
Hogyan ítéli meg a magyarországi KKV-szek-
tor és az agrárszektor finanszírozásának lehe-
tőségeit?
A hazai gazdaságban a mikro- és kisvállalkozói, 
illetve a nagyrészt ebbe a körbe tartozó agrár 
(mezőgazdasági és élelmiszeripari) ügyfelek fi-
nanszírozásában komoly üzleti lehetőség van.  
A következő években a piaci és a fejlődési po-
tenciál alapján az általános vállalkozói kör és az 
agrárszektor fejlesztési, növekedési igényei és le-
hetőségei nagy valószínűséggel erősödni fognak.  
A finanszírozási feladatok megoldása a bankszek-
tor és a vállalkozások számára egyaránt előnyős 
módon lehetséges. Rövid- és középtávon a kamat-
szintek alacsonyan maradhatnak, ezért a vállal-
kozásoknak célszerű az időszerű vagy az esetleg 
halogatott beruházások mielőbbi megvalósítása, 
valamint a napi forgóeszköz szükségletek biztosí-
tása. Ehhez partnerek tudnak lenni a kereskedelmi 
bankok.

Milyen szerepet tölt be az OTP  
a mezőgazdaság és az élelmi-
szeripar finanszírozási igényei-
nek kiszolgálásában?
Az OTP a hazai hitelintézeti rend-
szer egyik meghatározó szereplő-
jeként, az agrárium finanszírozásá-
ban is kiemelt és bővülő szerepet 
kíván betölteni. Az élelmiszergaz-
dasági hitelek piacáról általános-
ságban elmondható, hogy a finan-
szírozhatóság feltételeit tekintve 
banki szempontból is folyamatos 
javulás figyelhető meg. Ennek kö-
szönhetően a szektor kiszolgálását 
végző banki terület, az úgynevezett 
OTP Agrár is nagyobb biztonsággal 
tudja kihelyezni forrásait ebbe a 
szegmensbe. Az OTP-hez forduló 
régi és új agrárágazati ügyfeleket 
komplex szolgáltatáscsomaggal várjuk. Valamennyi 
hitelkonstrukciónkat az általános vállalkozói kör szá-
mára dolgoztuk ki, de azokat természetesen igénybe 
tudják venni mind a mezőgazdasági, mind pedig az 
élelmiszeripari vállalkozások is. A piac igényeit látva 
idén két fő terméket helyeztünk a fókuszba. Nagyon 
sok agrárvállalkozás küzd azzal a problémával, hogy 
miközben beruházást tervez, az ehhez szükséges 
saját erőt nem tudja előteremteni. Erre jelenthet jó 
megoldást az OTP Zöld folyosó programunk. Emel-
lett előfordulhat, hogy váratlan helyzetek miatt,  
a cégeknek év közben likviditási gondjai akadnak, 
például nincs a vállalkozás számláján elegendő for-
rás a beszállítók kifizetésére. Ennek a problémának 

Az OTP Bank Nyrt. (OTP) alapvető fontosságú ügyfelekként tekint a mikro-  
és kisvállalkozásokra, köztük az agrárvállalkozásokra. A bank a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar finanszírozásában komoly üzleti lehetőséget lát, s évről 
évre növeli hitelintézeti piaci részesedését az agrárszektor kiszolgálásában. 
Ezt a folyamatot megalapozza az agrárium – támogatási programok által is 
serkentett – bővülő hitelezési igénye is. A bank finanszírozási és szolgáltatási 
termékei rendszeres fejlesztésével is igyekszik kiszolgálni az ügyfeleket. Erről 
beszélgettünk Szabó Istvánnal, az OTP Bank Nyrt. Ingatlan, Kisvállalkozási  
és Agrár Divízió igazgatójával.

