést kaptunk a bor minőségét, illetve az ár-
érték arányt illetően is. 

Milyen borokat készítenek, illetve forgalmaznak? – 
kérdeztük az ügyvezetőt. 
– Abasáron fő fajta, és a település, valamint a pincé-
szetünk zászlós bora az Olaszrizling. Nagy sláger-
termék az Irsai Olivér, ebből adjuk el a legtöbbet, és 
nagyon divatos a rosé. Emellett van még Chardon-
nay, Sauvignon, Szürkebarát, Félédes muskotály,  
Cabernet franc. Prémium borunk egy 2013-as fahor-
dós érlelésű Olaszrizling, és egy szintén fahordós 
Cabernet Sauvignon. A fejlesztéseket követően sze-
retnék készíteni Chardonnay-ból egy nagyobb testű 
prémium bort és mindenképpen Olaszrizlinget, majd 
ha a Kékfrankos területünk termőre fordul, akkor egy 
Kékfrankost. 2011-ben készítettem az első bort saját 
márkanév alatt, ez közel ötezer palackot jelentett,  
a mostani adatok alapján előre jelezhető, hogy idén 
átlépjük a százezer palackot. Ez még mindig jóval 
alatta van a teljesítő képességünknek, de egy piac 
felépítéséhez idő kell.

A távlatokról a fejlesztési tervekről a következő-
ket mondta Molnár Gábor.
– Vannak újabb fejlesztési ötleteim, például most nyílt 
lehetőség egy borászati pályázatra, amiben szeretnék 
részt venni, elindulni a tárolótér kapacitásbővítéssel, 
kicsit a prémium termékek irányába fejleszteni, gon-
dolok itt a fahordós borok készítésére. Szándékaim 
között szerepel még egy meglévő ingatlant felújítása, 
átalakítása, s ott egy borpalackozó létesítése. Hosszú 
távú tervem a turizmus felé is elmozdulni, de egyelő-
re csak apró léptekkel megyünk ebbe az irányba. Meg 
kell teremteni az alapokat, hiszen szükség lesz egy 
olyan helyre, ahol az ember fogadni tudja a vendége-
ket. Ezért távlati fejlesztési elképzelésink között van 
egy étterem, apartmanház építése.

Az abasári Molnár családot generációk óta végig-
kíséri a szőlőtermesztés. Még ha főállásban más-
sal foglalkoztak is, amennyire a körülmények 
engedték, mindig műveltek valamennyi szőlőterü-
letet. Így vall erről Molnár Gábor, a Molnár és Fiai 
Pincészet ügyvezetője.
– A nagyszüleim mindkét ágról foglalkoztak szőlőter-
mesztéssel, emellett készítettek borokat is. Egykor, 
mint téesz-tagok, szőlőben dolgoztak, mellette akkora 
háztáji szőlejük is volt, amennyit engedélyeztek. Bár 
édesapám és édesanyám kissé eltávolodott, hiszen 
gépész, illetve gazdasági szakmát műveltek, de mel-
lette mindig megvolt a családi szőlő, ahol a munkaidő 
letelte után dolgoztak. Akkoriban nem is kevés, 500 hl 
bort állítottak elő, amit édesapám értékesített. A csa-
ládból én tértem vissza teljesen a szőlőhöz, amikor  
a Kertészeti Egyetemen a szőlész szakot választot-
tam. Már a tanulmányaim mellett elkezdtem a szőlő-
területek vásárlását, a rendszerváltáskor visszakap-
tunk földeket, és utána is folyamatosan vásároltam 
újabb területeket. Így alakult ki a ma már 40 hek-
táros szőlő, amit őstermelőként művelek, és mind-
emellett egy német tulajdonú cégnél főborászként  
is dolgozom. 

