
Hogyan ítéli meg a magyarországi agrárszektor 
finanszírozásának lehetőségeit?
Az agrárszektor finanszírozása sokrétű, heterogén 
ügyféligényeken alapul. Olyan pénzügyi szolgáltatási 
palettát kell kialakítani, amely igazodik ehhez. Nagyon 
fontos számunkra, hogy figyelembe vegyük az ügyfél 
gazdasági méretét, illetve gazdálkodásának szervezeti 
összetettségét. Az MKB Bank ügyfélre szabott és az 
ügyfél likviditási helyzetét teljes mértékben szem előtt 
tartó finanszírozási konstrukciókat hozott létre és kí-
nál. Ilyenek többek között az Agrár Széchenyi Kártya 
hitel, a faktoring és az agrártámogatás-előfinanszíro-
zás. Az élelmiszeripari vállalatok esetében egy komp-
lexebb, a termelési és feldolgozói folyamatokat jól 
lekövető finanszírozás a célunk. Úgy érzékeljük, jelen-
leg generációváltásnak lehetünk szemtanúi, amely az 
agrárszektor minden területén előrehaladott. Az új ge-
neráció és az egész agrárágazat már digitálisan érett 
és fogékony az innovációra. Ez számunkra jó alapot ad 
a fejlesztésekhez és a speciális finanszírozási formák 
kialakítására. 
Bankunk kiemelt célterületként tekint az agrárszektor-
ra, a mezőgazdasági vállalkozások vonzó üzleti lehető-
ségeket kínálnak. A jövőre nézve elmondhatjuk, hogy 

az MKB Bank egyre növekvő szere-
pet fog betölteni az agrárszektor fi-
nanszírozásában. 

Milyen megoldásokat kínál az 
MKB Bank a vidékfejlesztési pro-
jektek megvalósulására, illetve 
hogyan segíti más uniós források 
előfinanszírozását? 
Mind az agrártámogatások előfinan-
szírozásával, mind a Vidékfejlesztési 
Programban nyertes pályázókkal ki-
emelten foglalkozunk. A bank vállalati 
finanszírozási múltja eleve prognosz-
tizálja elkötelezettségünket; szakértő 
kollégák segítik a vállalkozókat, hogy 
beruházásaikat megvalósítsák és a 
legmegfelelőbb banki termékeket ve-
gyék igénybe. Kifejezetten mezőgaz-
dasággal foglalkozó vállalkozásoknak kínáljuk az eset-
leges likviditási problémák áthidalására, a már említett 
Agrár Széchenyi Kártyát, ami a piacon nálunk volt az 
elsők között akár 100 millió forint összegben is igényel-
hető. A mezőgazdasági vállalkozások számára elérhető 
normatív támogatások előfinanszírozását is biztosítani 
tudjuk ügyfeleink számára: a területalapú, az agrárkör-
nyezet gazdálkodási (AKG), az ökológiai gazdálkodási 
(ÖKO), és a termeléshez kötött támogatások esetében 
is. A Vidékfejlesztési Programban nyertes pályázatok 
megvalósításához ugyancsak teljes körű megoldást 
kínálunk. A támogatási előleg lehívásához szükséges 
előleg-visszafizetési bankgaranciát, a vissza nem té-
rítendő támogatások előfinanszírozására forgóesz-
közhitelt, a beruházás megvalósításához szükséges  

Komoly lehetőségek  
az agrárhitelezésben
Az MKB Bank Zrt. az egyik legjelentősebb magyarországi hitelintézet,  
az agrárszektor finanszírozásában is komoly szerepet tölt be. A Bank 
egyre bővülő hitelezési szerepvállalásra törekszik a szóban forgó gazdasági 
területen. Milyen lehetőségeket lát a Bank az élelmiszer-gazdaság 
finanszírozásában? Milyen hitelezési megoldások és banki szervezeti  
lépések segítik e vállalkozói kör kiszolgálását? Hogyan illeszkedik ehhez  
a kedvezményes alapítványi kezességvállalás? Erről beszélgettünk  
Simon Attilával, az MKB Bank Zrt. Agrárium Főosztályának vezetőjével,  
az MKB Agrárpartner Program szakmai vezetőjével.