Az agrárhitelezés  
növekvő szerepe

„Amennyiben 
az agrárfinanszírozásról van szó, 
akkor az OTP Bank megkerülhetetlen 
szereplője a hitelezési piacnak.”
Szabó István
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Az alapítvány 2017-ben is meghatározó és erősödő 
szerepet töltött be a vidéki, mindenekelőtt az ag-
rárvállalkozások finanszírozásának segítésében. Az 
elmúltév folyamán több mint 9000 ügylet révén 167 
milliárd forint hitelösszeghez kapcsolódott alapítvá-
nyi kezesség. Ez azt jelenti, hogy a 2016. évi növe-
kedést folytatva 2017-ben az ügyletszám közel hét 
százalékkal, a kezességgel biztosított hitelösszeg 
több mint 17 százalékkal emelkedett. Az alapítványi 
készfizető kezességre támaszkodva az elmúlt évben 
is sok vállalkozás jutott hitelforráshoz, hiszen olyan 
vállalkozások is a bankok hitelezett ügyfeleivé válhat-
tak, amelyek egyébként nem rendelkeztek megfelelő 
fedezettel, de üzleti elképzeléseik életképesek voltak. 
Különösen érvényes volt ez a kisebb méretű, főként 
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A korábbi évhez hasonlóan a 2017. évben a ke-
zességi ügyletek több mint 85 százaléka a 
mikrovállalkozásokhoz, további közel 14 százaléka pe-
dig a kisvállalkozásokhoz kapcsolódott. A kezesség-
gel biztosított hitelösszegből az előbbiek közel 58, az 
utóbbiak 34 százalékkal részesedtek. Az AVHGA ügy-
félkörében továbbra is kiemelkedő szerepet töltenek 
be az őstermelők, a családi gazdaságok és az egyéni 
vállalkozások. Ezekben a gazdálkodói csoportokban 
a kezességgel biztosított hitelösszeg meghaladta a 
42 milliárd forintot, amely 5 százalékos növekedést 
jelent a 2016. évi értékhez képest. A családi gazda-
ságok esetében közel 4, az egyéni vállalkozásoknál 
mintegy 9 százalékos bővülés történt 2017-ben. Az 
őstermelők kezességgel biztosított hitelösszege pe-
dig hozzávetőlegesen a 2016. évi szinten alakult.

A korábbi gyakorlathoz képest 2017-ben is lehetőség 
volt arra, hogy az alapítvány a kkv-szektor nagyobb 
méretű vállalkozásai számára és/vagy nagyobb volu-
menű hitelekhez nyújtson kezességet, az előnyösebb 
banki finanszírozási kondíciók biztosítása érdekében. 
Ennek megfelelően – miközben az átlagos kezesség-
gel biztosított hitelösszeg mintegy 18,3 millió forint 
volt 2017-ben – a kezességgel érintett hitelek mérete 
a néhány millió forinttól a több százmillió forintig ter-
jedt az alapítványi portfolióban.

Az Agrár-
Vállalkozási 
Hitelgarancia 
Alapítvány 
(AVHGA) szerepe 
a vállalkozások 
finanszírozásában

a megoldásában segít a viszonylag egyszerűbb, 
automatizált módon elérhető faktoring termékünk  
(az OTP Zöld kártya - Támogatások Faktoring konst-
rukció), illetve az OTP Agrár támogatás előfinanszí-
rozó termékünk, amely 2018. második felében már 
online igénylés keretében is elérhető lesz.

Az agrárszektor finanszírozási kereslete ho-
gyan befolyásolja a banki elképzeléseket?
Az OTP Bank menedzsmentje 2010-ben úgy dön-
tött, hogy a banki folyamatokon belül kulcssze-
repet szán az agrárágazat finanszírozásának is. 
Ennek érdekében 2010 végén létrehozta az Agrár-
ágazati Igazgatóságot. Ekkor már két évvel túl vol-
tunk a 2008. évi pénzügyi válságon. Azt tapasztal-
tuk, hogy ha egyes területeken egy kicsit lazítunk 
az agrárfinanszírozás feltételein, és bevonjuk  
a garancia intézményt, valamint a termőföldet, 
mint fedezetet, akkor az ágazat hitelezésében 
olyan kitörési pont jöhet létre, amelyre a bank egé-
szének szintjén is érdemes odafigyelni. Emellett 
fokozatosan megjelent az igény az uniós pályáza-
tokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozáshoz 
szükséges hitelforrásokra is. Általánosságban el-
mondható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 
pénzügyi helyzete már akkor is stabilabb volt, mint 
az egyéb ágazatokban tevékenykedő ügyfeleké.
Bebizonyosodott, hogy a menedzsment jól döntött, 
nemcsak a bank bevételi oldalát, hanem az ügyfe-
lek számát tekintve is. Az agrárágazat ugyanis nyi-
tott volt a bank finanszírozási piaci aktivitásának 
erősödésére. A hitel-, és betétállomány alakulását 
tekintve is jelentős fejlődést értünk el az agrárszek-
tor területén. Elmondhatjuk, hogy amennyiben az 
agrárfinanszírozásról van szó, akkor az OTP Bank 
megkerülhetetlen szereplője a hitelezési piacnak. 

