
Milyen stratégiai célt követ a Takarék Csoport? 
A takarékszövetkezeti szektor története legnagyobb 
reformját hajtjuk végre: az 51, sokszor egymással kon-
kuráló takarékszövetkezet helyett 12 új, regionális taka-
rék központot hozunk létre, az egyes régiók társadalmi 
és gazdasági adottságait figyelembe véve, beleértve 
az ügyfélkört és a térségi termelési értékláncokat is. 
A központi kereskedelmi bank komplex, prémium szol-
gáltatásaival áll a vállalati ügyfelek rendelkezésére,  
a jelzálogbank a refinanszírozásban kap szerepet, míg  
a takarékszövetkezetek kisbanki funkcióval fenn tarják  
a szektor hagyományos jelenlétét vidéken. Ez a folya-
mat természetesen nagyfokú profiltisztulással jár, ami-
től a kiszolgálás minőségi javulása várható.
A szervezeti átalakulás mellett komoly informatikai 
fejlesztések is zajlanak, ami lehetővé teszi, hogy a Ta-
karék Csoport egységesen, korszerű szolgáltatásokkal 
erősítse pozícióit a piacon. Minden eddig meglévő és 
potenciális ügyfelet is el kívánunk érni, és magas szín-
vonalon ki akarunk szolgálni. Megőrizzük mély vidéki 
beágyazottságunkat, a vidéki ügyfelekkel kialakított 
szoros, mindennapi kapcsolatunkat.

A bankszektor hogyan segítheti  
a KKV-k elképzeléseinek megvaló-
sítását?
A nagyvállalatok stabil banki kap-
csolatokkal bírnak, nemzetközi kap-
csolataik révén is könnyen juthatnak 
forrásokhoz, ráadásul tetemes saját 
forrással is rendelkeznek. Alapvető-
en tehát a KKV-szegmens az, ahol  
a bankok hitelkínálatának és a vállal-
kozások hitelkeresletének egymás-
hoz illesztését erős piaci verseny 
befolyásolja. Ugyanakkor a KKV-
szektor fejlődésének, finanszírozá-
sának előmozdítását a nemzeti és az 
európai szintű gazdaságpolitikák is 
kiemelten kezelik. Így az ebbe a szeg-
mensbe tartozó vállalkozások a ban-
ki hitelezésen túl is gyakran számos 
további forráshoz juthatnak, ilyenek 
például az EU források, illetve az álla-
milag támogatott és/vagy jegybanki 
finanszírozási programok. A banki hi-
telezés szempontjából a KKV szegmens nagyon pers-
pektivikus terület, hiszen most lehet kialakítani azokat  
az üzleti kapcsolatokat, amelyek a jelenlegi forrásbőség 
esetleges szűkülését követően meghatározóak marad-
hatnak. Ezért a bankok számára érdemes aktívan részt 
venni nemcsak a KKV-szektor klasszikus hitelezésében, 
hanem az alternatív források közvetítésében is, hiszen 
akár „keresztértékesítés”, akár tanácsadás révén meg-
erősíthető és/vagy bővíthető egy hosszú távon is sta-

A Takarék Csoport célja, hogy az ország egyik legnagyobb, legkorszerűbb 
és legbiztonságosabb pénzügyi csoportjává váljon, amely a teljes vidéki 
Magyarországot lefedő egységes, korszerű banki szolgáltatásokat kínál.  
A Takarék Csoport hagyományosan kiemelkedő feladatot lát el a hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások, illetve az agrárágazat hitelezésében. Üzleti 
stratégiája is erősödő szerepvállalást céloz meg ebben az ügyfélkörben. Miként 
vélekednek a KKV-k és az agrárszektor hitelezéséről? Milyen elképzeléseik 
vannak e gazdálkodói kör kiszolgálásáról? A kedvezményes alapítványi 
kezességvállalásnak milyen szerepe lehet elképzeléseik megvalósításában? 
Erről beszélgettünk Vida Józseffel a Takarékbank elnök-vezérigazgatójával.

Az agrárszektor meghatározó 
hitelintézete kívánunk lenni

„A Takarék Csoport célja, hogy az ország 
egyik legnagyobb, legkorszerűbb  
és legbiztonságosabb pénzügyi 
csoportjává váljon”
Vida József
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A Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Állam-
kincstár adatai alapján, az Agrárgazdasági Kuta-
tó Intézet által készített elemzés szerint 2017 első 
félévében mintegy 200 milliárd forint agrár- és vi-
dék fejlesztési támogatás kifizetésére került sor.  
A korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan 
ebben az évben is a közvetlen támogatások ját-
szottak főszerepet: az összes ágazati támogatás 
több mint 60 százaléka jutott el ilyen formában a 
kedvezményezettekhez. A támogatási összeg to-
vábbi kb. 20 százaléka a vidékfejlesztést célozta, 
hozzávetőlegesen 15 százaléka pedig a nemzeti 
támogatások jogcímein került kifizetésre. A fo-
lyósítások fennmaradó 3-4 százaléka a piaci és 
egyéb intézkedéseket érintette. A kifizetett összeg 
a megelőző évekkel azonos módon nagyobb rész-
ben (kb. 78 százalékban) uniós forrásból, kisebb 
részben pedig (mintegy 22 százalékban) a hazai  
költségvetésből származott. 

