
Hogyan ítéli meg a hazai mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások finanszírozási lehetőségeit?
A kkv-k forráshoz jutásának lehetőségei az utóbbi 
években kifejezetten jók: a Magyar Nemzeti Bank 
számai is azt mutatják, hogy 2016-ban végre növe-
kedésnek indult a kkv-hitelezés Magyarországon. 
Ez jórészt a Növekedési Hitelprogramnak (NHP) kö-
szönhető, amely nyomán viszont a kedvező konst-
rukciók iránti igény alapelvárássá vált az ügyfelek 
részéről. A program ugyan idén márciusban kifut, 
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a beruházási 
hajlandóságot a kedvező konstrukciók önmagukban 
egyre kevésbé fokozzák, hiszen az NHP indulását 
megelőző időszakhoz képest, a jelenlegi kamatkör-
nyezet mellett szinte alig van különbség a támoga-
tott és a piaci alapú beruházási hitelek között.

Mi a szerepe a kkv-szektornak a banki hitelezés-
ben? 
Az utóbbi években jelentősen kiéleződött a bankok 
közötti verseny a kkv-kért. A válság okozta sokk 
ugyanis a bankok hitelezési politikájára is hatott: 

míg egyes szereplők portfoliójában 
korábban jelentős volument képez-
tek az önkormányzati hitelek vagy 
a projektfinanszírozás, 2008 után 
azok is a kkv-szektor felé fordultak, 
akik stratégiájában korábban nem 
volt ez hangsúlyos. A verseny a kis- 
és középvállalkozásokon belül is fő-
leg a stabil, tőkeerős, jól hitelezhető 
szegmens körében fokozódott.
Ez a verseny korábban az árazás-
ban mutatkozott meg, most viszont 
már a kockázati verseny is elindult 
egymás ügyfeleiért: azaz ki az, aki 
a lehető legkevesebb feltételt ha-
tározza meg egy-egy hiteldöntés 
esetén. Ennek a versenynek persze 
előnyei is vannak, hiszen végre el-
indult a növekedés a kkv-finanszíro-
zás piacán.
A Budapest Bank már az 1990-es évektől kezdve 
a hazai kkv-kra koncentrál, ennek köszönhetően 
portfoliónk 90 százalékát a magyar tulajdonú cé-
gek képezik. Mivel hitelezési politikánk historiku-
san prudens, és az elmúlt években is folyamatosan  
nyereségesek voltunk, ez lehetővé teszi, hogy a nö-
vekedési versenyben úgy tudjunk eredményt elérni, 
hogy emellett az ügyfelekért folytatott fokozódó 
versenyben ne vállaljunk a tervezettnél nagyobb 
kockázatot. 
Eredményességünket bizonyítja, hogy kkv-hitel-
állományunk 2011 és 2016 között 27 százalékkal 
nőtt, miközben az ügyfélportfoliónk minősége még  
tovább javult. 

A Budapest Bank az egyik legjelentősebb hazai hitelintézet. A magyarországi 
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, valamint ezen belül az agrárszektor 
finanszírozásában is meghatározó szerepet tölt be. A bank stratégiája erősödő 
szerepvállalást célzott meg az előbbi területeken. Hogyan ítéli meg a bank 
a kkv-k és az agrárium hitelezését? Milyen elképzelések fogalmazódtak 
meg és mely lépésekre került sor, illetve mit tervez a bank a szóban forgó 
vállalkozások kiszolgálására? Milyen szerepet tölthet be a kedvezményes 
alapítványi kezességvállalás a finanszírozásban? Erről beszélgettünk  
Tóth Viktorral, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetőjével.

Középpontban  
a kkv- és az agrárhitelezés

„A Budapest Bank az elmúlt két 
évtizedben stratégiai ügyfélkörként 
kezelte az agráriumot.”
Tóth Viktor
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Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a bank a 
kkv-szektor finanszírozásában? Milyen banki ter-
mékeket alkalmaznak az esetükben?
A Budapest Bank a vállalati pénzügyi szolgáltatások 
teljes körét kínálja: államilag támogatott konstrukci-
ók széles skálájával, a 21. század kihívásainak megfe-
lelő, közvetlen és rugalmas kiszolgálással, valamint 
változatos befektetési lehetőségekkel állunk üzleti 
partnereink rendelkezésére. Vállalati stratégiánk 
fókuszában az exportra termelő és a feldolgozó cé-
gek, valamint az agrárium állnak, azonban mi nem 
ágazatokat, hanem cégeket finanszírozunk, hiszen a 
rosszul működő ágazatban is lehet fejlődőképes vál-
lalatot találni.
Sikereink alapja munkatársaink felkészültsége, a 
piac és partnereink mélyreható ismerete. Folyama-
tosan fejlesztjük termékeinket, hogy a vállalkozások 
beruházási igényeire is ideális megoldásokat kínál-
junk. Tanácsadóink arra törekszenek, hogy minden 
finanszírozási igénynél úgy állítsák össze a cégek 
számára legoptimálisabb pénzügyi megoldást, hogy 
az a vállalatok hosszú távon fenntartható növeke-
dését támogassa. Azon dolgozunk, hogy ügyfele-
ink megalapozott beruházásokat hajtsanak végre, 
ugyanis egy nem kellően kiérlelt beruházás később 
jelentős üzemeltetési terhet róhat a vállalkozásra, és 
ez akár meg is törheti a cégek növekedési pályáját. 
Kiemelt fókuszként kezeljük a hatékonyság javítását 
és a versenyképesség erősítését.

Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb jel-
lemzői? Milyen perspektívát lát az agrárszektor 
finanszírozásában?
Az agrárium megítélése banki szempontból jó, egyre 
inkább és egyre több bank lát benne perspektívát. 
Finanszírozási oldalon erősödik a verseny, gazdag 
a kínálat a támogatásfinanszírozás, a gépfinanszí-
rozás és a beruházás finanszírozás terén is. Az el-
múlt tíz év tapasztalatai szerint a mezőgazdasági 
termelők által felvett hitelek bedőlési aránya jóval 
alacsonyabb, mint a gazdaság más szegmenseiben 
működő cégeknél. 
A Budapest Bank az elmúlt két évtizedben stratégi-
ai ügyfélkörként kezelte az agráriumot, azaz nálunk 
nem új keletű a mezőgazdasági cégek felé történő 
nyitás. Ennek köszönhetően az ügyfélkörünk a vál-
ság időszakában is stabil volt. Évről évre növeljük a 
szektorba kihelyezett kölcsönök volumenét: a port-
folió közel egyharmadát teszik ki az agrár- és élelmi-
szeripari vállalkozások, ez az egyik legdinamikusab-
ban növekvő szegmens. Tavaly tovább nyitottunk az 
őstermelők irányába is.

Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen  
sajátos banki megoldásokkal segítik?
Termékskálánk nagyon széles (az integrátori hi-
teltől a közraktárjegy fedezete melletti kölcsö-
nig, a készletfinanszírozáson és az MFB által 
refinanszírozott hiteleken át a támogatások előfi-
nanszírozásáig), és jellemzően a specifikus ciklus-
igényekhez igazítva alakítjuk ki termékeinket. A 
Budapest Bank és a Budapest Lízing közti sziner-
giáknak köszönhetően az ügyfelek számára még 

több finanszírozási lehetőséget tudunk kínálni. 
Munkatársaink alapos és átfogó szakértelemmel 
rendelkeznek az agrárium terén, ügyfeleink tanács-
adóként is számíthatnak rájuk számos kérdésben. 
Kiszolgálásukra felállítottunk egy önálló mező-
gazdasági csoportot. Az a célunk, hogy ne csupán 
a számok, pénzügyi mutatók alapján ítéljük meg 
partnereinket, hanem az ágazat alapos ismereté-
nek birtokában gazdálkodásuk, működésük egyedi 
jellemzőit is figyelembe tudjuk venni. Így nemcsak 
életszerűbben és biztonságosabban tudjuk a köl-
csönöket kihelyezni, hanem pénzügyi-gazdálkodási  
tanácsokkal is tudjuk segíteni ügyfeleinket.

Miért fontos a banki hitelezés számára az alapít-
ványi kezességvállalás?
A kezességvállalás a fedezeti kör bővítésével meg-
könnyíti a hitelfelvételt a vállalkozások számára. 
Nagy segítséget nyújt akkor, ha erősen korlátozott 
a biztosítékként bevonható vagyontárgyak érté-
ke, de a cég egyéb esetekben, más szempontokat 
mérlegelve is dönthet úgy, hogy ezzel bővíti a hi-
telfelvételét támogató megoldásokat. A finanszíro-
zási feladatok megoldásában a Budapest Bank és  
az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány  
között jól működő kapcsolat, operatív, gyakorlati 
együttműködés alakult ki.