Milyen sajátos banki megoldásokkal segítik a 
szektor finanszírozását?
Az elkövetkező két-három évben a „motort”, de 
egyben kockázatot is a Vidékfejlesztési Program 
keretein belül megvalósuló beruházások hitele-
zése jelenti majd a bankok, így az OTP számára 
is. A sok kisebb értékű projekt, egyes jogszabá-
lyok változása, a beruházás megvalósítására for-
dítható szűkös határidő, mind kihívás elé állítja 
a hazai bankszektort. Annak érdekében, hogy 
a mikrovállalkozások, különösen az őstermelők 
és a családi gazdálkodók is hozzájuthassanak  
a számukra szükséges forrásokhoz, az OTP Agrár-
ágazati Igazgatósága, az Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány (AVHGA) és az OTP Hungaro-
Projekt Kft. bevonásával 2017-ben elindította  
a „zöld folyosó” elnevezésű programját. A „zöld 
folyosó” komplex megoldást kínál mind a beruhá-
zás és a támogatásmegelőlegezés finanszírozásá-
ra, mind pedig a támogatási előleg-kifizetésekhez 
szükséges pénzügyi biztosítékok, azaz a bankga-
rancia igénybevételére. A „zöld folyosó” segítsé-
gével ráadásul a pénzügyi ütemezés teljes mérték-
ben igazodik a pályázati és beruházási lépésekhez, 
illetve további előny, hogy a nyertes pályázó ala-
csony szintű, minimum öt százalékos saját erő 

mellett tudja megvalósítani pályázati elképzelése-
it. Az új hitelezési program mindezzel jelentősen 
egyszerűsíti, gyorsítja, és fedezeti oldalról stabili-
zálja a pályázati projektek finanszírozását. 

A közvetlen agrártámogatásokhoz kapcsolódva 
milyen finanszírozási megoldásokat alkalmaz-
nak?
Az OTP Zöld kártya - Támogatások Faktoring konst-
rukciói jó megoldást jelenthetnek a különféle, utó-
lag folyósított, a Magyar Államkincstártól igényelt 
mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására. 
Ezekkel a konstrukciókkal immár 29 féle támoga-
tási jogcím előfinanszírozható. Újdonság, hogy az 
adott évi támogatás mellett, a hat fő támogatás-
típus (SAPS, zöldítés, AKG, fiatal mezőgazdasági 
termelők támogatása, Natura 2000 gyepterületek 
kompenzációs kifizetései, Természeti Hátránnyal 
Érintett Terület kompenzációs kifizetései) eseté-
ben, egyidejűleg a következő évi támogatás össze-
gének előfinanszírozása is igényelhető. Így kétévi 
támogatás előfinanszírozása válik lehetővé. Ez  
a megoldás olyan őstermelők, családi gazdálko-
dók, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások 
számára nyújt segítséget, amelyek rendszeres me-
zőgazdasági támogatásokra jogosultak, és gyors, 
egyszerű, kiszámítható finanszírozást szeretné-
nek kialakítani. Az utólag folyósított támogatások 
előfinanszírozása a modern gazdaság velejárója 
és a versenyképesség egyik fő hordozója. 

Mi a célja és hogyan működik az OTP és az ala-
pítvány közötti együttműködés?
Amint már említettem, bankunk az AVHGA bevo-
násával közösen indította el a „zöld folyosó” el-
nevezésű programját. De az alapítvány általában 
is aktív szerepet játszik a mikrovállalkozások, kü-
lönösen az őstermelők, családi gazdálkodók for-
ráshoz juttatásában. A hitelkérelmet a bankhoz 
benyújtó gazdálkodók jellemző problémája, hogy 
nem rendelkeznek elegendő fedezettel, ezért túl 
kockázatos a finanszírozásuk. Így az alapítványi 
kezességvállalás fő célja, hogy ezeket a vállalko-
zásokat segítse hitelhez jutni. Ezt a célt szolgálja 
az OTP Bank és az AVHGA között megkötött inno-
vatív együttműködési megállapodás is.

Milyen további tervei vannak a banknak? 
Az agrárvállalkozások színvonalas és rugalmas 
kiszolgálásának az előttünk álló években is ki-
emelkedő jelentőséget tulajdonítunk. Az OTP 
agrárfinanszírozási piaci részesedése több éve 
folyamatosan növekszik. 2020-ra a cél, hogy az 
agrárhitelezési piacon minden ötödik hitelt az OTP 
nyújtsa. Ez a térnyerés nem csupán az OTP agrár-
hitelezési súlya, hanem a bank egészének a hitel-
intézeti piacon betöltött kiemelkedő szerepének 
megalapozása szempontjából is fontos. A banki 
termékek és szolgáltatások kínálatának a változó 
igényekhez igazítását, színesítését tovább foly-
tatjuk. Termékfejlesztésünkkel a forgalom további 
növekedését ösztönző finanszírozási megoldáso-
kat igyekszünk kialakítani.