A vállalkozáshoz el kellett rugaszkodni a pusztán 
alapanyag termeléstől. Hogyan történt mindez? –
kérdeztük a vállalkozót.
– Ahogy gyarapodott a szőlőterület, illetve ahogy 
kialakultak a kapcsolatok, 2011-ben elkezdtünk azon 
gondolkozni, hogy talán nem szőlőként kellene ér-
tékesíteni a termést, hanem próbáljuk meg feldol-
gozni. Vártuk, kerestük a lehetőségeket, a pályáza-
tokat, azok viszont sajnos nem nagyon jöttek. Egy 
pályázatra jelentkeztünk, tervünk szerint az abasári 
hegyoldalban egy kettős hasznosítású, turisztikai és 
üzemi pincészetet hoztunk volna létre, de nem sike-
rült. Ugyanakkor megvolt a cégünk és benne a po-
tenciál a fejlődésre, így nem adtuk fel a próbálkozást, 
szerencsére. Először bérfeldolgozásban készítettem 
borokat, ennek az volt a módja, hogy üzemeket bé-
reltem, ahol elkészítettem a borokat, majd értékesí-
tettem azokat. 2012-ben úgy döntöttem, hogy meg 
kell teremtenünk meg a saját feldolgozás és keres-
kedelem alapjait. A szülői ház mellett megvásároltam  
a szomszéd ingatlanokat, és az így kialakított telepen 
elkezdtük az építkezést. Ekkor kerültünk szorosabb 
kapcsolatba a K&H Bankkal, mert a beruházáshoz 
kapcsolódó pályázat finanszírozásához szükségünk 
volt hitelre. Az igazsághoz tartozik, hogy régi, évti-
zedes kapcsolatunk volt a bankkal, magánemberként, 
családként is az ügyfelei voltunk.

Új fejezet kezdődött a vállalkozás életében, ezt 
a szakaszt a következőképpen jellemezte Molnár 
Gábor. 
– Ekkor már édesapám és a bátyám nem volt a cég-
ben, hanem gyakorlatilag a szűk családom, a fele-
ségem és a két fiam alkotta a tulajdonosi kört. Igaz,  
a gyerekek még kicsik, de kapóra jött a név szem-
pontjából is, hiszen pontosan fedi az elnevezést  
a ”Molnár és Fiai”, csupán ugrottunk egy generációt. 
Még az is lehet, hogy egy „boros” dinasztiát alapoz-
tunk meg. Ezután több ütemben fejlesztettünk. 2013-
ban önerőből befejeztük az építkezést, vagyis első 
körben megépítettük a feldolgozót, illetve a 2200 
hektoliteres erjesztő- és tárolóteret. A technológiát 
már pályázat keretében alakítottuk ki, amihez a sa-
ját erő meghitelezésével nagy segítséget nyújtott  
a K&H Bank. Azóta minden évben fejlesztünk: 2014-
ben újabb erjesztő tartályokat vásároltunk, majd 
2015-ben egy nagy beruházásba kezdtünk. További 
ingatlanokat vásároltunk, és az idén már befejeztük 
az újabb pincerész, készáru raktár, szociális épületek, 
irodák, üzlethelyiségek építését, valamint vásárol-
tunk egy hídmérleget, ami nélkülözhetetlen a szőlő 
felvásárláshoz. Egy ilyen ütemű fejlesztés finanszíro-

Szőlő minden időben
Néhány év alatt jelentős vállalkozássá nőtte ki magát az abasári Molnár  
és Fiai Pincészet. Igaz, nem előzmény nélkül való ez a fejlődés, de kellett hozzá 
elképzelés, akarat és olyan ambíció, ami folyamatosan előre lendítette  
a vállalkozást.

„Az első két nagy technológiai fejlesztést a K&H Bank 
finanszírozta, úgy, hogy mögötte állt az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége,  
ami nagy biztonságot adott a bátrabb fejlesztéshez.”
Molnár 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