Hogyan alakulhat a következő években a kkv-,  
illetve az agrárhitelezési tevékenység? Foglalja 
össze főbb lehetőségeiket és terveiket!
A vállalati hitelezési verseny további erősödésére 
számítunk: az egyre alacsonyabb marzs és nagyobb 
kockázatvállalás melletti hitelkihelyezés trendje 
folytatódhat. Mindez közép- illetve hosszabb távon 
azonban jelentős kockázatot jelenthet a piaci sze-
replők számára.
A Budapest Banknál az eddigiekhez hasonlóan cé-
lunk a kkv-k finanszírozása és tőkeoldalról történő 
támogatása – kiemelten az uniós források közvetíté-
sén keresztül, valamint az agrárium széles spektru-
mára fókuszálva –, hiszen ez a szegmens jelenti ma 
a növekedés egyik hajtóerejét. Fontos számunkra, 
hogy úgy támogassuk a növekedést megragadni 
képes hazai cégeket, hogy eközben az ügyfelekért 
folytatott fokozódó versengésben ne vállaljunk  
túlzott kockázatot.

Magyarországon a halgazdálkodás fejlesztésének és 
támogatásának kiemelt célja a kis- és középvállal-
kozások helyzetbe hozása, továbbá a hagyományos 
tógazdasági haltermelés versenyképességének nö-
velése. 

A 2016-os év végén hét pályázati felhívást jelent 
meg a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
(MAHOP) keretében, összesen 12,4 milliárd forintos 
támogatási keretösszeggel. 

A pályázatok a termelési és feldolgozási célú beru-
házásokat, valamint a fenntartható akvakultúrával 
foglalkozó új gazdálkodók ösztönzését és a halfo-
gyasztás népszerűsítését szolgáló projektek megva-
lósulását segítik.  

A most megjelent pályázatok az alábbiak:

- „Kommunikációs és promóciós kampány a halfo-
gyasztás népszerűsítésére” – támogatási keret-
összeg 800 millió forint,

- „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi 
célú beruházások” – támogatási keretösszeg 
300 millió forint,

- „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gaz-
dálkodók ösztönzése” – támogatási keretösszeg 
1,6 milliárd forint,

- „Az akvakultúra terén történő innováció ösztön-
zése” – támogatási keretösszeg 1,2 milliárd forint,

- „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozá-
sára irányuló beruházások támogatása" – támo-
gatási keretösszeg 2,6 milliárd forint,

- „Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 
rendszer megvalósítása” – támogatási keretösz-
szeg 240 millió forint,

- „Az akvakultúrába történő termelési célú beru-
házások támogatása” – támogatási keretösszeg 
5,7 milliárd forint.

A kérelmeket 2017 februárjától lehet beadni vala-
mennyi felhívás esetében. A benyújtott projektek a 
kiírásokban rögzített határnapokig kerülnek együtte-
sen elbírálásra.

A MAHOP-ban már korábban közzé tettek két kiírást:  
„Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rend-
szer megvalósítása” és a „MAHOP megvalósítását 
szolgáló technikai segítségnyújtás” címűt.  

Így összesen 9 pályázati felhívás érhető el a pályázati 
oldalon, amelyek teljes támogatási kerete 13,2 milli-
árd forint. Ez azt jelenti, hogy az operatív program 
hétéves támogatási összegének mintegy 80 százalé-
ka már meghirdetésre került.

A halágazat 
támogatása

A szőlő- 
és gyümölcstermelők 
támogatása
A Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 1-jétől megemelte  
a szőlő- és gyümölcs ültetvények műveléséhez, valamint  
a szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezéshez nyújtott 
támogatások mértékét. Egyfelől, a gázolaj literenkénti 95 forintos 
támogatása 105 forintra nőtt a szőlő- és gyümölcsös ültetvények 
műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás 
keretében. A támogatást továbbra is évente hektáronként 
legfeljebb 100 liter után lehet majd igényelni. Másfelől, a szőlő 
aranyszínű sárgaság betegsége elleni termelői védekezés 
ösztönzése érdekében az agrártárca megemelte a betegséget 
terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszerek 
beszerzési árának támogatását. Az eddigi 50 százalékos mértékű 
támogatás 75 százalékosra emelkedett, és a hektáronként 
nyújtható támogatási összeg is arányosan nőtt 8-ról 12 ezer 
forintra.

Ugyanakkor, a 2016. évi tavaszi fagy- és jégesőkárokkal érintett 
településeken gazdálkodó, szőlő- és gyümölcsös ültetvénnyel 
rendelkező termelők által felvehető kamat- és költségmentesen 
hitelek szerződéskötési és hatályba lépési határideje is módosult. 
A 2016. november 30-i határidő helyett a 2017. március 31-
ig megkötött, illetve hatályba lépett hitelek után lehet teljes 
mértékű kamat- és költségtámogatást igénybe venni. A hitelekhez 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége is 
igénybe vehető, amelynek díját a támogatásnak köszönhetően  
a Földművelésügyi Minisztérium teljes mértékben átvállalja  
a hitelfelvevőtől.