Egységes kérelmek 
benyújtása

A fűszerpaprika-
termelők támogatása

A gazdálkodók 2018-ban minden eddiginél több, összesen 
44 jogcím esetében igényelhetnek támogatást az egységes 
kérelem keretében, egyúttal teljesíthetik adatszolgáltatási 
kötelezettségüket is. A gazdálkodók a 2018. április 3. és 2018. 
május 15. közötti időszakban támogatáscsökkentés nélkül 
nyújthatták be kérelmüket. A 2018. május 16. és 2018. június 11. 
között beérkező kérelmek esetében a hozzáférhető támogatási 
összeg munkanaponként egy százalékkal mérséklődik. A 2018. 
június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmek pedig nem 
kerülnek befogadásra. A 2018. május 15-ig benyújtott egységes 
kérelmek adatait késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig 
lehetett módosítani.
A Magyar Államkincstár ebben az évben is alkalmazza az 
előzetes ellenőrzés jogintézményét. Eszerint az egységes 
támogatási kérelmek május 15.-i beadási határideje után  
a Kincstár az ügyfélkapujukra megküldött dokumentumban 
értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmük előzetes ellenőrzésekor 
komolyabb probléma merült fel. Az érintett termelők az 
értesítésekben szereplő pontokon a május 15.-i benyújtási 
határidőt követő 35 napon belül szankciómentesen 
módosíthatják kérelmeiket.

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű 
(de minimis) támogatásáról szóló 37/2014 (IV. 4.) VM rendelet 
alapján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek 
a minőségi fűszerpaprika termelése céljából megvásárolt 
fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni ellensúlyozására. 
A támogatás a 2017. október 20. és 2018. április 30. között 
megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75 százaléka,  
de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint lehet.  
A támogatási kérelmeket 2018. május 1. és 2018. augusztus 5. 
között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatás 
igényléséhez szükséges a részletes információk a Magyar 
Államkincstár 22/2018. (IV. 12.) számú közleményében érhetők el.
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révén próbálunk embereket szerezni, akik általá-
ban egy-két napra tudnak jönni. Közben a munka-
bér évről évre növekszik. Korábban jöttek Erdélyből 
jó munkások, de azok továbbálltak Nyugatra. Ezt  
a helyzetet előbb-utóbb kezelni kell. Az lesz a meg-
oldás, hogy minél kevesebb kézimunkaerőt igénylő 
növényt termelünk, vagy olyan növényeket, amelyek 
termesztését sikerül gépesíteni. Ilyen szempont-
ból nagyon-nagy előrelépés volt a palántázó gép 
beszerzése, mert éppen a szamóca szezonban kell 
palántázni a paprikát. Ilyenkor régen tíz-tizenkét 
embert kellett foglalkoztatnunk, ráadásul olyano-
kat, akik tudnak palántázni. Ez már tavaly is nehezen 
ment, az idén pedig már lehetetlen. Most négy em-
berrel meg tudtuk oldani a munkát, ki tudtuk ültetni 
a paprikát. Nemsokára jön a paprikaszedés. Az any-
nyival könnyebb, hogy teljesítményhez lehet kötni, ki 
mennyi kilót szed le, annyi pénzt kap, ez a rendszer 
egyelőre csábító, könnyebb rá embert kapni.

Úgy látszik, nem lehet más a fejlesztés útja, mint 
a fóliával borított terület növelése, Önök is ezt 
tervezik?
– Mint mindenki, mi is szeretnénk továbblépni, 
ezért most is a fiatal gazda támogatás keretében 
adtunk be pályázatot a fóliatelep növelésére. Meg 
is nyertük. A 48 millió forint költségvetésű projekt 
— a fiatal gazda minősítés miatt — 60�-os támoga-
tottságú, ami azt jelenti, hogy 28 millió forint a tá-
mogatás, és a fennmaradó húszmilliót kell nekünk 
saját erőből biztosítani. Ennek 50�-ára kaptunk 
viszontgaranciát az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítványtól (AVHGA). A korábbi fejlesztéseinket is 
úgy tudtuk megvalósítani, hogy a hitelek mögött az 
AVHGA készfizető kezessége állt. A fennmaradó ösz-
szeget saját megtakarításunkból, az áruforgalomból 
és családi segítségből tudjuk összerakni. Igényt tar-
tunk a támogatási előlegre, de egyelőre nem tudtuk 
lehívni, mert éltünk a pályázat módosításának lehe-
tőségével. Az eredeti pályázat beadása és a bírálat 
között ugyanis 20 hónap telt el, eközben drágult  
a vasanyag, meg a munkadíj, így az eredeti projekt 
költsége 40 százalékkal növekedett volna. Kapva 

kaptunk a támogatási pályázat módosítási lehető-
ségén: csökkentett területen korszerűbb beruházást 
valósítunk meg. Az AVHGA 14 millió forint támoga-
tás megelőlegezésére vállalt garanciát.