„Az MKB Agrárpartner a magyar 
termelők és agrárvállalkozások  
jövőjének meghatározója lehet.”
Simon Attila
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önerő kiegészítésére pedig beruházási hitelt is nyúj-
tunk a pályázati nyerteseknek. Az MKB Pénzügyi 
Csoport a lízingeléshez is kedvező lehetőségeket tud 
nyújtani ügyfeleinek a mezőgazdasági gép- és esz-
közfinanszírozási területen komoly tapasztalatokkal 
rendelkező MKB-Euroleasingen keresztül. A nagyobb 
cégek számára elérhető a közraktárjegy fedezete mel-
lett nyújtott forgóeszközhitel is, amely finanszírozási 
lehetőséget biztosít a folyamatos termeléshez anélkül, 
hogy az ügyfél az áru eladására kényszerülne. Így az 
áru értékesítésére akkor kerülhet sor, amikor a piaci 
helyzet arra a legkedvezőbb.

Az agrárszektor finanszírozási kereslete hogyan 
befolyásolja a banki elképzeléseket?
Tavaly év végén a magyar mezőgazdaság hitelállo-
mányából az MKB Bank körülbelül  10-12 �-os része-
sedéssel bírt. Az agrárszektor hitelkereslete az elmúlt 
években erősödött és ez év végére további növekedést 
prognosztizálunk. Az MKB komoly perspektívát lát  
a szektor hitelezésében. A terület fontosságát mu-
tatja, hogy a tavalyi évben megalakult az Agrárium 
Főosztály és elindult az MKB Agrárpartner Program.
Banki szempontból a mezőgazdasági vállalkozások 
működésének nagyon lényeges összetevője, hogy mi-
lyen eszközökkel rendelkeznek az adott mezőgazda-
sági tevékenységek elvégzéséhez. Hasonlóan fontos, 
hogy ezek az eszközök milyen források révén kerül-
tek a vállalkozások tulajdonába, illetve élettartamuk 
alapján, működtetésük során milyen mértékű források 
mellé rendelhetőek, valamint, hogy a tevékenység fi-
nanszírozása milyen szerkezetű. A gazdálkodók által 
realizált jövedelem a forrásokhoz ott kapcsolódik, 
hogy a vállalkozásban képződött mérleg szerinti ered-
mény a saját tőkét növeli és a vállalkozás finanszírozási 
rendszerének része lesz. 
Megállapítható, hogy a legnagyobb üzemek rendel-
keznek legnagyobb kötelezettség-állománnyal, míg  
a legkisebbek a legkisebbel. Kedvezőnek mondható az 
a tendencia, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek le-
járata csökken, míg a hosszú lejáratú kötelezettségek 
lejárata növekszik az agrárszektorban. A jelenleg ta-
pasztalható megfontolt gazdálkodás abba az irányba 
tereli az agrárszektorban tevékenykedő vállalkozáso-
kat, hogy csak a valóban szükséges hiteleket vegyék fel. 

Milyen sajátos banki megoldásokkal segítik az 
élelmiszeripar finanszírozását?
Az MKB Banknál folyamatosan arra törekszünk, hogy 
személyre szabott megoldásokat kínáljunk ügyfeleink-
nek. Egy aktuális példa: az elsődleges feldolgozóipar 
igényeinek is megfelelő finanszírozási megoldást kí-
nálunk Agrár Széchenyi Kártya termékünkkel, amely-
nél az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) a partnerünk. Az MKB Bank kiemelten fó-
kuszál a feldolgozóipar szereplőire: a cukrászokra, 
a pékekre és a húsfeldolgozókra, hogy egyre tudato-
sabban használják és válasszák meg azokat a pénz-
ügyi finanszírozási termékeket, melyek a leginkább 
testhezállóak számukra. Az AVHGA kezességének 
lehetőségét kihasználva 50 millió forint összegig in-
gatlanfedezet nélkül használható fel az igényelt hi-
telkeret. Amennyiben nem kerül azonnal felhaszná-

lásra a keret és a vállalkozásnak esetleges későbbi 
vagy nem belátható költségei merülnek fel, addig az 
összeg szinte költségmentesen a számlán tartható. 
Igény szerint bármikor a vállalkozás rendelkezésére 
áll a forrás, amely így akár tartaléknak is tekinthető. 
Az összeg a vállalkozások számára szabadon felhasz-
nálható. Költségeket lehet vele megtakarítani, hiszen  
a szokásos kártya- és hiteldíjak jelentős része nem ke-
rül felszámításra. A hiteligénylés folyamata egyszerű, 
ami megkönnyíti a vállalkozások életét. A visszatör-
lesztett összeg a futamidőn belül ismét felhasználha-
tó. A hitelhez kapcsolódó bankkártya segítségével az 
igénylő gyorsan hozzáférhet a hitelkerethez, készpénz 
nélkül vásárolhat belföldön és külföldön egyaránt.