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is 
nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve 
pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési 
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 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.
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lyemnek, termékeinknek, a családi vállalkozásunknak 
a megbecsülése, hanem az ágazatban, a pálinka szak-
mában végzett munka elismerése is.

Milyen utat tett meg a vállalkozás, amíg eljutott 
a jelenlegi színvonalra? – kérdeztük a vállalkozót.  
– Először csak bérfőzéssel foglalkoztunk, amit a mai 
napig is fenntartunk, de 2006-tól, az ültetvényeink 
termőre fordulásától kezdve a bérfőzést kiegészítet-
tük kereskedelmi főzéssel és értékesítéssel, vagyis 
több mint tíz éve saját márkanévvel ellátva palackoz-
zuk, és hozzuk forgalomba a pálinkáinkat. Ez újabb 
piaci kihívásokat jelent. Márpedig, ha lépést akarunk 
tartani a piaccal, akkor e kihívásoknak meg kell fe-
lelnünk, ami folyamatos alkotást, megújulást igényel. 
Legutóbb egy komoly technológiai fejlesztést való-
sítottunk meg. A több mint százmillió forintos be-
ruházás keretében erjesztő tartályokat, egy új főző 
berendezést, lédig tároló tartályokat, illetve palac-
kozó sort üzemeltünk be. A beruházás saját erőn fe-
lüli részét a Mecsek Takarék finanszírozta, ami nagy 
könnyebbséget jelentetett, különösen úgy, hogy a 
hitel mögött az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány készfizető kezessége áll. Ezzel a fejlesztéssel 
nagyot léptünk előre. Korábban gondot okozott, hogy 
a pálinka készítési rendszer elemei kapacitásban nem 
illeszkedtek egymáshoz, azáltal behatárolták, akadá-
lyozták a folyamatos termelést, és zavart okoztak az 
értékesítésben is. Az újonnan beszerzett eszközök 
révén a gyümölcsfogadástól a palackozásig immár 
egy folyamatos, egységes kapacitású „gyártósor” lé-
tesült. Ezzel jelentősen javult a termelés hatékonysá-
ga, s várhatóan csökken az önköltség. Ami legalább 
ennyire fontos: eleget tudunk tenni a folyamatos 
megrendelések időbeni kiszolgálásának, így a hazai 
fogyasztók mind szélesebb köréhez juthatunk el, és 
várhatóan a külpiacokra is még többet tudunk majd 
szállítani. Eddig már érkezett megkeresés Ausztriá-
ból, Spanyolországból, Németországból, Ausztráliá-
ból és Romániából is.

A távolabbi célokról, a fejlesztési elképzelésekről 
a következőket mondta Birkás István.    
– Mind a minőségi, mind a mennyiségi fejlesztés a cé-
lunk. Igyekszünk a választékot is növelni, új termékek-
kel megjelenni a piacon. Most több mint negyvenféle 
gyümölcsből főzünk pálinkát és nyolc pálinka alapú 
likőrünk van. Természetesen az alapgyümölcsöket a 

saját ültetvényeink biztosítják, ez a vilmoskörte és a 
kajszibarack, ezen felül vásárolt alapgyümölcsök az 
alma, a szilva, a fekete cseresznye és a meggyek. Sa-
játos ízvilágukkal igazi különlegességnek számítanak 
az egyéb gyümölcsökből készített pálinkák, úgymint 
a málna, a fekete ribiszke, a birs és különösen a va-
don termett gyümölcsökből főzött pálinkák: a vasi 
vadkörte, a vadcseresznye, a vadszilva, a kökény, a 
bodza, a naspolya, a berkenye, a galagonya. Pontosan 
tudjuk, hogy nem elég előállítani, meg is kell ismer-
tetni a fogyasztókkal a pálinkáinkat, ezért minden 
jelentősebb versenyen, szakmai megmérettetésen 
indulunk, amit a kapott díjak is bizonyítanak. Emel-
lett részt veszünk a különféle fesztiválokon, kóstol-
tatásokon. Nagy lehetőséget látunk a turizmusban 

és a gasztronómiában. A lehetőségek kihasználását 
szolgálja többek között a pálinkafőzdénkben lévő 
pálinkaház- és konferenciaterem, ahol a vendégek-
nek lehetőségük nyílik az alapanyag feldolgozástól a 
palackozásig a termelési folyamatot megtekinteni, s 
megkóstolni a különféle pálinkákat, likőröket. Ugyan-
akkor ez a helyszín a látogató csoportok fogadása 
mellett céges rendezvények, továbbképzések tar-
tására is alkalmas. Összességében azt mondhatom, 
hogy igyekszünk minél nagyobb hozzáadott értéket 
tartalmazó termékekkel megjelenni a piacon. A pá-
linka mellett ez vonatkozik a növénytermesztésre is, 
hiszen olyan tevékenységekkel foglalkozunk, mint 
például a cukorrépa és a vetőmag szaporítás, ame-
lyek sokkal nagyobb termelési költséget és szakmai 
odafigyelést igényelnek. Ezen az úton haladva képze-
lem el a vállalkozásunk jövőjét. 