Oroszország a közelmúltban az országba irányuló 
európai uniós élelmiszerexport-tilalom meghosszab-
bításáról döntött. A döntés azt követően született 
meg, hogy az Európai Unió az Oroszországgal szem-
beni gazdasági szankcióit további 6 hónappal, 2017. 
január 31-ig meghosszabbította a kelet-ukrajnai elhú-
zódó összetűzések miatt. Az EU-t érintő orosz agrár 
importkorlátozás még 2014 augusztusában lépett 
érvénybe. Az új döntés szerint azt 2017. év végéig 
tolták ki. Az intézkedés – egyebek mellett pénzügyi 
és finanszírozási szempontból is – negatívan érinti az 
Európai Unió tej-, hús-, gyümölcs- és zöldség-export-
őreit, így a magyar gazdákat is. Számukra ugyanis 
Oroszország egy fontos célpiac volt az uniós szank-
ciók bevezetése előtt. 
Az orosz piaci kiesést valamelyest ellensúlyozza, de 
nem helyettesíti a kínai piac bővülése.  Ez a magyar 
gazdálkodók pénzügyi, jövedelmei helyzetét nem 
csak a közvetlen ázsiai eladási lehetőségek révén 
javítja, hanem azzal is, hogy valamely más uniós 
tagország termelői exportálhatnak oda, mérsékelve 
ezzel az uniós (így a hazai) piacra nehezedő árleszo-

rító kínálati nyomást. Például a magyar tejpiacon 
2016 nyár végére fordulat következett be: a kínai 
piac élénkülése miatt – amely a lengyel exportőrök 
számára jelentett nagyobb volumenű kiviteli lehe-
tőséget – a tavasz végi 65-66 forintos literenkénti 
felvásárlási ár augusztusra 70 forint közelébe emel-
kedett. (Meg kell azonban említeni, hogy a korsze-
rű tartási körülmények között termelők körében is 
90 forint/liter a tejelőállítás önköltsége.) A kínai 
piacon tapasztalható keresletnövekedés hatását 
a magyar tejágazat szereplői közvetlenül is meg-
tapasztalhatják majd, mivel a tervek szerint 2016 
októberében írják alá azt a kínai-magyar megálla-
podást, amely lehetővé teszi magyar tejtermékek  
szállítását Kínába.
Az uniós gazdálkodókat sújtó veszteségeket az előb-
bieken túl az is mérsékelheti, hogy az orosz fél vár-
hatóan engedményeket tesz a baromfi, marhahús és 
száraz, illetve fagyasztott zöldségek uniós importja 
esetében, mert az oroszországi feldolgozók alap-
anyag-beszerzési gondokkal küszködnek az azokból 
készülő élelmiszerek előállítása területén.

Az orosz élelmiszerimport-tilalom 
meghosszabbítása

Magyarországon a jégkár az egyik leggyakrabban előforduló 
káresemény, elhárításával a mezőgazdaság bruttó hazai 
termék (GDP) előállító képessége is jóval kiszámíthatóbbá 
válna. Jelenleg az ország mezőgazdasági területének 
egyharmadát védi a jégkár megelőzését szolgáló elhárító 
rendszer. A Földművelésügyi Minisztérium előterjesztésére 
a Kormány a közelmúltban a már több megyében sikeresen 
működő, úgynevezett talajgenerátoros jégeső-elhárítási 
rendszer országos kibővítése mellett döntött. Jelenleg 
Baranya, Somogy és Tolna megyékben működtet ilyen 
rendszert a Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés, 
de 2018 végére a teljes hazai mezőgazdasági terület védetté 
válhat a jégkáreseményektől. A jégeső-elhárítási rendszer 
országos kiterjesztése nem csupán a mezőgazdasági termelők 
számára lesz előnyös, hanem a tágabb lakókörnyezet  
is mentesülhet a jég okozta károktól.
Az országos jégeső-elhárítási rendszer létesítése úgy válik 
lehetővé, hogy a Vidékfejlesztési Programban  
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, és az időjárási kockázatok 
megelőzésére szolgáló beruházásokat segítő fejezet pénzügyi 
keretében, a jégkár elhárítását célzó fejlesztések  
100 százalékos finanszírozását lehetővé tevő támogatási 
forrás kerül elkülönítésre.

Országossá bővül a jégeső-
elhárítási rendszer

A Vidékfejlesztési Program keretében pályázható  
a „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozás indítása” című kiírás. A konstruk-
ció két célterületet jelöl ki:

1) a vidéki térségekben a már működő, legalább 
egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mező-
gazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazda-
sági tevékenység indításával történő gazdasági 
több lábon állásának biztosítása;

2) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszol-
gáló szolgáltató mikrovállalkozások indításának 
előmozdítása.