A tervekről a következőket mondta Verdungné 
Asztalos Angéla. 
– Komoly biztosíték számunkra, hogy a 3A Takarék-
szövetkezet csongrádi fiókja mögöttünk áll. A kezde-
tektől jó, szinte családias a kapcsolatunk, pontosan 
ismerik a gazdálkodásunkat, ezért minden pénzügyi 
kérdésben számíthatunk a szaktanácsaikra. Az igaz-
sághoz tartozik, hogy mi is törekszünk arra, hogy ne 
vállaljuk túl magunkat, józan módon, lépésről lépés-
re fejlesztjük a gazdaságot. Most azt terezzük, hogy 
ha az új fóliatelepen is megindul a termelés, a mel-
lettünk lévő 4,5 hektár földet megvásároljuk, ami 
elsősorban a szabadföldi termelésben a megfelelő 
vetésforgót szolgálná. Számolnunk kell a munka-
bérek, és a felhasznált anyagok, például növényvé-
dő szerek árának jelentős növekedésével. Ezt nem 
mindig követik az általunk előállított termékek árai. 
Mindezt számba véve, a hatékonyságot maximálisan 
szem előtt tartva tudunk, és fogunk tovább fejlődni. 

Az vállalkozás indulásáról szólva  
a következőket mondta Verdungné 
Asztalos Angéla.
– Beleszülettem, belenőttem a me-
zőgazdaságba. Már kicsi gyerek-
ként is segítettem a szüleimnek, 
akik paprikát, paradicsomot ter-
mesztettek. Akkor még kisebb volt 
a kertészetünk, ami később négy 
hektárra növekedett. Elvégezve a 
gazdasági mérnöki főiskolát, kisebb 
kitérő után visszajöttem a család 
gazdaságába. 2011-ben úgy gondol-
tuk a férjemmel, hogy komolyabban 
kellene foglalkozni a kertészeti ter-
meléssel. Elhatároztuk, hogy indu-
lunk a fiatal gazda pályázaton. Ez 

azért is indokolt volt, mert a szüleim már elfáradtak, 
nem várhattuk tőlük, hogy a folyamatos jelenlétet, 
komoly fizikai megterhelést kívánó gazdálkodást 
tovább folytassák. 2014-ben kaptuk meg a határo-
zatot: nyertünk a pályázaton. Ettől kezdődött az új 
időszámítás, az intenzív fejlesztés korszaka, ami az-
óta is tart. Akkor építettük meg a kilenchajós blok-
kos fóliaház rendszert, ami a palántanevelővel, a ter-
mesztő résszel most is a gazdaság gerincét alkotja. 
Összesen 40 ezer eurót, nagyjából 12 millió forintot 
nyertünk a pályázaton. A támogatás révén a fólia-
házak mellett sikerült még különféle eszközöket,  
kisebb gépeket is beszereznünk. 

Mivel indultak, mit termesztettek a kezdetekben?
– Először pritaminpaprikát termeltünk fólia alatt, és 
szabad területen is. A kezdő évben, 2015-ben kimon-
dottan jó termés volt. Az Univer Product Zrt-vel volt 
termelési szerződésünk szeletelt pritaminpaprikára. 
A paprikát mi szeleteltük, és az Univer dolgozta fel 
késztermékké. E mellett az Interfruct Kft-nak is ter-
meltünk kápia paprikát. 2016-ban adódott az újabb 
lehetőség a kertészeti termelés korszerűsítésére 
kiírt pályázat révén. Ezen a pályázaton is sikeresen 
szerepeltünk, hozzáteszem: magunk készítettük  
a pályázatokat, soha nem vettük igénybe külső  

pályázatíró cég munkáját. Sajnos elég sokára dön-
tött az irányító hatóság, másfél év telt el, mire meg-
kaptuk a határozatot. Közben a kertészeti géppá-
lyázat segítségével sikerült egy olyan kerti traktort 
vásárolni, amellyel a fóliaházban is tudunk dolgozni. 
Ekkor határoztuk el, hogy tovább növeljük a fóliás 
területet A fóliasátrainkban főleg szamócát terme-
lünk, kisebb részben borsót, paprikát. A klímaválto-
zás miatt egyre szélsőségesebb időjárás, pl. a nagy 
esők, a szél, a jégverés kivédése miatt ma már szinte 
csak fóliás termesztésben gondolkodhatunk. Ez az 
egyik tényező, ami a fóliával borított terület növelé-
se mellett szól, a másik, hogy a korai termesztéssel 
kedvezőbb árak érhetők el a piacon. Úgy állítottuk 
be, hogy egyharmad-kétharmad arányban oszlik 
meg a szamóca, illetve a korai zöldségek termelése. 
A földi eper területe nem növelhető, mert kézimun-
ka igényes, és egy-két nap alatt kell eladni az árut. 
Ez különösen nehéz feladat, mert nincs szerződött 
felvásárló partnerünk, a nagybani piacon közvetle-
nül kell értékesíteni a termést. A paprikára könnyebb 
szerződő partnert találni. Ma úgy gondoljuk, hogy a 
paprikatermesztés lesz majd a főprofilunk. A papri-
kát is fólia alatt kell termelni, mert a szabadban az 
aszály egyre erősebben sújtja a növényeket. Ezért 
kellene még több fóliaház, mert ott tudnánk párá-
sítani, elkerülnénk az egyre erősebb, felhőszakadás 
szerű esők kártételeit, és nem utolsó sorban árnyé-
kolással meg tudjuk védeni a növényeket az erős UV 
sugárzástól. Ez egyre fontosabb, mert évről-évre 
több a napégéses folt a termésen, rontva a minő-
séget, és ezzel együtt csökkentve a bevételeinket.  
A permetszerű porlasztással, a ködösítéssel a nö-
vényvédelem is hatékonyabb a fólia alatt. 