A vállalkozás elindításáról a kö-
vetkezőket mondta el Birkás Ist-
ván, a vállalkozás vezetője. 
– Tavaly ünnepeltük a vállalkozá-
sunk fennállásának negyedszázados 
évfordulóját. 25 éve a feleségemmel 
közösen indítottuk a gazdaságot, 
melyhez mára már a gyerekeink is 
csatlakoztak.  A fő tevékenység a 
mai napig is változatlan: növényter-
mesztés és pálinkafőzés. Mindezt si-
keres családi gazdaságnak nevezhe-
tem, amit az is mutat, hogy a kezdeti 
években 20 hektáron termeltünk kü-
lönböző növényeket, ma közel 500 
hektáron tevékenykedünk. Intenzív 
növényekkel foglalkozunk, úgymint 
hibridkukorica, cukorrépa, valamint 
szója és őszi búza vetőmag. A pá-
linkafőzés egyrészt a hagyományos 
bérfőzést, másrészt a kereskedelmi 

főzést jelenti, amihez saját termésű és felvásárolt 
gyümölcsöt használunk.  

Bár a felvásárolt gyümölcsből és bérfőzésből is 
lehet sikeres vállalkozást működtetni, de a saját 
gyümölcs telepítése és a kereskedelmi főzés meg-
indítása más szemléletet sejtet. Erről győződhet-
tünk meg Birkás István szavaiból, amikor a saját 
telepítésről beszélt.
– A szemléletről csak annyit: mertünk nagyot ál-
modni. 2001 és 2003 között telepítettünk 14 hektár 
gyümölcsöst, vilmoskörtét és kajszi barackot. Ezzel 
megteremtettük a kereskedelmi pálinkafőzés alapját. 
Tudni kell, hogy a körte hazája Vas és Zala megye, 
ezen belül a Vasi Hegyhát térség adottságai igen 
kedvezőek a körte termesztéséhez. Nem csak arról 
van szó, hogy ízes, zamatanyagokban gazdag gyü-
mölcs terem a területen, hanem olyan egyedülálló 
beltartalmi értékkel bír, ami különösen alkalmassá 

teszi a pálinkafőzésre.  Ez olyan helyi adottság, amire 
bátran alapozhatunk. Szemben a körtével ez a tér-
ség nem tartozik a kifejezetten kajszi baracktermő 
tájak közé, a családunk mégis belevágott a kajszi 
termesztésébe, sikerrel. Úgy alakítottuk a termelési 
feltételeket valamint úgy választottuk ki a fajtákat, 
hogy kitűnő sárgabarack alapanyagot szüreteljünk, 
és szállítsunk a pálinkafőzdébe. Ültetvényeinken a 
legkorszerűbb intenzív termelést valósítottuk meg. 
A magas színvonalat mutatja, hogy csepegtető ön-
tözéssel és fagyvédelmi öntözéssel rendelkezünk, 
amelyhez a vizet a két ültetvény közötti kéthektáros 
tóból nyerjük.

A minőség szempontjából a jó alapanyag mellett 
fontos, hogy milyen technológiával állítják elő  
a pálinkát. Erről a következőket mondta Birkás 
István. 
– Kezdetben a pálinka régi, hagyományos rézüstben 
készült a főzdénkben, melyet a folyamatos fejleszté-
sekkel kiegészítettünk egylépcsős, oszlopos lepárlók-
kal is. A feldolgozás során minden munkafolyamatot 
a vállalkozásunk végez, így tudjuk garantálni minden 
egyes üveg pálinka kiváló minőségét. A célunk az, 
hogy a rendkívül selymes ízű, kiváló gyümölcs zama-
tát magába foglaló pálinkában a termőtáj jellegéből 
adódó különleges illat- és zamatanyag, valamint a 
gyümölcsre jellemző friss aromák teljes harmóniá-
ban legyenek jelen. Minden dicsekvés nélkül elmond-
hatom, hogy a pálinkáink méltán gyarapítják a hír-
neves hungarikumok sorát. Fontosnak tartjuk, hogy 
a pálinkát főző vállalkozások érdekeik érvényesítése 
és a termékek minőségének védelmében szervezetbe 
tömörüljenek! Ezért jött létre a Kisüsti Pálinkafőzők 
Országos Egyesülete, ahol a későbbiekben elnöknek 
választottak. Azt hiszem, hogy ez nem csak a szemé-