A rendelkezésre álló támogatási keret összesen 13,85 
milliárd forint, amelyből 5,54 milliárd forint fordítha-
tó az első, 8,31 milliárd forint pedig a második célte-
rület projektjeinek támogatására.

Az első célterület esetében az a mezőgazdasági ter-
melő igényelhet támogatást, amely együttesen meg-
felel a következő feltételeknek: mikrovállalkozásnak 
minősül; a támogatási kérelem benyújtását megelő-
ző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének 
legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenység-
ből származik; székhelye/életvitelszerű tartózkodási 
helye a pályázati kiírás mellékleteiben felsorolt tele-
pülésen van; a fejlesztendő tevékenység nem szere-
pel a bejegyzett tevékenységei között.

A második célterület esetében az a magánszemély 
nyerhet el támogatást, akinek életvitelszerű tartóz-
kodási helye a pályázati kiírás mellékleteiben szerep-
lő településen található; betöltötte a 18. életévét; első 
ízben indít vállalkozást.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
egyösszegű átalány formájában, két részletben ke-
rül folyósításra. Az elnyerhető támogatás: 40 000 
eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. Az első kifi-
zetési kérelem benyújtás alkalmával a teljes támo-
gatás 75 százaléka kerül átutalásra. A fennmaradó 
25 százalékpontos támogatási összeg a projekt elő-
rehaladásának függvényében, legkorábban az első 
igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legké-
sőbb 48 hónapon belül igényelhető. A pályázók 2016. 
október 24. és 2018. október 23. között adhatják be 
támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2016. novem-
ber 24. határnapig benyújtott projektek kerülnek  
együttesen elbírálásra.

Mezőgazdasági 
tevékenységek 
diverzifikációja, 
mikrovállalkozás 
indítása

A mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése
A Vidékfejlesztési Programban pályázható „A mezőgazdasági víz-
gazdálkodási ágazat fejlesztése” című pályázati kiírás. A felhívás 
célja a takarékos öntözési technológiák elterjesztése. Továbbá  
a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 
területhasználat biztosítása, illetve a rendelkezésre álló víztestek 
mennyiségi szempontból jó állapotba hozása és/vagy jó állapotuk 
megőrzése. 

• A rendelkezésre álló közel 50 milliárd forintos összegből  
az alábbi tevékenységek támogathatók:

• öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás 
létesítmények építése,

• természetes vízszűrőmezők kialakítása,
• meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási  

hatékonyságának javítása,
• meliorált mezőgazdasági utak kialakítása,
• új öntözőberendezések beszerzése,
• öntözőberendezések energiafelhasználási hatékonyságának 

javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a mező-
gazdasági termelők egyéni projektje esetén maximum 500 millió, 
kollektív projektje esetén pedig maximum egymilliárd forint lehet. 
A támogatás legmagasabb mértéke a közép-magyarországi régió-
ban megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható költség 40, 
más régiókban 50 százaléka lehet. A fiatal mezőgazdasági ter-
melők számára 10 százalékponttal megemelt támogatási hányad 
jár. A kollektív módon végrehajtott projektek is 10 százalékponttal 
megemelt támogatási hányadra jogosultak. A támogatási kérel-
mek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. 
napjáig van lehetőség. Elsőként a 2016. november 7-ig benyújtás-
ra került projektek kerülnek együttes elbírálásra.