Mi a célja és hogyan működik az MKB és az ala-
pítvány közötti együttműködés? Hogyan veszik 
igénybe az alapítványi kezességet?
A bank és az alapítvány mögött egyaránt több éves 
sikeres múlt áll. A kiváló együttműködés alapja a mind-
két fél részéről támasztott rugalmasság, a magas szin-
tű szakmai hozzáértés és a közös cél, miszerint minél 
több vállalkozás, őstermelő, egyéni gazdálkodó, csalá-
di gazdálkodó számára biztosítsuk a megfelelő finan-
szírozást, hogy megvalósíthassák kitűzött terveiket. 
Az MKB Banknál elérhetőek olyan speciális termékek 
is, melyekhez kifejezetten az AVHGA kezességét vesz-
szük igénybe, ezzel is segítve a vállalkozásokat a fi-
nanszírozásban és a hitelfedezeti követelmények eny-
hítésében. Az a célunk, hogy banki partnerként részt 
tudjunk venni az adott cég/személy gazdaságának 
fellendítésében.

Milyen további tervei vannak a banknak?  
A rövid és középtávú pozitív kilátások miatt alapve-
tően jó perspektívát látunk az agrárágazatban, hi-
telbővülésére számítunk. Külön figyelmet fordítunk  
a VP kisebb cégek fejlesztéseit támogató élelmiszer-
feldolgozó pályázatára, amelynek egy újabb kiírása 
az őszi hónapokban várható. Az MKB Bank speciális, 
sztenderdizált konstrukciót dolgozott ki ezen pályáza-
tok teljes körű finanszírozására, amely lehetővé teszi, 
hogy a kisebb méretű, az elsődleges élelmiszer-feldol-
gozó vállalkozásokat, élelmiszer üzemeket, feldolgozó 
és csomagoló beruházásokat is forráshoz juttassunk. 
Az MKB Bank külön figyelmet fordít a már meglévő 
agrárügyfelei megtartása mellett új ügyfelek szer-
zésére is, amelyhez vonzó lehetőséget kínál az MKB 
Agrárpartner Program. Szándékaink szerint az MKB 
Agrárpartner tapasztalata és szaktudása, a tradíció-
kat szem előtt tartó és egyúttal innovatív szemlélete 
a magyar termelők és agrárvállalkozások jövőjének 
meghatározó tényezői lesznek. A mezőgazdaságot 
ismerő és értő pénzügyi partnerként támogatjuk az 
agrárvállalkozások létrejöttét és működését, ennek 
érdekében az igényeikhez és lehetőségeikhez igazodó  
finanszírozást nyújtunk.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal ren-
delkező mezőgazdasági termelőknek 2018. szept-
ember 15-ig kellett megfizetni a kárenyhítési hoz-
zájárulást a Magyar Államkincstár által megjelölt 
bankszámlára. A tárgyévi egységes kérelemben be-
jelentett területméretek és termesztett növénykul-
túrák figyelembevételével ugyanis a gazdálkodóknak 
kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettsége ke-
letkezett. Amennyiben a fenti határidőig a Kincstár 
számlájára a kárenyhítési hozzájárulás megérke-
zett, az érintett gazdálkodók a 2018. kárenyhítési 
év esetében kárenyhítő juttatásban részesülhetnek, 
ha egyébként megfelelnek a támogatási feltételek-
nek. Az agrárkár-enyhítési rendszerben tagként az 
alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek 
kárenyhítő juttatásban a mezőgazdasági termelők:

• a termőföld a termelő használatában van a me-
zőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, va-
lamint az adott évi egységes kérelem és a kár-
enyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,

• a termelő elektronikus úton bejelentette a me-
zőgazdasági káreseményt annak bekövetkezé-
sétől számított 15 napon belül, amelyet az ag-
rárkár-megállapító szerv is igazolt,

• a károsodott növénykultúra szintjén 30 száza-
lékot meghaladó hozamcsökkenés, valamint 15 
százalékot meghaladó hozamérték-csökkenés 
(termelésiérték-kiesés) keletkezett,

• a korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján 
a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő 
novemberben (november 30-ig) elektronikus 
úton benyújtja.