Egyre nagyobb gond a munkaerő hiánya Erről  
a következőket mondta Verdungné. 
– Nagy lépésnek tartom, hogy az idén sikerült a sza-
móca termesztés modernizálásához egy használt 
bakhátat, vagyis vetéssort készítő és egy palántázó 
gépet vásárolni. Ez utóbbinak az a különlegessége, 
hogy a bakhátat takaró fóliába beülteti a palántát, 
kiszúrja a fóliát, s a lyukba ülteti a fiatal növényt. Ez 
önmagában nem lenne egy csoda, de nekünk szinte 
megváltást jelent, mert nincs kézi munkaerő, nem 
kapunk olyan embert, aki tud és akar palántázni. Ez 
a példa is jól mutatja, hogy milyen nagy gond most 
és mekkora gond lesz a munkaerőhiány. Idénymun-
kásokkal próbálkozunk, és szerencsére van két olyan 
alkalmi munkavállalónk, akik évek óta visszajárnak. 
Amikor nagyobb dömping van, mint például a szamó-
caszedés, vagy a paprikaszedés idején, ismerősök  

Fiatalosan, meggondoltan
Kecskemét határában gazdálkodik a Verdung család. Kis területen, intenzív 
zöldségtermesztést folytatnak. Ami legalább ennyire fontos: fiatalok és itt 
képzelik el a jövőjüket is.

„A korábbi fejlesztéseinket is 
úgy tudtuk megvalósítani, hogy a hitelek mögött 
az AVHGA készfizető kezessége állt.”
Verdungné Asztalos Angéla
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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 őstermelői igazolványról szóló 2015-ös kormány-
rendelet szerint az őstermelőknek az alábbi adataik 
változását minden évben június 15-éig kell bejelente-
niük a falugazdászoknak:

• a földterület használatának jogcíme, helye, címe, 
helyrajzi száma, nagysága, művelési ága;

• az állattartásra alkalmas épület használati joga, 
helye, területe, férőhelye, állatfaj megnevezése;

• a termeszteni kívánt és termesztett növénykul-
túrák megnevezése, fajonkénti termőterülete, 
a termelés volumene, és az értékesíteni kívánt 
mennyisége;

• állat fajtánként az értékesíteni kívánt termékek 
mennyisége;

• a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatko-
zó engedély megléte.

A személyes adatokban (név, lakcím, adószám), vagy 
az értékesíteni kívánt termékek körében bekövetke-
zett változásokat a módosulástól számított tizenöt 
napon belül kell bejelenteni. Így kell eljárni, ha a közös 
őstermelői tevékenységben részt vevők személyében 
változás következik be, vagy ha a tevékenységgel fel-
hagynak.

Az őstermelők 
adatszolgáltatása

A területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési 
támogatások esetében is jogosultsági feltétel, hogy a 
gazdálkodó az érintett területeken betartsa az úgynevezett 
minimumkövetelményeket. Ez utóbbiakat a 10/2015 (III.13.) 
FM rendelet foglalja össze. Eszerint, a szántóterületen, az 
állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett 
területen a gyomok (beleértve a nádat is) és a hasznosítás 
szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb 
olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn az 
terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú 
gyomosodása. A gyepterületek esetében nem fordulhat 
elő túllegeltetés, amely miatt a gyep foltokban kiritkul, és 
a talajfelszín legalább 50 százalékban fedetlenné válik. 
Továbbá a gyepalkotó fűfajoknak és takarmánynövényeknek 
túlsúlyban kell lenniük a gyepterületen. 
Amennyiben a gazdálkodó a fenti jogosultsági feltételeket 
nem tudja betartani, úgy például a SAPS, a zöldítési, vagy 
a termeléshez kötött támogatásokra az adott területen 
nem lesz jogosult. Ugyanez vonatkozik a Vidékfejlesztési 
Programban az agrár-környezetgazdálkodás/ökológiai 
gazdálkodás konstrukció keretében elnyert, úgynevezett 
AKG támogatásra is. Amennyiben a minimumkövetelmények 
teljesítését valamilyen vis maior esemény akadályozza meg, 
illetve az bejelentésre és a hatóság által elfogadásra kerül,  
a gazdálkodó a vis maior ok fennállásáig mentesül  
a kötelezettség teljesítése alól.

