
„Amennyiben 
az agrárfinanszírozásról van szó, 
akkor az OTP Bank megkerülhetetlen 
szereplője a hitelezési piacnak.”
Szabó István

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

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 
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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.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a Földművelés-
ügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um és a Magyar Államkincstár adatai alapján elké-
szítette az agrár-és vidékfejlesztési támogatások 
2017-es összesítését. 

A múlt évben különféle jogcímeken összesen mint-
egy 560 milliárd forint támogatáshoz jutott hoz-
zá az agrárágazat. Ez az összeg közel 85 milliárd  
forinttal elmarad az előző évitől, ám ez nem jelen-
ti a támogatások csökkenését. A változás hátte-
rében ugyanis a közvetlen termelői támogatások 
2018. évre áthúzódó kifizetései állnak. 

A teljes támogatási összeg majd 80 százaléka 
(kb. 445 milliárd forint) európai uniós forrásból 
származott, mintegy 20 százalékára (kb. 116 mil-
liárd forint) pedig a hazai költségvetés biztosított  
fedezetet.

A Vidékfejlesztési Program keretében folyósított 
támogatások 2016-hoz képest mintegy 73 milli-
árd forinttal emelkedtek, és megközelítették a 107 
milliárd forintot. A kifutó 2007-2013-as Halásza-
ti Operatív Program keretében kétmillió forintot 
kaptak a gazdák, a Magyar Halgazdálkodási Ope-
ratív Programból pedig még nem történt kifizetés. 
Így, a vidékfejlesztési és halászati programokban 
kifizetett támogatások részesedése a teljes támo-
gatási összegből meghaladta a 19 százalékot.

A közvetlen támogatások értéke az összes agrár-
és vidékfejlesztési támogatás több mint 60 száza-
lékát tette ki. Az így folyósított összeg meghatá-
rozó része területalapú támogatás formájában és  
a zöldítési komponens keretében jutott el a ked-
vezményezettekhez. Ugyanakkor a nemzeti tá-
mogatások, illetve a piaci és egyéb támogatások 
hányada a teljes támogatási összeg hozzávetőle-
gesen 20 százalékára rúgott. 

Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások 2017-ben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
(AVHGA) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a vidéki,  
és mindenekelőtt az agrárvállalkozások 
finanszírozásában segítséget nyújtó kedvezményes 
kezességvállalása az ország teljes területén 
hozzáférhető legyen a hitelfelvevő cégek számára. 

A bankokkal kiépített és folyamatosan bővülő 
együttműködés eredményeként lényegében az összes 
vállalati hitelezést végző banki és takarékszövetkezeti 
fiókban igényelhető az alapítványi kezesség. 

Az alapítványi törekvések és gyakorlati lépések az 
elmúlt években a számszerűsíthető eredményekben is 
mindinkább megmutatkoztak. A 2016. év után a 2017. 
évben is nőtt a kezességi ügyletek száma, illetve a 
kezességgel biztosított hitelösszeg, az utóbbitizenhét 
százalékot meghaladó mértékű növekedést mutatott  
az elmúlt évben. 

A kezességgel biztosított átlagos hitelösszeg is 
nagyobb lett, amely 2016-ban 16,6, 2017-ben 18,3 millió 
forint volt. Ugyanakkor a kezességi ügyletek száma 
és a kezességgel biztosított hitelösszeg csaknem 
valamennyi régióban növekedést mutatott. Az 
Alapítvány tevékenysége leginkább a mezőgazdasági 
termelésben aktív régiókra fókuszál. Ezt mutatja az 
is, hogy a kedvezőtlenebb helyzetű régiókban, mint 
a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-
dunántúli kb. 25-25�-kal, az észak-alföldi régióban 
több mint 17�-kal emelkedett a kezességgel biztosított 
hitelösszeg. Az Alapítvány célja, hogy segítse a vidék 
versenyképességének javulását és elősegítse azt, 
hogy minél több vállalkozás jusson finanszírozáshoz. 
A vidékre nem elmaradott térségként kell tekinteni, 
hanem lehetőségekkel teli, de finanszírozást igénylő 
területre, amely fejlődését a termelési technológiák 
folyamatos korszerűsítése és az innováció  
tesz lehetővé.

Az alapítványi kezességvállalás 
regionális jellemzői
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az üzem mérete már lehetővé teszi, hogy további 
földvásárlással akár hetven-nyolcvan hektárra nö-
veljük a termőterületet. 