Hagyományosan korszerű
A győrvári Birkás Pálinka Kft. korszerű vállalkozása a Vasi Hegyhát 
hagyományos gazdálkodásában gyökerezik. Nevét immár országosan híressé  
tette a pálinka, amely minőségével, különlegességével méltán arat sikereket  
a legigényesebb fogyasztók körében is. Különlegesnek számít maga a szemlélet 
is, a hagyomány és az újszerűség összhangja, ami ezt a családi  
vállalkozást jellemzi.

„A beruházás saját erőn felüli részét a Mecsek Takarék 
finanszírozta, ami nagy könnyebbséget jelentetett, 
különösen úgy, hogy a hitel mögött az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége áll.”
Birkás István
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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

Az agrártámogatások komoly szerepet játszanak ab-
ban, hogy az elmúlt években a magyar mezőgazdasági 
termelők pénzügyi-finanszírozási helyzete kiegyensú-
lyozottabbá vált, a mezőgazdaság jövedelmezősége 
pedig kiszámíthatóbb lett. A 2014 és 2020 közötti 
költségvetési időszakban a Közös Agrárpolitika része-
ként a Magyarország számára biztosított közvetlen 

támogatások és a piaci intézkedéseket szolgáló pénz-
ügyi források összesen 8,9 milliárd eurót tesznek ki. 
A vidékfejlesztési támogatási célra pedig összesen 4,1 
milliárd euró európai uniós és hazai forrás áll rendel-
kezésre. Ezen kívül a kormány a hazai költségvetés-
ből még további nemzeti támogatásokat is nyújt a 
gazdáknak. A pénzügyi stabilizálódás szempontjából 
kiemelkedő fontosságú a közvetlen támogatásokat te-
kintve, hogy 2016-ban közel 180 ezer termelő igényelt 
alaptámogatást, 4,9 millió hektár jogosult területhez 
kapcsolódva. Az alaptámogatás (SAPS) keretösszege 
mintegy 224 milliárd forintot tett ki, amely egy hek-
tárra vetítve kb. 45 ezer forint. Ehhez adódik még  
a zöldítési támogatás, amely hektáronként 25 ezer 
forinttal segítette a gazdálkodókat. A gazdák tevé-
kenységének további könnyítése érdekében a Föld-
művelésügyi Minisztérium módosítja a zöldítés 2017. 
évi előírásait. Kibővül az ökológiai jelentőségű má-
sodvetésben vethető fajok listája. A nitrogénmegkötő 
növények esetében a közönséges vagy veteménybab 
termesztési idejét a hazánkban alkalmazott termesz-
tési technológiához igazítják. A nitrogénmegkötő és 
nem nitrogénmegkötő növénykultúrák keverékeivel 
bevetett táblák is elismerhetőek lesznek ökológiai  
jelentőségű területként.

Stabilabb a termelők pénzügyi helyzete

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016-ban elvégezte  
az őstermelői igazolványok cseréjét. Az új, tartós, hamisítás 
ellen védett, elektronikus kártyaalapú igazolványok 
bevezetésétől azt várják, hogy fehérítse a gazdaságot, 
erősítse a fogyasztói tudatosságot, növelje az őstermelők  
és a vásárlók közötti bizalmat. Az új igazolvány a termékek 
pontosabb nyomon követhetőségét is lehetővé teszi, így 
hatékonyan segíti az élelmiszerbiztonsági követelmények 
érvényesítését. A kamarai adatok szerint az elmúlt év végéig 
257 ezer kártyaalapú igazolványt igényeltek az őstermelők. 
Ez mintegy 35 ezerrel kevesebb igazoló dokumentum, mint 
amennyi 2015 és 2016 végén hatályát vesztette. A 257 ezer 
igazolványhoz – a közös őstermelői igazolványok miatt –  
321 ezer őstermelő tartozik. Így az új igazolvánnyal 
rendelkező őstermelők száma 38 ezerrel csökkent.