A termelőknek közvetlen támogatásként folyósított 
csaknem 130 milliárd forint több mint fele a zöldítés 
keretében jutott el a gazdálkodókhoz. A közvetlen 
támogatások további jelentős része, kb. 20 száza-
léka területalapú támogatás volt. A termeléshez kö-
tött támogatási jogcímek közel 10 százalékos, a szá-
las és szemes fehérjenövények támogatása pedig 
kb. 6 százalékos arányt képviseltek. A termeléshez 
kötött jogcímekre a közvetlen támogatások majd 13 
százaléka jutott. A Vidékfejlesztési Program (VP) ke-
retében 2017. év első felében közel 45 milliárd forint 
támogatás folyósítására került sor. A VP pályázatai-
nak tömeges elbírálása az év másodikfelében indult 
meg, és sorban születnek meg a támogatói döntések 
is. Az év elején elsősorban az agrár környezetvéde-
lemhez kapcsolódva került sor komolyabb kifizetés-
re. Emellett a Natura 2000 területekhez és a vízke-
ret-irányelvhez kötődő támogatások folyósítása volt 
jelentős volumenű.

Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások 2017. évi 
alakulása

bil ügyfél-portfolió. Ezt a folyamatot az is segíti, hogy  
a jelenlegi hazai gazdasági körülmények között mér-
séklődtek a szektor finanszírozásának kockázatai, ami  
a potenciálisan kihelyezhető hitelvolument bővíti.  

Mik hatnak kedvezően a KKV-k fejlődési és növeke-
dési lehetőségeire? 
Épp az előbb elmondottakból következik, hogy banki 
szempontból a kedvező makrogazdasági környezet 
csökkenti a tradicionálisan magas kockázatú KKV 
szektor hitelezési kockázatát, így a banki hitelezési 
kedv is növekszik. Emellett a gazdasági növekedés, a 
fogyasztás és a beruházások alakulása kedvezően hat 
a KKV-k fejlődési és növekedési lehetőségeire, ez ter-
mészetesen újabb banki hitelkeresletet generál, ame-
lyet lehetőség szerint ki kell használnunk.

Milyen termékekkel, eszközökkel, szolgáltatásokkal 
tudja segíteni a Takarék Csoport a mikro- és kisvál-
lalkozási hitelezését? 
A mikro- és kisvállalkozási hitelezést elsősorban  
a gyors, áttekinthető, egyszerű hiteltermékeken ke-
resztül kívánja a Takarék Csoport támogatni. Elsőd-
leges feladatunknak tartjuk a vidéki mikro- és kis-
vállalkozások kiszolgálását. A Takarék Csoport nagy 
előnye, hogy helyben működik, évek, évtizedek óta 
ismeri az adott vállalkozásokat és a működésüket.  
A központosított termékfejlesztésen keresztül hatéko-
nyan és a vállalkozások igényeihez igazodó termékek 
kialakításával fejlesztjük szolgáltatásainkat. Különös 
hangsúlyt kap az ismert és népszerű Széchenyi Kártya 
programhoz tartozó hiteltermékek köre. E területen  
a Takarék Csoport a piacvezető, több mint 30 száza-
lékos részesedéssel. Az elkövetkező időszakban egye-
bek mellett a következő termékfejlesztési feladatokra 
koncentrálunk: a Vidékfejlesztési Program pályáza-
tainak lehívásához illeszkedő komplex garancia és 
hitelkínálat biztosítása, úgynevezett gazdacsomagok 
kialakítása, új hiteltermékekkel és az agrárszektorra 
szabott kedvezőbb feltételekkel, a vállalkozói generá-
cióváltás és földvásárlás támogatása új finanszírozá-
si megoldással, valamint új vállalati folyószámlahitel  
típus bevezetése.