Az eddigi kárbejelentések alapján a 2018. kárenyhí-
tési évben elsősorban az aszály és a belvíz sújtott 
nagyobb mezőgazdasági területet, sokszor jelentős 
károkat okozva a gazdáknak. Egyúttal jégesőre, téli 
fagyra és viharra is számosan tettek kárbejelentést. 
A termelőknek az aszálykárokat legkésőbb szeptem-
ber 30-ig volt lehetőségük bejelenteni.

Az agrártermelők kárenyhítési 
hozzájárulása és juttatása

Az alapítvány megkülönböztetett figyelmet fordít 
arra, hogy a vidéki, és elsősorban az agrárágazatban 
tevékenykedő vállalkozások finanszírozásában segítséget 
jelentő kedvezményes alapítványi kezességvállalás 
az ország valamennyi területén elérhető legyen a 
hitelfelvevő cégek számára. A bankokkal kialakított szoros 
és folyamatosan továbbfejlesztett együttműködésre 
támaszkodva, napjainkban csaknem valamennyi a vállalati 
hitelezésben részt vevő banki és takarékszövetkezeti 
fiókban hozzáférhető az alapítványi kezesség.

Az alapítványi törekvések és gyakorlati lépések 
eredményei az elmúlt években a különféle számszerű 
mutatatókban is visszatükröződtek. A kezességi 
ügyletszám, illetve a kezességgel biztosított hitelösszeg 
2016. és 2017. évi bővülése 2018 első felében is 
folytatódott. A mostani év első hat hónapjában 2017 első 
feléhez viszonyítva az ügyletszám mintegy 15 százalékkal 
lett nagyobb, a kezességgel biztosított hitelösszeg 
pedig 30 százalékkal. A kezességgel biztosított átlagos 

hitelösszeg ugyancsak növekedett: 2017 első felében kb. 
17 millió forint volt, 2018 hasonló időszakában pedig közel 
19,5 millió forint. Külön figyelemre méltó, hogy a kezességi 
ügyletek száma és a kezességgel biztosított hitelösszeg  
az ország összes régiójában bővülést mutatott. 
Az alapítvány tevékenysége leginkább a mezőgazdasági 
termelésben kiemelkedő szerepet játszó régiókra 
összpontosít. Ezt mutatja az is, hogy azokban a régiókban, 
ahol a legfontosabb a versenyképesség fokozása, úgymint 
az észak-alföldi, dél-dunántúli több mint 40 százalékkal, 
illetve a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-
dunántúli régiókban 15-20 százalékkal növekedett  
a kezességgel biztosított hitelösszeg 2018 első félévében. 
Az alapítvány célja, hogy előmozdítsa a vidék, az 
agrárgazdaság versenyképességének javítását és segítse 
minél több vállalkozás finanszírozásának megoldását.  
A vidékre lehetőségekkel teli, jelentős külső finanszírozást 
igénylő területre tekint, amely fejlődése alapvetően  
a termelési technológiák folyamatos korszerűsítésére  
és az innovációra támaszkodik.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia  
Alapítvány kezességvállalásának regionális 
összefüggései
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A kereskedelemről kérdezvén a vezérigazgató a kö-
vetkezőket mondta:
– Az előzőekben bemutatott integráció csak egy szele-
te a tevékenységünknek. Nagyobb részt a normál piaci 
alapokon működő kereskedelem teszi ki. Legnagyobb 
terület a növényvédő szer eladás, az után jön a gépfor-
galmazás, ami erősen ingadozik attól függően, hogy az 
adott évben van-e géptámogatás. Számokban kifejez- 
ve ez azt jelenti, hogy a 2018. évi 17,5 milliárdos árbe-
vételből 10 milliárd forintot képvisel az input anyagok 
forgalmazása (növényvédő szer, műtrágya, vetőmag), 
közel 4 milliárdot a terménykereskedelem, 2,5 milliárd 
forintot a gépértékesítés. A regionális helyzetünkből 
adódóan a gépforgalmazásban a gyümölcstermesztés 
specialistái vagyunk, a faültető gödörfúrótól a betaka-
rító gépekig minden művelethez tudunk eszközt kínál-
ni. Elsősorban olasz beszállítóink vannak, jó minőségű, 
speciális ültetvényes gépeket gyártanak. E mellett 
természetesen a szántóföldön is ott vagyunk a gépe-
ikkel. Traktorok közül a Massey Fergusson képviseli  
a prémium márkát, de forgalmazunk Belarus gépeket 
is, márkakereskedői vagyunk az igen jól használható 
MTZ traktoroknak. Mondhatom azt, hogy minden szán-
tóföldi munkagép megtalálható a kínálatunkban. Külön 
kiemelném, hogy kizárólagos forgalmazói vagyunk  
a Boguslav szántóföldi permetezőgépnek, ami egy ki-
váló ár-érték arányt képviselő ukrán gyártmányú gép. 