Okoz-e gondot a mostanában gyakori munkaerő-
hiány? 
– A szőlőművelésben nem alkalmazunk bérmunká-
sokat. Komoly gépparkkal rendelkezünk, a három 
Massey Ferguson traktorunkkal kényelmesen meg 
tudjuk oldani az 56 hektáros szőlőterület művelé-
sét. A zöldmunkát – metszéstől a szüretig – részben  
a családtagok végzik, illetve részben kiadjuk vállal-
kozóknak. Nem lehet állandó munkásokkal kiszolgál-
ni egy ekkora területet, hiszen a vállalkozás mérete 
60 ember folyamatos foglalkoztatását kívánná meg, 
akik folyamatosan a szőlőben dolgoznának. Ehelyett 
a családok, illetve a vállalkozók délutánonként, vagy 
hétvégén ellátják a felvállalt területen a szükséges 
munkát. Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy a szü-
retet egy általam kiválasztott brigád végezze. Így 
nem beszélhetünk munkaerőhiányról, inkább azt 
mondanám, hogy az emberek keresik a lehetőséget  
a munkára. 

Több versenyen is díjazzák a boraikat. Melyek a 
legsikeresebbek?
– Továbbra is a legnagyobb borunk a Mátyás Cuvée, 
de van több dűlőszelektált borunk is. A bocor dűlő-
ből származó borok a legmagasabb minőségűek. Ez 
a dűlő 16 hektárt foglal magában, ahol olyan kör-
nyezeti hatások érvényesülnek, hogy csak prémium 
minőségű vörös borok teremnek. Ez a sorozatunk  
a legsikeresebb, aminek a csúcstagja a Bocor 
Grandior Merlot. Bekerült Magyarország 12 legjobb 
bora közé, és több hazai és külföldi versenyen is jó 
eredményt ért el, nem egy megmérettetés győztes 
bora. A Villányi hegység adottságai, a déli fekvés,  
a katlan hatás egyértelműen a minőségi borok al-
kotására serkenti a borászokat. Ezt elismeri a piac 
is. Félmillió palack bort értékesítünk egy év alatt, 
ebben vannak eredetvédett borok classic és pré-
mium minőségben. Célunk továbbra is a csúcsbo-
rok termelése, palackozása. E törekvésünk sikerét  

a különböző megmérettetéseken kapott 
díjak méltón elismerik.

Mit jelent a vállalkozásnak a méltán hí-
res vendéglátó pince? 
– Ma már a villányi történelmi pinceso-
ron a vendéglátóhelyek sora fogadja a 
látogatókat. Ebben is az elsők között vol-
tunk. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen 
hasonló létesítmény, a Szende Gáborék 
vendégváró pincéje működött korábban 
a pincesoron. Bár a borozó kialakítása 
komoly áldozatokkal járt, megláttam benne a le-
hetőséget: kapcsolat a fogyasztókkal, az ismert-
ség, a név, mint márka megismertetése. 1999 óta 
működik a vendéglátó pincénk, amely azóta min-
den áldott nap nyitva van, fogadja a vendégeket. 
Mindjárt a nyitáskor egy kemencét is építtettünk 
bele, nálunk a kemencében sütött ételekkel lehet  
a borainkat kóstolni, Azóta nagyon jól működik, a mi 
példánk hatására már az egész pincesoron fogadnak 
vendégeket. Megpezsdült az élet Villányban. 

A jövőről a következőket mondta Günzer Tamás. 
– A tevékenységünk bővítésén túl a feleségemmel 
együtt a legnagyobb vágyunk volt a gyerekeket is 
bevonni a termelésbe. Ez már teljesült. A fiam a fő-
borász, két szüretet már levezényelt, a lányom pedig 
most végzi az egyetemet, de már az iskola mellett 
ellátja a marketing munkákat. Arra biztattam őket, 
hogy alapítsanak együtt egy céget, és így jött létre  
a GNZR Kft., ami a Günzer névből képződött úgy, 
hogy kimaradtak a magánhangzók. A két fiatal már 
önállóan készít olyan illatos, könnyű borokat, ame-
lyek a legújabb igényeknek megfelelnek, és amelyek-
kel még tovább szélesedik a Günzer bor-család. 