Az agrárhitelezési politikának melyek a legfonto-
sabb jellemzői?
A Takarék Csoport üzleti stratégiájában hangsúlyos 
szerep jut a mezőgazdasági és az élelmiszeripari 
vállalkozások finanszírozásának. Jelenleg elsősor-
ban a viszonylag kisebb vállalkozások körében va-
gyunk népszerűek, sőt, piacvezetők. De a nagyobb 
ügyfelek körében is erősíteni kívánjuk jelenlétün-
ket. Összességében az agrárszektor meghatáro-
zó hitelintézete kívánunk lenni. Ezt szolgálja az is, 
hogy régiós rendszerben működő, dedikált értéke-
sítési hálózatot működtetünk, és egy önálló Agrár 
Igazgatóságot állítottunk fel. Az egyéni és családi 
gazdaságok körében nagyobb hangsúlyt kívánunk 
fektetni a termékforgalom-alapú adósságpotenciál-
számításoknak. Továbbá, pénzügyi, finanszírozási mo-
delljeinkben még hangsúlyosabban szeretnénk meg-
jeleníteni az agrár, illetve az élelmiszeripari szektor  
finanszírozási jellegzetességeit.

Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen sajá-
tos banki megoldásokkal, termékekkel segítik? 
Egyszerű termékstruktúra kialakítására törekszünk. Hi-
teltermékeink lényegében az alábbi néhány termékka-
tegóriába illeszthetők bele, amelyek valamennyi ügyfél 
igényét képesek kielégíteni. Ezek a folyószámla típusú, 
könnyített fedezetű hitelek; a támogatások előfinanszí-
rozását szolgáló; a forgóeszköz-finanszírozást segítő;  
a beruházási típusú és cégvásárlást célzó hitelek. A 
már meglévő ügyfélkörünk számára testreszabott 
megoldásokat igyekszünk kínálni. Ugyanakkor a meg-
célzott új gazdasági területek és gazdálkodói szegmen-
sek kiszolgálásához további termékek fejlesztése szük-
séges. Ilyen például a termőföldvásárlási-hitelkeret, a 
generációváltás finanszírozását célzó, illetve a cégek 
koncentrációját elősegítő, vagy a készletfinanszírozási 
hitelkonstrukciók kialakítása. 

A vállalkozások hitelezésében milyen szerepe van az 
alapítványi kezességnek? 
Nagyon jelentős, mivel mind a meglévő termékeinknél 
(például Agrár Széchenyi Kártya, Gazdakártya), mind az 
újaknál szerepet szánunk az Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány (AVHGA) intézményi kezességének.  
A hitelezési aktivitás növelése elképzelhetetlen az 
intézményi jellegű kockázatmegosztás hangsúlyos 
igénybevétele nélkül. A magasabb kockázati profilú 
cégek kiszolgálásánál alapvetően támaszkodunk az 
AVHGA által kínált portfólió garancia megoldásokra. 
Ennek alapján tervezünk a jövőben is terméket fejlesz-
teni, és hosszú távú, kölcsönösen eredményes, straté-
giai együttműködésre törekszünk az alapítvánnyal.

Hogyan alakulhat a következő években a mikro-, 
kis- és középvállalkozási, illetve az agrárhitelezési 
tevékenység?
A KKV-szektor hitelezése továbbra is erős dinamikájú 
terület maradhat. A KKV hitelezés területén a bankok 
közötti verseny fokozódni fog 2018-ban. Ez a verseny 
most még csak a legjobb adósminősítésű cégek ese-
tében éles. Várható, hogy a kockázati elvárások eny-
hülésével a verseny áttevődik a kevésbé erős vállalko-
zások irányába is, de ez egyben fokozott óvatosságot 
igényel. Ebben az esetben csak megfontolt hitelezési 
tevékenységgel, az ügyfelek mélyebb megismerésével, 
szoros ügyfélkapcsolattal lehet pozitív eredményt el-
érni. A Takarékok hagyományos ügyfélközeli kiszolgá-
lási modellje ebben a versenyben kifejezetten előnyös, 
így lendületes hitelezési piaci növekedésük továbbra is 
folytatódhat.
Megítélésünk szerint a KKV-szektor hitelezési aktivi-
tását több tényező és folyamat is erősíteni fogja az 
előttünk álló időszakban. Ilyen hatással lehet a Vi-
dékfejlesztési Program nyertes pályázatainak töme-
ges megvalósítása 2018-tól kezdődően, a várhatóan 
2018-2019-ben is alacsony kamatszint, avagy az ag-
rárágazat támogatott és kedvezményes finanszírozási 
konstrukcióinak megléte. Nagy lehetőséget látunk a 
generációváltás és cégtranzakciók finanszírozásában. 
A gazdálkodók, illetve általában a KKV-k nagy része 
esetében ugyanis a közeljövőben lesz időszerű a gaz-
daság, a vállalkozás átadása a fiatalabb generációk-
nak, vagy értékesítése új külső szereplők számára.