A mezőgazdaság a digitális korszakba lépett, ami 
új követelményeket támaszt az agrárkereskedő cé-
gekkel szemben is. Hogyan reagálnak erre a folya-
matra? 
– Ma már egyrészt olyan gépeket lehet eladni, ame-
lyek alkalmasak a precíziós gazdálkodásra, másrészt 
nem csak gépet adunk, hanem információt, tudást 
is. Ami az előzőt illeti: a mi választékunkban minden 
olyan traktor, munkagép megtalálható, amely al-
kalmas a precíziós gazdálkodásra. A legkorszerűbb 
eszközöket kínáljuk, és – ami figyelemre méltó – nem 
csak a nagyüzemek keresik ezt a technikát, hanem 
az egy- vagy kétszáz hektáron gazdálkodó termelő 
is megveszi a kormány automatikát, a GPS által ve-
zérelt eszközöket, olyan vetőgépeket használnak, 
amelyek megfelelnek a precíziós gazdálkodás kö-
vetelményeinek. Ezeket utólag is be tudjuk szerelni  
a korábban vásárolt gépekbe. Rendszeresen tartunk 
gépbemutatókat, mert ezt tartjuk az információ át-

adás egyik leghatékonyabb módszerének, egyben pi-
aci marketingnek is. E bemutatókon mindig a legújabb 
gépekkel, módszerekkel ismertetjük meg a termelőket. 
A cégcsoporthoz tartozó Agrokert Kft. százhektáros 
gyümölcsösében, ahol almát, szilvát, meggyet ter-
melünk, nagyszabású bemutatókat tartunk Agrokerti 
Party néven. Év elején különböző tápanyag gazdálko-
dási kísérleteket állítunk be, s nyár derekán, amikor 
már látszanak különbségek a kezelések között, saját 
szemükkel győződhetnek meg a gazdálkodók az ered-
ményről. Természetesen ezzel együtt a gépeket is be-
mutatjuk. Általában 400-500 érdeklődő gazda vesz 
részt a rendezvényeken. Tanulság számunkra is, hogy 
ma már nem csak egy gépet, hanem technológiát kell 
eladni, nyomon kell követni, és nem elegendő csupán 
az agronómiai, növényvédelmi szaktanácsadás, ha-
nem technológiai szaktanácsadás is szükséges. 

A tervekről a következőket mondta Pintér István 
vezérigazgató. 
– Partnerkapcsolataink révén szeretnénk a piacon 
fejlődni, az integrált területek nagyságát növelni. 
Működési területünkön jelenleg több körzetben is van 
szárító, tároló, vagy felvásárló pontunk, ezek mellett 
újabb szárító telepet építünk, igyekszünk „közelebb ke-
rülni” a gazdákhoz, hogy az integrációban résztvevők 
minél több helyen adhassák át a terményeiket, ame-
lyet betárolás után közösen értékesíthetünk. Célunk, 
hogy kihasználjuk az olyan gépek forgalmazásában 
rejlő lehetőségeket, amelyeket kizárólagosan mi for-
galmazunk, különös tekintettel a speciális gyümölcs-
termesztési gépekre. További terveink között szere-
pel, hogy kilépve a mostani határainkból igyekszünk 
a gépkereskedelmi tevékenységünket egész Kelet-
Magyarországra kiterjeszteni. 