Meghatározó élményeiről, szokatlan 
indulásáról a következőket mondta el  
a szakmában nagy elismertségnek ör-
vendő borász.
– Szőlőművelő családban nőttem fel, 
apámtól, nagyapámtól leshettem el  
a szőlő művelésének és a bor készítésé-
nek fogásait, rejtelmeit. Apám meglátta 
bennem a vonzódást a borok iránt. Az 
egyetem elvégzése után, a diplomám 
mellé kaptam tőle 0,3 hektár terüle-
tet egy pincével, mondván „Fiam, tied  
a munka, tied a bevétel”. Hálás vagyok 
neki azért, mert elindított ezen a pá-
lyán, s ezt egy különleges bor, a Mátyás 
Reserved megalkotásával szerettem 
volna neki megköszönni, amint az aján-

lás szól: „Édesapámnak, Günzer Mátyásnak”. Méltó 
édesapámhoz, pincészetünk egyik legmagasabb mi-
nőségét képviselő presztízs vörösbora. Villányban 
természetesen sokan foglalkoztak - akár melléktevé-
kenységként – szőlőtermesztéssel. Én is először főál-
lásban a Borjádi Mezőgazdasági Részvénytársaság 
állattenyésztési ágazatvezetője voltam, melléktevé-
kenységként foglalkoztam borászattal és vendéglá-
tással, de amikor a 2002. évi Pannon Bormustrán  
a tudtom nélkül benevezett 2000-es évjáratú Caber-
net Sauvignon borom a legmagasabb vörösbor pont-
számot kapta, és bekerült Magyarország top húsz 
vörösbora közé, úgy éreztem, sőt tudtam, hogy a bo-
rászat az én utam. Még 1991-ben indítottam a vállal-
kozásomat, amit ezután céltudatosan fejlesztettem. 
Újabb területeket vásároltam, béreltem, így értem el 
a mai méretet az 56 hektárt, amiből 6 hektár friss te-
lepítés. A dűlők jelentős része déli, dél-nyugati fekvé-
sű terület, 20-22 százalékos lejtéssel, „katlan hatású” 
mezoklímával. Jellemző szőlőfajtáink a Portugieser,  
a Pinot Noir, a Cabernet Franc, a Kadarka, a Chardon-
nay, a Merlot, a Cabernet Sauvignon és az Irsai Olivér.  

A legígéretesebb dűlőink az Ördögárok, a Bocor 
és a Kopár dűlő. Innen kerülnek ki a díjnyertes bo-
raink, az Ördögárok Merlot és egy limitált különle-
gesség, a Bocor Grandior Merlot. Igyekszem a borok 
nevében a termőhelyet is megjeleníteni, ami egy-
értelmű utalás a bor eredetére, különlegességére,  
egyediségére. 

A feldolgozás kezdetben nem kis gondot jelentett 
– idézi fel az első éveket Günzer Tamás. 
– Az elején – nem lévén más lehetőség – kis pincék-
ben dolgoztunk, béreltünk raktárt, ott is készítet-
tünk borokat, a termelés folyamatosan bővült. Úgy 
alakult, hogy évi 300-400 ezer palack bor készült 
a különböző helyeken. Nőtt a mennyiség, fejlesztet-
tük a kereskedelmet. Mind nyilvánvalóbb lett, hogy 
a meglévő feldolgozási kapacitás egyre szűkösebb 
lesz. Megérett a helyzet a változásra: új beruházás-
ként építeni kellett egy, a kor színvonalán működő 
komplett feldolgozó üzemet. 2009-ben adtam be  
a pályázatot, 2010 nyarán megkezdődött az építke-
zés, és a 2011-es szüret utáni feldolgozást már itt 
kezdhettük meg. A következő tavaszra teljesen befe-
jeződött az építkezés. Az 1200 négyzetméteres pin-
cészet két szintet foglal magába: 400 négyzetméter 
a föld alatt, 800 négyzetméter a föld felett helyez-
kedik el. Minden megvan benne: pince, barrique ér-
lelő, palackos tároló, erjesztő tér, palackozó gépsor, 
palackozó üzem, iroda, öltöző. Az EMVA pályázat 
keretében épült pincészet 50�-os európai uniós tá-
mogatással és 50�-os önerővel készült el. Mindez 
nehezen lett volna megvalósítható megfelelő pénz-
ügyi hátország nélkül. Ezt a hátteret nekünk a Hun-
gária Takarék jelenti, amely hosszú évek óta mel-
lettünk áll. A folyamatos beruházásokhoz, illetve a 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításában szá-
míthatunk a bankra. Mondhatom azt is, hogy együtt 
élünk, hiszen pontosan ismerik a tevékenységünket, 
a gazdálkodásunkat, ha kell tanácsot is adnak. To-
vább növeli a biztonságot, hogy a hitelek mögött 
készfizető kezességével az Agrár-Vállalkozási Hi-
telgarancia Alapítvány áll. A Vidékfejlesztési Prog-
ramban most is nyertünk egy pályázatot, aminek 
köszönhetően tovább bővítjük az üzemet. Ez a kor-
szerűsítés 360 millió forintba kerül, aminek 50�-a 
támogatás, a többi önerő, amelynek biztosításában 
szintén segít a Hungária Takarék. E fejlesztés révén 

Villányi minőség
Világszínvonalú fejlődésnek lehetünk tanúi a villányi borvidéken. A kitűnő 
adottságok, a szubmediterrán éghajlat, a mindent elárasztó napfény, a déli 
fekvésű területeken érvényesülő katlan hatás, párosulva az itt élő emberek 
szorgalmával, precizitásával, hagyományos hozzáértésével és nem utolsó sorban 
a minőséghez való megalkuvás nélküli ragaszkodásával, csodálatos minőségű, 
világhíres borokat alkotott. Az első nagy borász nemzedéket követi a második 
generáció, amelynek egyik kiváló képviselője Günzer Tamás.