Az agrárszektor finanszírozása  
– ígéretes üzleti lehetőség
A hazai agrárágazat életében számottevő változásokat 
hozott az elmúlt néhány év. A kormányzati erőfeszítések, 
illetve az európai uniós csatlakozás kedvező hatásai révén 
egy jól működő és áttekinthető támogatási és szabályozási 
keretrendszer épült ki, egyúttal jelentős vidékfejlesztési 
források áramlottak és áramlanak az ágazatba.  
Összességében az agráriumban sokat javult a pénzügyi 
kiszámíthatóság. A növénytermesztés jövedelmezősége 
stabilizálódott, és a nehézségek ellenére fokozatosan  
az állattartásban is kedvező jelek mutatkoznak. A sertés-, 
a szarvasmarha- és a baromfiszektorban 2017-ben 
javultak a jövedelmek. Az uniós támogatások segítségével 
megvalósuló beruházásokra támaszkodva a technológiai  
megújulás gyorsult. 

A bankok 2017-ben is növekvő hangsúlyt helyeznek 
az agrárium finanszírozására. Egyre több terméket 
és szolgáltatást kínálnak az ágazat szereplőinek, 
komoly verseny folyik a gazdák fejlesztési és működési 
finanszírozásáért. A bankok számos esetben igénybe 
veszik az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

vállalkozói hitelképességet erősítő kezességvállalását.  
A hitelintézeti és alapítványi együttműködés fontos eleme 
a főleg mezőgazdasági vállalkozásokat célba vevő egyedi 
kezességi termékek alkalmazása. Ezek mérsékelt fedezeti 
elvárásokat, kedvezőbb díjakat és egyszerűbb, gyorsabb 
ügyintézést biztosítanak a gazdálkodók és a pénzügyi 
intézmények számára.

Az alapítvány elsődleges feladata az agrárszektor 
kiszolgálása. A hitelintézeti és a gazdálkodói igények 
alapján, a bankokkal kialakított együttműködés, illetve  
az alapítványi kedvezményes díjú kezességi kínálat 
bővítése eredményeként 2017-ben is folytatódott  
az alapítványi portfolió bővülése. Az első félévben  
a kezességi ügyletek száma, a 2016 hasonló időszakához 
képest több mint 15 százalékkal emelkedett,  
és meghaladta az ötezret. Ennek majd 70 százaléka 
agrárcélú kezességvállalás volt. A kezességgel biztosított 
agrár-hitelösszeg megközelítette az 50 milliárd forintot, 
amely mintegy 15 százalékkal volt magasabb, mint 2016 
első félévében.
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is. A legelső ÁTK pályázat idején a követelményként 
megfogalmazott híg- és almostrágyatárolás korszerű-
sítését oldottuk meg, utána következtek a takarmány-
tároló színek, az ÁTK III pályázat keretében a fejőház 
rekonstrukciójára került sor, a negyedikben új istállók 
épültek. A két új istállóban a fejős állomány kétharma-
da fér el. A régieket is használjuk, így a férőhely nö-
vekedés az állatok zsúfoltságát csökkentette, ami ki-
mutathatóan javította a termelést, nem is gondolnánk, 
hogy a komfort javítása mennyire fontos a termelés 
szempontjából. Az új istállók már a legkorszerűbb 
technológiával vannak felszerelve. Megoldottuk a föld-
ről etetést, a klimatizálást, az új istállókban már nem  
a szokásos párásítást alkalmazzuk, automata függö-
nyök szabályozzák a légmozgást, a trágyakihúzó rend-
szer szervesen kapcsolódik a trágyatechnológiához  
stb. Az országban az egyik legjobb technológiával 
rendelkező istállót építettük. Ennek érzékeltetésére 
csak annyit, hogy még olyan részletekre is vigyáztak  
a technológusok, hogy az állat ne érintkezzen közvet-
lenül fémmel, a fémes alkatrészeket állatbarát puha 
műanyaggal borították. Egy nagyon fontos techno-
lógiai elemet kellett megoldanunk, a régi takarmány-
kiosztó kocsikat le kellett cserélni, ezért lízing konst-
rukcióban vásároltunk egy igen korszerű, ha nem  
a legkorszerűbb takarmánykiosztó kocsit. Ez egy  
50-60 milliós tétel, amihez a Budapest Bank biztosítot-
ta a lízing konstrukciót. 

Milyen a tejtermelés gazdaságossága jelenleg? 
– A tejüzemek most 98 forint körüli áron vásárolják 
a tejet. Ezt korrigálja pluszban, minuszban a zsír- és 
fehérjetartalom esetleg mennyiségi felár. Ez a 100 
forint fölötti önköltséget önmagában nem fedezi, de  
a támogatásokkal ki tudjuk hozni nullára. Mindeneset-
re a tendencia kedvező, s reméljük, hogy pozitívum-
mal zárjuk az évet. Érződnek még a válság utóhatásai, 
hiszen akkor több vemhes üszőt voltunk kénytelenek 
értékesíteni, amelyek most hiányoznak a termelésből, 
a 2016-os évhez viszonyítva átlagban 40-50 tehénnel 
kevesebbet fejtünk az idén. Ennek következménye, 
hogy a technológiai javulás ellenére az év első kilenc 
hónapjában kevesebb tejet termeltünk, mint az előző 
év azonos időszakában.