A hazai mezőgazdaság egyik visszatérő gondja az időjárási 
szélsőségekkel szembeni kitettség. Ezért a Vidékfejlesztési 
Program keretében az „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 
támogatása” című pályázati kiírás célja a mezőgazdasági 
üzemek időjárási kármegelőző és kockázatkezelő 
tevékenységének támogatása. Mezőgazdasági termelők (és 
azok csoportjai) nyújthatnak be pályázatot. A 4,72 milliárd 
forintos vissza nem térítendő támogatással a jégesőkár, 
az esőkár és a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló 
technológiák beszerzése és telepítése valósítható meg. 
A támogatás mértéke egyéni projekt esetén maximum 
20, kollektív projekt esetén legfeljebb 100 millió forint 
lehet. A támogatás az elszámolható költségek maximum 
60, illetve 80 százalékára rúghat. A támogatási kérelmek 
benyújtására most 2018. július 9-ig van lehetőség.

Feltétel a minimum-
követelmények betartása

Időjárási kockázatokat 
megelőző beruházások

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energia-
hatékonyságának javítása
A pályázati felhívás célja a gazdaságok és feldolgo-
zó üzemek versenyképességének javítása az új, in-
novatív és környezetbarát technológiák elterjeszté-
sének támogatása révén. A konstrukció a termelők 
és feldolgozók olyan beruházásait segíti, amelyek 
gazdaságosabb energiafelhasználást tesznek le-
hetővé. Így épületenergetikai, épületgépészeti, az 
energiaellátást érintő korszerűsítésekre, felújítá-
sokra, a megújuló energiaforrást hasznosító tech-
nológiák alkalmazására lehet támogatást elnyerni. 

Főbb támogatható tevékenységek:
1) Meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak 

utólagos külső hőszigetelése, külső nyílászá-
ró-cseréje, korszerűsítése, fűtési, hűtési és 
használati melegvíz rendszereinek modernizá-
lása, világítási rendszereinek átalakítása, meg-
újuló energiaforrását biztosító technológiák  
telepítése. 

2) Állattartó gazdaságok épületenergetikai, épü-
letgépészeti és energiaellátási korszerűsítése, 
felújítása, a megújuló energia hasznosítását 
biztosító technológiák alkalmazása. 

3) Élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz 
kapcsolódó energiahatékonyság javító projek-
tek megvalósítása, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása.

A rendelkezésre álló támogatási összeg 35 milliárd 
forint. A vissza nem térítendő támogatás összege 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió, kol-
lektív projekt esetén maximum egymilliárd forint 
lehet. A támogatás maximális mértéke a közép-
magyarországi régióban alapesetben az összes el-
számolható költség 40, a többi régióban pedig az 
50 százaléka. A támogatási kérelmek benyújtására 
2018. február 19-től van lehetőség. A pályázatok 
beadásának határideje: 2018. augusztus 19.

Borszőlőültetvény telepítés támogatása
A pályázati kiírás kizárólag a borvidékbe sorolt 
településen megvalósuló fejlesztésekhez nyújt tá-
mogatást. Támogatható tevékenység: új borszőlő-
ültetvény telepítése, amely magában foglalja az ül-
tetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer 
kialakítását is. A legkisebb támogatható ültetvény-
méretnek el kell érnie a negyed hektárt. A támo-
gatási keretösszeg 4 milliárd forint. Az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege egyéni 
projekt esetén maximum 75, kollektív projekt ese-
tén legfeljebb 150 millió forint lehet. A támogatás 
maximális mértéke a közép-magyarországi régió-
ban az összes elszámolható költség 40, a többi ré-
gióban pedig az 50 százaléka. A kollektív projektek, 
illetve a fiatal mezőgazdasági termelők 10-10 száza-
lékpontnyi többlettámogatáshoz juthatnak hozzá. 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 

15. napjától van lehetőség. A pályázatok beadásá-
nak aktuális szakaszhatára: 2018. június 15.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fej-
lesztése
A pályázat célja a mezőgazdasági termelés bizton-
sága, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
érdekében a vízkészletekkel való fenntartható gaz-
dálkodás előmozdítása, a takarékos öntözési tech-
nológiák elterjesztése. A rendelkezésre álló támoga-
tás 49,5 milliárd forint. 