Az Agroker Holding Zrt. bemutatásá-
ra Pintér István vezérigazgatót kértük 
meg.
– Azon kevés vállalkozás közé tartozunk, 
amely az egykori Agroker Vállalatból 
indult, folyamatosan fejlődött, és a kor 
igényeinek megfelelően igen széleskörű 
tevékenységet folytat. Nem csak input 
anyagokat, vagyis növényvédő szert, 
műtrágyát, vetőmagot forgalmazunk, 
hanem gépkereskedelemmel, s az ahhoz 
kapcsolódó alkatrész kereskedelemmel 
is foglalkozunk, és amikor szükségessé 
vált, kialakítottuk a szerviz hálózatunkat 
is. Vegyes üzletágunk elsősorban gaz-
dabolti igényeket elégíti ki. Ezen kívül 
jelentős a terménykereskedelem, illetve 

az integrátori tevékenység. Szántóföldön a kalászo-
sok, a kukorica, a napraforgó, őszi káposztarepce ter-
mesztését finanszírozzuk, a termeléshez szükséges 
inputanyagot szállítjuk a gazdaságoknak, akik vagy 
terménnyel vagy közvetlen pénzügyi teljesítéssel ren-
dezik áruhiteles kötelezettségeiket.

Miért fontos egy kereskedő cégnek a termelés szer-
vezése és finanszírozása?
– A termelőknek, főleg a kisebb vállalkozásoknak 
két olyan problémájuk van, amely behatárolja a gaz-
dálkodást, különösen a növekedést. Az egyik a hitel, 
ami korlátozottabban áll a rendelkezésükre, mint  
a nagyobbaknak, a másik az értékesítés, mert pénz 
és tárolási lehetőség híján kénytelenek azonnal eladni  
a terményeiket, nem tudják kivárni az árak kedvezőbb 
alakulását. Nos, ezeket az akadályokat igyekszünk 
kiiktatni. A Budapest Bankkal, az egyik finanszírozó 
bankunkkal sikerült egy speciális integrációs megoldás 

kialakítani, ami lehetőséget ad arra, hogy a betakarí-
tás után, halasztott időben fizethesse vissza a hitelt 
a termelő, tehát ne legyen rászorulva az azonnali ér-
tékesítésre, hanem betárolhassa a terményt, később 
jobb pozícióban értékesíthesse, s akkor törlessze  
a hitelt. Az ilyen integrátor-bank-termelő kapcsolat ré-
vén sok kisvállalkozás kapott lendületet. Még bizton-
ságosabbá teszi a kapcsolatot, hogy a hitelek mögött 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfi-
zető kezessége áll. Amiben még más integrátoroktól 
különbözünk az, hogy – lévén fő működési területünk 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – az almatermesztést 
is finanszírozzuk, integráljuk. Ebben is van egy jól mű-
ködő speciális kapcsolatunk a Budapest Bankkal. Az 
Agroker Holding Zrt. tulajdonában van egy almafeldol-
gozó üzem, így a termelő a hitelének egy részét ezen 
üzembe leadott ipari almával tudja teljesíteni, az étke-
zési almát betárolásával jobb áron tudja értékesíteni, 
ezért nagy segítség a termelőknek a tárgyévet követő 
év májusában történő halasztott fizetés lehetősége. 

Milyen gazdaságok tartoznak a partneri körükbe? 
– Elsősorban a kis- és közepes vállalkozásokat, csalá-
di gazdaságokat integráljuk, azaz integrációs együtt-
működési szerződés keretein belül segítjük ezen part-
nerek termelését, igény szerint szaktanácsadással 
kiegészítve. Nekik fontos az integráció, mert a gazdál-
kodásuk a bankok számára nem minden esetben kel-
lően átlátható, így nehezebben jutnának hitelhez. Mi 
viszont a többéves partner kapcsolat révén közvetle-
nebbül ismerjük a termelőt, pontosan látjuk a gazdál-
kodását, ez egyben egy olyan bizalmi viszony, amely  
a bankokhoz képest egy rugalmasabb együttműkö-
dést tesz lehetővé. Mondhatom úgy is, hogy mi felelős-
séget vállalunk a bank felé a termelőért. A bank ismeri 
a mi gazdál-kodásunkat, mi pedig ismerjük a gazdál-
kodó tevékenységét. Ennek az alapja az, hogy a ter-
melési ciklusban végig ott vagyunk, nyomon követjük  
a folyamatokat, napi információink vannak a gazdál-
kodásról. Az integráció keretében ellátjuk partnere-
inket input anyaggal és – ami nagyon fontos – szakta-
nácsot is adunk. Nem véletlen, hogy az üzletkötőink 
90 �-a növényvédő szakmérnök, így a növényvédelmi 
szaktanácsadást is ellátjuk. Biztonságban érezhetjük  
a kihelyezett áruhitelt.