Most már nem kell kényszerértékesíteni? 
– Nem szorulunk az üszőértékesítésre, beállítjuk  
a szaporulatot. Összességében 700-750 tehénig tu-
dunk biztonsággal elmenni. Ennek a felújított fejőház 

kapacitása szab határt. Vannak terveink, hogy vala-
milyen robotos technológiával oldjuk meg a fejést.  
Az a probléma, hogy a legkisebb berendezés, ami el-
férne az épületben 370 millió forintba kerül, ráadásul 
még át is kell alakítani az épületet. Közép távon terve-
zünk váltani,

Hogyan aránylik egymáshoz a két ágazat? 
– Az árbevételt tekintve felét-felét adja a tejtermelés 
és a növénytermesztés úgy, hogy a tejértékesítés egy-
részt biztosabb bevétel, másrészt egyszer-egyszer 
meghaladja a növénytermesztését, ami az időjárástól 
és más külső tényezőktől függően ingadozik. Nagyon 
változó minőségűek a földjeink. Az arra alkalmasabb 
földterületeken borsó és lucerna vetőmagot termelünk. 
Mivel a tehenészet egyik legfontosabb takarmánya  
a lucerna, az foglal le 250 ha területet, az összes közel 
tíz százalékát. Próbálkozunk fű-búza takarmánykeve-
rékekkel, több mint 100 hektáron kaszáló ősgyep van, 
aminek nincs nagy tápértéke, ezért a szénát vásárolni 
kell. Az állattenyésztés igényeinek kielégítésére rozs, 
silókukorica takarmánycirok, tritikále is a termesztett 
növényeink közé tartozik. E mellett értékesítési céllal, 
búzát, kukoricát, napraforgót, repcét termelünk. Mivel 
hosszú távú stratégiánk, hogy kitartunk a tejtermelés 
mellett, a takarmánytermesztést is igyekszünk ehhez 
igazítani. A tej árát nem tudjuk befolyásolni, lehet, 
hogy növekszik, de azzal is számolni kell, hogy csök-
ken. A Budapest Bankkal egyeztetve, arra jutottunk, 
hogy a költségeken kell faragni. Az önköltség döntő ré-
szét a saját és a vásárolt takarmány teszi ki. A vásárolt 
takarmány mennyiségét akkor lehet jelentősen csök-
kenteni, ha a saját termésűt minél jobb minőségben, 
minél magasabb fehérjetartalommal állítjuk elő, de 
ehhez kapcsolódni kell egy olyan szintű a tárolásnak, 
amivel a minőséget meg tudjuk őrizni. Ezért most a 
takarmánytároló rendszereink felújítása, korszerűsí-
tése van napirenden. A kombájnvásárlás és az elavult 
növénytermesztési gépek cseréje a közeljövő feladata, 
de ez árbevétel illetve eredmény függő. Kis lépések-
ben fejlesztünk. Minden évben készítünk egy fejlesz-
tési tervet, amikor az ágazatok vezetői szükségesség 
szempontjából sorrendet állítanak fel, ezt követően 
az ügyvezetők, a bankkal egyeztetve, meghatározzák, 
hogy miként lehet beállítani a finanszírozásba. Ez nem 
csak iránymutatásként szolgál, hanem nagy biztonsá-
got is jelent számunkra.  

A gazdasági társaságot két ügyvezető igazgató 
irányítja. Tóth István távolléte miatt Csintalan 
Zoltán ügyvezetőt kértük a vállalkozás bemuta-
tására. 
– Gazdaságunk az 1949-ben alakult régi termelő-
szövetkezet egyik utód szervezete. A közös gaz-
daság többszöri átalakulását követően alakult ki a 
jelenlegi méret és szerkezet, és azóta Galgamenti 
Mezőgazdasági Kft. néven önálló gazdasági társa-
ságként működik. A termelés szerkezete is hagyo-
mányos, két fő ágból, a növénytermesztésből és az 
állattenyésztésből áll. Jelenleg 2850 hektár bérelt 
területen szántóföldi növényeket termesztünk, illet-
ve 680 holstein-fríz tehén és szaporulata található 
az istállókban. Az utóbbi évek fejlesztései lehetővé 
teszik akár 750 tehén és szaporulata tartását is. 
Napi 19-20 ezer liter tejet fejünk. Jellemző az ál-
lattenyésztés színvonalára, hogy az állományunk  
holstein-fríz törzstenyészet.  