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható  
pályázati kiírásai

• Kertészeti géptámogatás 
• Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, 

beleértve a turisztikai együttműködéseket
• Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív 

projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások 
megvalósítása

• A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 
támogatás

• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok  
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért  
és promóciójáért
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A Vidékfejlesztési Program további, már megjelent  
és még pályázható aktuális pályázati kiírásai

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

• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• Gyógynövény-termesztés
• Állattartó telepek korszerűsítése
• Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók 

építése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

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

erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ 
megőrzése

• Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása

• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítására nyújtandó támogatások

• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 
tevékenységek

• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések

• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések

• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 
érintett területeken

• Egyedi szennyvízkezelés
• Nem termelő beruházások támogatása

A magyar mezőgazdaság fejlesztéseiben évek óta 
kulcsszerepet töltenek be a támogatási források.  
A finanszírozást végző kereskedelmi bankok ta-
pasztalatai szerint az agrárvállalkozások nagy 
hányada számít a 2014-2020-as Vidékfejlesztési  
Program (VP) támogatási forrásaira. A beruházá-
si kedv az ország valamennyi régiójában jelentős.  
Sokan a kapacitás bővítése miatt terveznek fejlesz-
tést, de a hatékonyság javítása, a stabil piaci jelen-
lét megalapozása is a fő célok között található.

A Vidékfejlesztési Program támogatási keretének 
több mint kétharmada – csaknem 900 milliárd 
forint – már meghirdetésre került. A pályázati ki-
írások népszerűségét jól mutatja, hogy nem egy 
esetben kiugróan magas volt a jelentkezők száma. 
Például a szarvasmarha-, baromfi-, valamint a ser-
téstartó telepek korszerűsítését célzó pályázatok-
nál – amelyeknél külön-külön mintegy 20-20 milli-
árd forintos támogatás áll rendelkezésre és 2018 
májusáig lehetett volna benyújtani a támogatási 
kérelmeket – már 2016 júliusáig a támogatási forrá-
sok háromszorosára rúgó „túljelentkezés” alakult 
ki. Ezért ezeket a konstrukciókat keretkimerülés 
miatt fel kellett függeszteni. De más pályázati te-
rületek esetében is jelentős gazdálkodói aktivitás 
figyelhető meg. A benyújtott támogatási kérelmek 
feldolgozása folyamatosan zajlik. A tapasztalatok 
szerint a benyújtott támogatási kérelmek túlnyomó 
többségénél szükség van hiánypótlásra, amely ter-
mészetesen meghosszabbítja a bírálati folyamatot.
A támogatási források maradék egyharmadát 
tartalmazó további, még több mint harminc pá-
lyázati felhívás előkészítése jelenleg is folyik. 
Már 2016 őszétől újabb támogatási konstrukciók 
meghirdetésére számíthatnak a gazdák. Így rövi-
desen várható például a fiatal gazdákat segítő, az 
új AKG, kertészeti gépek beszerzését támogató  
kiírás közzététele.
Az agrárberuházások finanszírozása a gazdál-
kodók saját pénzügyi forrásaira, a pályázatban 
elnyert támogatásra (amely az elszámolható 
költségek 40-60 százaléka lehet), illetve a banki 
hitelekre támaszkodhat. A hazai bankok jellemző-
en nagy figyelmet fordítanak mezőgazdasági ügy-
feleikre, az agráriumot perspektivikus ágazatnak 
ítélik, már csak azért is, mert – más ágazatokkal 
összehasonlítva – a mezőgazdaság finanszírozá-
sának kockázatai mérsékeltebbek. Széleskörű és 
folyamatosan megújuló szolgáltatásokkal, hitel-
termékekkel szolgálják ki ügyfeleiket. Az agrár-
vállalkozók gyakran ütköznek abba a helyzetbe, 
hogy bár jó üzleti tervvel rendelkeznek, a támo-
gatást is elnyerték, de elegendő tőke, fedezet 
híján a bankoknál mégis problematikus a hitelké-
pességük megítélése. Ebben nyújt megoldást az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hitel-
finanszírozást megkönnyítő készfizető kezesség-
vállalása. Így a vállalkozások kevesebb fedezettel, 
vagy akár tárgyi fedezet nélkül juthatnak hitelin-
tézeti finanszírozáshoz, vagyis a kezesség kedve-
zőbb hitelfeltételekhez, nagyobb hitelösszeghez, 
alacsonyabb kamathoz és hosszabb futamidőhöz  
is hozzásegítheti őket.

Az uniós támogatással megvalósuló 
beruházások finanszírozása
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