„Tovább növeli a biztonságot, hogy a hitelek mögött 
készfizető kezességével az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány áll.”
Günzer Tamás
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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

Magyarországon évente több mint 100 milliárd forint 
értékű természeti kár sújtja a mezőgazdaságot. Egy-
egy káresemény akár 30-50 százalékos terméshozam 
veszteséget is okozhat. A jégverés és a vihar miatti ter-
méskiesés szinte minden évben a leggyakoribb mező-
gazdasági káresemények közé tartoznak Az érvényes 
törvényi szabályozás alapján mostanra jelentős mér-
tékben bővült a kárbiztosítás által védett termőföldek 
mértéke és hányada. A 2016-tól megnövelt, évi 4 mil-
liárd forintos díjtámogatás arra ösztönzi a gazdálko-
dókat, hogy növényeiket biztosítsák az időjárási károk 
ellen. A vonatkozó szabályozás értelmében, ebben az 
évben is akár 65 százalékos biztosítási díjtámogatás-
ban részesülhet az a mezőgazdasági termelő, aki 2018. 
május 31-éig megkötötte díjtámogatott mezőgazdasá-
gi biztosítási szerződését. Az esetleges kárt az arról 

A mezőgazdasági biztosítás díjtámogatása

Az alábbiakban szereplő vidékfejlesztési támogatásokra 
jogosult azon gazdálkodók, akik eddig még nem kapták 
kézhez a támogatói okiratukat, már a 2018. évi egységes 
kérelem benyújtási időszakában beadhatják támogatás-
kifizetési igényüket. Az ezt tartalmazó dokumentációban a 
támogatói okirat száma helyett a támogatási kérelem számát 
kell feltüntetniük. A támogatás-kifizetési igény elbírálására  
a támogatói okirat kiadását követően kerül majd sor.

A Vidékfejlesztési Program (VP) érintett intézkedései  
a következők:

• Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP4-10.1.1-15  
és VP4-10.1.1.2.-16)

• Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.-11.2.-15) 

• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások  
(VP4-4.4.1-16)

• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi  
és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése (VP4-4.4.2.2-16)

• A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti 
támogatás (VP3-14.1.1-16)

• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajták genetikai állományának megőrzése  
(VP4-10.2.1.1-15 és VP4-10.2.1.2-17)

• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
megelőzése (VP5-8.3.1-17)

• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 
környezeti értékének növelését célzó beruházások 
(VP5-8.5.1-17)

• Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17)
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (VP5-8.2.1-16) 
• Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

Kifizetési kérelem beadása 
támogatói okirat nélkül

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

való tudomásszerzést követően két napon belül kell 
írásban jelenteni a biztosítónak.
A díjtámogatott „A” típusú mezőgazdasági biztosítás 
többek között árpára, búzára, rozsra, napraforgóra, 
kukoricára, káposztarepcére, almára, körtére, szőlőre 
köthető, és a jégeső, tűz, vihar, aszály, felhőszakadás, 
árvíz, téli, tavaszi és őszi fagyok okozta károk mér-
séklésére szolgál. A második, „B” típusú biztosítás a 
jégeső, vihar, tűz, téli és őszi fagyok okozta károkra 
köthető például dinnyére, málnára, paprikára, paradi-
csomra, zabra, szilvára, barackra vagy cseresznyére. 
A harmadik, „C” típusú biztosítás ugyancsak a jégeső, 
aszály, árvíz, téli, tavaszi és őszi fagyok, felhőszaka-
dás, vihar és tűzkár ellen köthető az előbbieken túli 
növénykultúrákra.
A díjtámogatott biztosítások nem terjednek ki a gaz-
dálkodás valamennyi elemére. Ugyanakkor a gazdál-
kodóknak a mezőgazdasági területeken túl az általuk 
tartott állatokra is célszerű biztosítást kötniük, illetve 
biztosíthatók még a mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó épületek, berendezések, raktáron lévő 
termények, valamint a mezőgazdasági gépek is.
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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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