Nem éppen kockázatmentes mostanában a tej-
termelés, mégis kitartanak az ágazat mellett.  
Az okokról kérdeztük Csintalan Zoltánt. 
– Hagyományainkból és adottságainkból következik, 
hogy a szarvasmarha ágazatot tekintettük, s tekintjük 
meghatározónak. Állományunk magas genetikai ér-
téket képvisel, a genetikában rejlő lehetőségek mind 
hatékonyabb kihasználása érdekében a folyamatos 
technikai, technológiai fejlesztést tűztük ki célul. Mind  
a négy ÁTK pályázaton részt vettünk valamilyen pro-
jekttel. Ezek finanszírozásában jelentős segítséget 
kaptunk a Budapest Banktól. A legutolsó program 
(ÁTK IV) keretében például takarmányos színt újítot-
tunk fel, új takarmány tárolókat és két új istállót épí-
tettünk, melyek pályázati költségvetése 803 millió 
Ft volt. Ehhez kellett a bank hitele, amely mögött az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfi-
zető kezessége állt. A folyamatos termelés ellenére 
sem finanszírozható saját forrásból egy ilyen lépté-
kű fejlesztés, csak úgy tudtuk megoldani, hogy mind  
a kifizetéseket, mind a támogatásokat előfinanszí-
rozta a bank. A korábbi években változó mértékben, 
durván 200-300 millió forintos összegeket fordítot-
tunk beruházásokra. Múlt évben a szinten tartáshoz 
szükséges 170 millió forint körüli értékcsökkenést sem 
tudtuk beruházásra fordítani, sőt a bank hatékony köz-
reműködése kellett a termelés finanszírorásához is. 
A közismert tejpiaci válság miatt 2016-ban az eszköz 
pótlási lehetőség nullára redukálódott. Ha a támoga-
tástól eltekintek, literenként 110 forint a tej önköltsége,  
s ezzel szemben 70 forint közelébe süllyedt a felvásár-
lási ár. 2016-ban támogatások nélkül számolva csak  
a tehenészeten 216 millió forintot buktunk. Mivel a tá-
mogatásokat nem kaptuk meg időben, a mérlegben 
sem tudtuk azt szerepeltetni, 125 milliós veszteséget 
kellett kimutatni. Ilyenkor fontos, hogy a finanszírozó 
pénzintézet ismerje a mezőgazdasági vállalkozás sa-
játosságait, mint a mi esetünkben a Budapest Bank, 
amely tudja, hogy csak időbeni elcsúszásokról van szó, 
ha megkapjuk a 120 millió forint támogatást, máris 
helyreáll a gazdálkodásunk.  

A válság után is bíznak a tejtermelésben?
– Az igencsak változó piaci helyzet és sokszor ked-
vezőtlen gazdasági körülmények ellenére mi bízunk  
a tejtermelésben. Valljuk, hogy folyamatos fejlesztés-
sel, korszerűsítéssel kell válaszolni a piaci kihívásokra. 
Ezt mutatja a szisztematikus fejlesztési programunk 

Korszerűen hagyományos 
gazdálkodás
Növénytermesztés, állattenyésztés – hagyományos termelési szerkezet  
és megfontolt fejlesztés jellemzi a Turán tevékenykedő Galgamenti 
Mezőgazdasági Kft. gazdálkodását. Bár a tejpiaci válság miatt nehéz helyzet  
alakult ki, mégis sikerült kilábalni, talpon maradni.

„...kellett a bank hitele, amely mögött  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
készfizető kezessége állt. ”
Tóth 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

A gazdálkodók a 2017. évben bekövetkezett mező-
gazdasági károk miatti kárenyhítő juttatási kérel-
müket 2017. november 30-ig nyújthatták be. Azok 
a károsultak adhatják be kérelmüket, amelyek kár-
bejelentését az agrárkár-megállapító szerv a folyó 
évben korábban már jóváhagyta. A kérelmekről leg-
később 2018. március végéig születik döntés, az iga-
zoltan károsult gazdák eddig az időpontig hozzá is 
juthatnak a szóban forgó juttatáshoz. A Kárenyhítési 
Alapban a 2018. év elején várhatóan mintegy 27 mil-
liárd forint fog rendelkezésre állni az idei vesztesé-
gek ellensúlyozására. A kárenyhítő juttatás alapját 
a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték 
különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés jelenti. 
Az adott növénykultúra tárgyévi- és referencia ho-
zamértéke a megadott referenciaárak felhasználá-
sával állapítható meg. A kárenyhítő juttatás összege 
legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékát 
érheti el, amennyiben a károsult gazda rendelkezik 
megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás 
nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak 
a fele nyújtható.

A Magyar Államkincstár 2017. október közepéig be-
fejezte az elismert zöldség-gyümölcs termelői szer-
vezetek 2016. évi működési programjai alapján be-
nyújtott támogatási kérelmek bírálatát. Így, ebben  
az évben a beadott igénylések alapján összesen mint-
egy kétmilliárd forint támogatás folyósítására került 
sor az érintett 36 zöldség-gyümölcs termelői szerve-
zet részére. Az intézkedés célja az, hogy a termelői 
szervezetek működési programjainak támogatása ré-
vén hatékonyabb legyen a termeléstervezés, javuljon 
a termékminőség, elterjedtebbé váljon a környezetet 
kímélő termelési módszerek használata.