Támogatható tevékenységek: 
1) Öntözőberendezések vízellátását biztosító víz-

visszatartás létesítmények építése. 
2) Természetes vízszűrőmezők kialakítása. 
3) Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási 

hatékonyságának javítása. 
4) Meliorált mezőgazdasági utak kialakítása. 
5) Új öntözőberendezések beszerzése. 
6) Öntözőberendezések energiafelhasználási ha-

tékonyságának javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás össze-
ge a mezőgazdasági termelők egyéni projektje esetén 
maximum egymilliárd, kollektív projektje esetén pedig 
maximum kétmilliárd forint lehet. A támogatás legma-
gasabb mértéke alapesetben a közép-magyarországi 
régióban megvalósuló fejlesztésnél az összes elszá-
molható költség 40, más régiókban 50 százaléka le-
het. A gazdálkodók több pályázati szakasz keretében, 
több kérelem alapján is jogosultak támogatás elnyeré-
sére. Legközelebb a 2018. augusztus 1-jéig benyújtásra 
került projektek kerülnek együttes elbírálásra.

Beruházási célú vidékfejlesztési pályázatok

A Vidékfejlesztési Program keretében 38 termelői csoport 
mintegy 5,5 milliárd forintos támogatásban részesült.  
A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdasági  
és erdőgazdálkodási ágazatban tevékenykedő gazdálkodók 
együttműködését, így segítve piaci pozíciójuk erősítését, 
jövedelmi és versenyképességi helyzetük stabilizálását. A nyertes 
termelői csoportok 5 éven keresztül átalányösszegű támogatásra 
jogosultak, amely évi összege legfeljebb 31 millió forint lehet.
A falusi turizmus fejlesztését célzó vidékfejlesztési pályázat 
keretében mintegy 550 mezőgazdasági mikrovállalkozás 
részesült támogatásban. A nyertesek csaknem 23 milliárd 
forintot fordíthatnak falusi szálláshely létesítésére, fejlesztésére, 
illetve egyéb nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és 
technológiafejlesztésre. Egy-egy projekt maximum 50 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetett.

Nyertes vidékfejlesztési 
pályázatok
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A Vidékfejlesztési Program 
további aktuális pályázati kiírásai

• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• Gyógynövény termesztés
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockáza-

tok 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 hazai mezőgazdaságban a beruházási kedv jelentő-
sen (11,5 százalékkal) emelkedett az elmúlt évben (a 
beruházások teljesítményértéke meghaladta a 300 
milliárd forintot), és 2018-ban is további bővülés várha-
tó. Ez nem kis részben a Vidékfejlesztési Program (VP) 
beruházási pályázatok elbírálásának, illetve a nyertes 
projektek megvalósításának köszönhető. 
A VP keretében hozzávetőlegesen 600 milliárd forint 
beruházási támogatás áramlik az agrárágazatba. 
Noha, biztosan lesznek olyan gazdálkodók, akik ban-
ki finanszírozás nélkül valósítják meg tervezett fej-
lesztésüket, nagyjából hasonló volumenű hiteligény 
fog jelentkezni a bankoknál. Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) feladata és célja, 
hogy a hitelhez jutók köre minél szélesebb legyen. 
Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek egyébként is 
megfelelnek a hitelnyújtási feltételeknek, az alapít-
ványi kezességvállalással javítani lehet a finanszíro-
zási feltételeket: a banki kamatfelár csökkentésével, 
a rendelkezésre álló vállalkozói fedezetek részbe-
ni kiváltásával, a futamidő meghosszabbításával.  

De ennél is fontosabb, hogy a bankok szempontjá-
ból kockázatosabb ügyfelek a kezességvállalásnak 
köszönhetően hitelképessé váljanak, figyelemmel 
arra, hogy nincs két egyforma beruházás, minden 
esetben az adott esetre szabott pénzügyi megoldást 
kell kialakítani.
Az AVHGA szinte az összes, az agrárszektor hitelezé-
sében érdekelt bankkal, illetve takarékszövetkezetek-
kel együttműködik a gazdálkodók finanszírozásában. 
Számos esetben, a VP projektjeinek finanszírozását 
is segítő, a hitelintézetekkel közös pénzügyi termékek 
is kidolgozásra kerültek. Az alapítvány 80 százalé-
kos állami viszontgaranciával kedvezményes díjon 
nyújt kezességet, de lehetőség van az európai uni-
ós COSME program keretében akár 90 százalékos 
viszontgarancia igénybe vételére is. Az elsődleges 
mezőgazdasági, élelmiszeripari és egyéb agrobiznisz 
célú finanszírozási ügyletek esetében, legalább 
hároméves beruházási hitel igénybe vételekor, az 
AVHGA automatikusan elengedi az első két számlázá-
si időszakra eső kezességi díjat.

Az agrárberuházások hitelezésének segítése

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