A Földművelésügyi Minisztérium az egyes állatbetegségek 
megelőzéséhez és leküzdéséhez nyújtható támogatási 
jogcím keretében a vemhes üszőt tartó gazdák számára 
is biztosít forrásokat. Azt követően, hogy a szóban forgó 
támogatási program 2016. évi eredeti, 9 milliárd forintos 
teljes támogatási kerete 9,5 milliárd forintra emelkedett, 
a 2017. évi támogatási szabályok is módosultak. Így 
2017. január 1-jétől a programban a vemhes üszőre külön 
támogatási forrás került elhatárolásra, 1,5 milliárd forint 
összegben. A baromfiágazatra elkülönített 2,5 milliárd 
forint és az egyéb állattenyésztési ágazatban rendelkezésre 
álló 6,5 milliárd forint támogatási kerettel együtt ez évben 
összesen 10,5 milliárd forint áll rendelkezésre az egyes 
állatbetegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez nyújtható 
támogatási célra. Egyidejűleg a támogatási program 
kiegészült néhány, a vemhes üsző után igénybe vehető 
támogatás igénylésére vonatkozó új szabállyal is.

A bizalom erősítése

Vemhes üszőt tartók 
többlet támogatása

Az agrárium generációváltását, valamint a vidék né-
pességmegtartó képességét szolgálja a 2016 végén 
megjelent, 37,75 milliárd forint keretösszegű pályá-
zat, amely a fiatal mezőgazdasági termelők gazda-
ságalapítását támogatja. A kormány a 2020-ig tar-
tó uniós időszakban a Vidékfejlesztési Programban  
külön alprogram keretében támogatja a fiatal, 18 és 
40 év közötti gazdálkodókat, hiszen a mezőgazdasá-
gi tevékenység hosszú távú megtartása érdekében 
elengedhetetlen a megfelelő szakmai képzettség-
gel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók  
helyzetbe hozása. 
A felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgaz-
dasági vállalkozás támogatására, a pályázó üzle-
ti tervében vállalt, azzal szorosan összefüggő és  
ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyer-
hető forrás. A fiatal gazdálkodók 40.000 eurónak 
megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket. 
Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás 
mellett, két részletben kaphatják meg céljaik megva-
lósítása érdekében.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Természetes személy, aki abban az esetben jogo-

sult támogatásra, amennyiben együttesen meg-
felel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékeny-

séget folytató egyéni vállalkozó, aki a mező-
gazdasági tevékenységet a támogatási kére-
lem benyújtásától számított 12 hónapnál nem 
régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább  
18 és legfeljebb 40 éves.

c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű 
szakismerettel rendelkezik.

d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább  
6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű terme-
lési potenciállal rendelkezik.

2. Jogi személy, amely abban az esetben jogosult 
támogatásra, amennyiben együttesen megfelel 
az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékeny-

séget a támogatási kérelem benyújtásától szá-
mított 12 hónapnál nem régebben folytat.

b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügy-
vezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mező-
gazdasági tevékenységet, mint főtevékenysé-
get egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági 
tevékenységet főtevékenységként végző jogi 
személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.

c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügy-
vezetője, ezáltal a tényleges és hosszú távú 
ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy 
legalább 18, legfeljebb 40 éves.

d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügy-
vezetője államilag elismert mezőgazdasági jel-
legű szakismerettel rendelkezik.

e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi sze-
mély kizárólagosan legalább 6 000 STÉ érté-
kű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos 
tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfel-
jebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal  
rendelkezik. 

A pályázók 2017. március 1. és 2019. február 28.  
között adhatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként 
a 2017. március 31. határnapig benyújtott projektek 
kerülnek együttesen elbírálásra.

A fiatal gazdálkodók indulását 
segítő támogatás

Agrárdiverzifikáció 
támogatása
A vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak 
jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli 
vállalkozások elindítását, fejlesztését támogatja a Vidékfejlesztési 
Program 2016. december 28-án megjelent pályázata. A „Nem 
mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 
beruházások támogatása” című pályázati felhívás keretében  
a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások pályázhatnak.  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 
160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási intenzitás a 
projekt megvalósulási helyétől függően maximum 70 százalék lehet. 
A kiírás keretösszege 35,94 milliárd forint. A pályázat keretében 
falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, nem 
mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés,  
a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér, 
interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések valósíthatók 
meg. A szóban forgó vidékfejlesztési pályázatra 2017. április 3. és 
2019. január 28. között nyújthatják be kérelmüket az érintettek.  
Az első beadási szakasz 2017. május 3-ig tart. Az értékelési 
határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható pályázati 
kiírásai

• Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív 
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások 
megvalósítása

• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a 
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 

• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
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A 2016-os évben jelentős összegű hitelt helyeztek ki a 
bankok a mezőgazdaságba, elsősorban forgóeszközhi-
tel formájában, a beruházási hiteligény visszafogottabb 
mértékű volt. A Vidékfejlesztési Program pályázatainak 
folyamatos közzétételével, kiértékelésével, a nyertesek 
kihirdetésével és a projektek megvalósításával 2017-ben 
változni fog a helyzet. Ettől az évtől sokkal tágabb teret 
kap a beruházási hitelezés. A Vidékfejlesztési Program 
teljes támogatási kerete mintegy 1300 milliárd forint, 
amelynek jelentős része beruházásokat támogat. A fej-
lesztési projektek elszámolható költségeire vetített tá-
mogatási hányada alapján, az előttünk álló időszakban 
legalább annyi banki hitel kerülhet kihelyezésre, mint 

amekkora összeget támogatásként elnyernek a pályá-
zók. A támogatott projektet végrehajtó vállalkozások 
döntő hányada ugyanis várhatóan hitelből fogja finan-
szírozni a beruházásokhoz szükséges önrészt. 

A piacon kedvező feltételek mellett juthatnak most 
hitelekhez a gazdálkodók. A hazai bankok szinte kivé-
tel nélkül komoly figyelmet fordítanak mezőgazdasági 
ügyfeleikre, az agráriumot perspektivikus ágazatnak 
ítélik, ráadásul más nemzetgazdasági területekkel egy-
bevetve a mezőgazdaság finanszírozásának kockázatai 
mérsékeltebbek. A hitelintézetek széles palettájú, folya-
matosan megújuló szolgáltatásokkal, hiteltermékekkel 
szolgálják ki agráros ügyfeleiket.

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) elsődleges célja a kisebb és kevésbé hitel-
képes vállalkozások segítése. Ezt támasztja alá az 
is, hogy az ügyfélkörének több mint 85 százaléka 
mikrovállalkozás. Az alapítvány kezességvállalásá-
nak köszönhetően azok a piaci szereplők is forráshoz 
juthatnak, amelyek egyébként nem kapnának hitelt 
a bankjuktól. Az AVHGA az agrárszektorban működő 
vállalkozások kiszolgálását kiemelten kezeli. Az el-
múlt években úgy tudta bővíteni a kezességgel bizto-
sított hitelállományát, hogy közben maradéktalanul 
érvényesült az az alapelv, hogy a mikrovállalkozások, 
az őstermelők, a családi gazdálkodások legyenek 
többségben az ügyfélkörben. Ugyanakkor azok a vál-
lalkozások is az alapítvány partnerei lehetnek, ame-
lyek nagyobbak és/vagy hitelképesebbek, de javítani 
szeretnének a hitelkondícióikon.

Jelenleg a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
(kkv-szektor) hitelállománya közel 4.000 milliárd forin-
tot tesz ki, ebből a mezőgazdasági hitelállomány 350-
360 milliárd forintra rúg. Napjainkban a kkv-hitelek több 
mint 5 százalékához kapcsolódik alapítványi kezesség. 
Az AVHGA felkészült a jövőbeni feladatok megoldására. 
Az uniós programokhoz igazodva, a bankokkal közösen 
kerülnek kidolgozásra a vállalkozók számára kedvező 
finanszírozási konstrukciók. Egyúttal azt a kormányzati 
célt is szem előtt tartva, hogy a legelőnyösebb megol-
dások legyenek biztosítva a mezőgazdaság szereplői 
számára. Közel száz pénzügyi partnerintézménnyel, 
vagyis gyakorlatilag a teljes magyar bankrendszerrel, 
a takarékszövetkezetekkel, és kisebb mértékben más 
pénzügyi vállalkozásokkal is együttműködik az alapít-
vány a kkv-szektor finanszírozásában. Az elmúlt két 
évben több mint ezer banki ügyintéző vett részt az 
alapítványi oktatásokon, ahol bemutatásra kerültek  
a kezesség igénybe vétele által elérhető előnyök, illetve 
a kezességigénylő rendszer működése.

A kedvezményes kezességvállalás  
változó feladatai

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati  
kiírásai

• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• Kertészet korszerűsítése- kertészeti gépbeszerzés 
támogatása

• Gyógynövény-termesztés
• Állattartó telepek korszerűsítése
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi 

és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

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

erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
• Erdősítés támogatása
• 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
• Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 

támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány	időszaki	kiadványa,	szerkesztéséért	felelős	az	AVHA Kft. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
Felelős kiadó: dr. Herczegh András | Szerkesztőségi titkár: Sullay Viktória | Szerkesztőség: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | Telefon: (1) 373 8453 | Fax: (1) 373 8455 
Stúdió: Armadillo Design Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. | Nyomja: Ipress Center Central Europe Zrt. 2600, Vác Nádas utca 8., felelős vezető: Lakatos Viktor

GARANCIA