Kárenyhítő juttatás

Zöldség-gyümölcs
termelők támogatása

A gazdálkodók eredményes fejlesztései, valamint  
a vidékfejlesztési források hatékony felhasználása érdekében 
egységes eljárás került kidolgozásra a támogatások 
öröklésének lehetősége érdekében. Eszerint a támogatást 
igénylő elhalálozása esetén az örökös számára kiadhatóvá 
válik a támogatói okirat, amennyiben az örökös – a kérelem  
benyújtása mellett – maradéktalanul megfelel a pályázati  
felhívásban meghatározott jogosultsági és kötelezett-
ségátadásra vonatkozó feltételeknek. Az érintetteknek 
figyelemmel kell lennie arra, hogy a jogosultsági ellenőrzés 
és a tartalmi értékelés csak a jogerős hagyatékátadó végzés 
benyújtását követően kezdődhet el. 

A kertészeti ágazat beruházásainak sikeres megvalósítása 
érdekében módosításra került a gyógy- és fűszernövények 
termesztését segítő, három milliárd forintos keretösszegű 
vidékfejlesztési pályázati felhívás. A legfontosabb változás, hogy 
a gazdálkodók által igényelhető támogatási összeg felső határa 
50 millió forinttal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy az egyéni 
projektek esetében a duplájára, összesen 100 millió forintra, míg 
a kollektív beruházások esetében 150 millió forintra emelkedett 
az igényelhető maximális támogatási összeg. Egyúttal arra is 
lehetőség nyílt, hogy a pályázók akár több pályázási időszakban, 
több kérelem alapján is jogosultak legyenek a támogatás 
elnyerésére, figyelembe véve a támogatási összeg maximális 
mértékét. 

Örökölhető támogatások

A gyógy- és fűszer-
növény termesztés 
támogatása

A Vidékfejlesztési Programban (VP) a baromfitartó telepek kor-
szerűsítését támogató felhívásra beérkezett kérelmek esetében 
hirdettek eredményt 2017 októberében. A kiírás első beadási 
körében most több mint 200 pályázó részesült kedvező elbírálás-
ban. A nyertesek mintegy 22 milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatáshoz juthatnak hozzá. A VP szarvasmarhatartó telepek 
korszerűsítését támogató felhívására beadott pályázatok ese-
tében ugyancsak eredményt hirdettek 2017 októberében. Most 
több mint 500 kérelem kapott kedvező elbírálást, az elnyert 
támogatás megközelíti a 30 milliárd forintot.
A VP-ben összesen 40 milliárd forint került elkülönítésre  
a borágazat fejlesztéseinek támogatására. A versenyképes-
ség- és energiahatékonyság javítását célzó kérelmek közül, első 
körben 2017. október végén közel 500 pályázat részesült pozitív 
elbírálásban, a megítélt támogatás eléri a 30 milliárd forintot.  
A nyertes pályázóknak lehetőségük lesz új borászati gépek, be-
rendezések beszerzésére, meglévő technológiák korszerűsítésé-
re, illetve építéssel járó beruházások megvalósítására. A VP juh- 
és kecsketartó telepek korszerűsítését segítő kiírása esetében 
szintén 2017. október végén több mint 360 kérelem elfogadására 
került sor, amelyek teljes támogatása meghaladja az 5 milliárd 
forintot. Az általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt fel-
hívás keretében pedig mintegy 3,5 milliárd forint támogatásban 
részesült több mint 100 gazdálkodó.
A beérkezett kérelmek elbírálása, értékelése még nem fejeződött 
be teljes körűen, így a megítélt támogatás összege és a nyertes 
projektek száma tovább fog nőni az előttünk álló hetekben.

Nyertes vidékfejlesztési 
pályázatok

A Vidékfejlesztési Program beruházási fejleszté-
seket támogató pályázati kiírásai esetében módo-
sultak a létszámfenntartásra vonatkozó elvárások.  
Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázók-
nak a projekt megvalósítási időszakában nem, csak 
a befejezett fejlesztések fenntartási időszakában 
kell biztosítaniuk a pályázat beadásakor megjelölt 
foglalkoztatási bázislétszámot, illetve teljesíteniük 
a létszám növelésére tett vállalásukat. Ez a módo-
sítás elsősorban az állattartó gazdaságok számára 
jelent nagy segítséget, de más gazdálkodók eseté-
ben is sokkal könnyebbé válhat a fejlesztések meg-
valósítása és fenntartása. 

A kedvező változás összesen 17 beruházási jellegű 
vidékfejlesztési pályázatot érint. Ezek a következők: 
mezőgazdasági termékek értéknövelése; kertésze-
tek korszerűsítése (öt felhívás); baromfi, szarvas-
marhatartó, sertéstartó, juh- és kecsketartó, illetve 
állattartó telepek korszerűsítése; tárgyatároló épí-
tése és korszerűsítése; mezőgazdasági vízgazdálko-
dás fejlesztése; kisméretű terményszárító építése; 
borászati termékfejlesztés és erőforrás-hatékony-
ság javítása; nem mezőgazdasági tevékenységek 
megkezdése; erdészeti technológiák fejlesztése és 
erdei termékek feldolgozása.

Vidékfejlesztési 
Program: 
változó létszám-
követelmények

Magyarország földrajzi és természeti adottságai ki-
váló lehetőséget biztosítanak a minőségi gyümölcs 
termesztésére és kereskedelmére. A Vidékfejlesztési 
Program „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytele-
pítés támogatására öntözés kialakításának lehetősé-
gével” című pályázati felhívásának célja a gyümölcs-
termesztés versenyképességének, hozzáadott érték 
termelésének fokozása az új, innovatív és környezet-
barát termesztési technológiák és termesztési módok 
elterjesztésének támogatása révén. A rendelkezésre 
álló vissza nem térítendő támogatási összeg mintegy 
19 milliárd forint. A felhívás keretében az alábbi tevé-
kenységek támogathatóak:

• új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ül-
tetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, 
művelésmód-váltás;

• ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellá-
tását biztosító, a vízvisszatartás létesítményeinek 
létrehozása (víztározók létesítése);

• ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellá-
tását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létre-
hozása;

• ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrá-
jának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése;

• energiatakarékos ültetvényöntözési technológiák 
beszerzése, az öntözőberendezések energiahaté-
konyságának javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege egyéni pályázó esetén legfeljebb 75, kol-
lektív pályázók esetén legfeljebb 150 millió forint 
lehet. A támogatás maximális mértéke az elszá-
molható költségek 50 százaléka, kivéve a Közép-
Magyarországi régiót, ahol 40 százaléka. A kol-
lektív, illetve a fiatal mezőgazdasági termelők 
által benyújtott projektek további 10-10 százalék-
pont támogatásban részesülhetnek. A támoga-
tási kérelmeket a 2018. március 8-ai határnapig  
lehet benyújtani.
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A Vidékfejlesztési Program 
aktuális pályázati kiírásai

• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• Gyógynövény termesztés
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 
támogatása

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

vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 

létesítmények kialakítása, fejlesztése
• Innovációs operatív csoportok létrehozása és az 

innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása

• Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in 
vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést 
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

• Erdő-környezetvédelmi kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
• A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és 

tájhasználat váltás együttműködései
• Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott 

közjóléti funkcióinak fejlesztése
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

megelőzése
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdősítés támogatása
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása
• Egyedi szennyvízkezelés

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2017. 
első negyedévében közel 50, a másodikban mintegy 
86 milliárd forint értékű beruházás történt a mező-
gazdaságban. Az első félévben az agrárberuházá-
sok volumene mintegy 30 százalékkal haladta meg 
a 2016 első félévi szintet. A bővülés az év második 
felében is folytatódik, a beruházások éves szinten 
közel 25 százalékos növekedést is mutathatnak, 
és értékük meghaladhatja a 300 milliárd forintot.  
Az uniós pályázati projektek megvalósításával a be-
ruházások növekedésének üteme 2018-ban 10-20 
százalékos lehet, azok éves értéke pedig megköze-
lítheti a 310-320 milliárd forintos szintet.

A kedvező beruházási klímát több tényező magya-
rázza. Egyfelől a Vidékfejlesztési Program támo-
gatási forrásai folyósításának jelentős mértékű 

felgyorsulása. Egymás után hirdetik ki ugyanis  
a különféle kiírások nyerteseit, és a pályázatok elbí-
rálási folyamatának további szakaszai is lezárulnak 
az előttünk álló hónapokban. Például a kertészeti, 
az élelmiszer-feldolgozási, az állattartási, a borá-
szati stb. területeken egyaránt sokmilliárdos tech-
nológia-korszerűsítési, építési, energiafelhasználás 
racionalizálási fejlesztések indulnak meg. Másfe-
lől a kamat- és finanszírozási környezet is kedve-
ző lehetőséget nyújt a hitelforrások bevonására.  
A finanszírozást pedig hatásosan segíti az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes 
intézményi kezességvállalása, amely a beruházá-
sok megvalósításának és fenntartásának bármely 
szakaszában igénye vett hitelhez, vagy a támoga-
tási előleg felvételét biztosító bankgaranciához  
is kapcsolódhat.

Töretlen a mezőgazdasági  
beruházások bővülése

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány	időszaki	kiadványa. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
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