Több mint kereskedelem
Mondhatjuk klasszikus agrárkereskedő cégnek a nyíregyházi székhelyű 
Agroker Holding Zrt-t, de a termelést szervező, integráló, szaktanácsadó 
tevékenysége révén ennél jóval nagyobb hatása van a térség gazdálkodására. 
Ha a gyümölcstermesztési, növénytáplálási, növényvédelmi technológiai 
kísérleteteket, vagy a korszerű szaktanácsadást nézzük, akár egyfajta  
szellemi műhelynek is tekinthetjük. Mára jelentős regionális szervezetté  
nőtte ki magát, működési területe kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg,  
Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és Jász-Nagykun-Szolnok  
megye egy részére.

„Még biztonságosabbá teszi a kapcsolatot, 
hogy a hitelek mögött az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége áll.”
Pintér 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 magyarországi takarmányozási piac évi 600 ezer 
tonna szóját és 250 ezer tonna szójadarát igényel. 
Ehhez képest itthon mindössze 150-200 ezer tonna 
szója terem, az előállított termény 60-70 százalékát 
pedig külpiacon értékesítik. A jó minőségű magyar ter-
mékkel ugyanis jelentős felárat lehet elérni. A hiányzó 
mennyiséget ugyanakkor rosszabb minőségű, külföld-
ről behozott olcsóbb termékkel pótolják a hazai gaz-
dálkodók. 
A 2022-ig tartó Nemzeti Fehérjetakarmány Program 
stratégiai célja, hogy 100 ezer hektárra növelje a szó-
ja magyarországi termőterületét. A szója termesztése 
leginkább a folyókhoz közeli területeken lehet sikeres 
Magyarországon, de folynak a nemesítések, és a szak-

értők abban bíznak, hogy lesznek olyan fajták, amelyek 
az átlagos hazai klimatikus viszonyok között is bizton-
ságosan teremnek, és nyereséget tudnak hozni a ter-
melőknek. A fehérjenövény vetésterülete – a korábbi 
támogatásoknak is köszönhetően – fokozatosan emel-
kedett az elmúlt években. Ebben az évben azonban a 
zöldítési szabályok változása (szigorítása) miatt a 2017. 
évi 75 ezerről 60 ezer hektárra csökkent a termőterü-
let. A termeléshez kötött támogatások keretösszegét 
(így a szójáét is) hét évre előre euróban határozták 
meg, és minden évben ugyanannyi pénzt osztanak 
szét az aktuális termőterületre. Mivel a szója vetéste-
rülete 2018-ban 30 százalékkal csökkent, a forint-euró 
árfolyam pedig gyengébbnek mutatkozik a 2017. évi-
nél, ezért most számottevő támogatásemelkedésre 
van kilátás. A nemzetközi kereskedelemben kialakult 
alacsony árak hazai piacra gyakorolt kedvezőtlen ha-
tását ellensúlyozva, a szójatermelő gazdálkodók hely-
zetén sokat javíthat, hogy a 2017. évi hektáronként 52 
ezer forint körüli termeléshez kötött támogatás akár 
70 ezer forintra is emelkedhet 2018-ban.

Több támogatáshoz juthatnak  
a hazai szójatermelők

A Vidékfejlesztési Program pályázati folyamata, a támogatási 
kérelmek elbírálása, illetve a projektek megvalósítása napja-
inkra jelentős mértékben előrehaladt. A támogatási összegek 
nagy hányada már odaítélésre került. Ezzel együtt sok tízmil-
liárd forintnyi támogatási forrás sorsa még nem dőlt el. Több 
kiírás esetében most is van lehetőség támogatási kérelmek 
benyújtására. Számos olyan jogcím is akad, amely szabad 
támogatási kerete eléri a milliárd forintos nagyságrendet: 

• A legtöbb szabad forrás – közel 50 milliárd forint – a me-
zőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (azaz az 
öntözésfejlesztési) pályázatnál érhető el. 

• A mezőgazdasági termelők egyéni pályázatával legfeljebb 
egy, kollektív pályázatával maximum kétmilliárd forint 
támogatás nyerhető el. Ez a konstrukció eddig viszonylag 
kevés érdeklődőt vonzott, amelynek földbirtokpolitikai 
és bürokratikus akadályai is voltak. Ezek kiküszöbölését 
most oldja meg az agrártárca. 

• A mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahaté-
konyságának javítását is nagyméretű, hozzávetőlegesen 
35 milliárd forintos pályázható támogatási konstrukció 
szolgálja. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 
egyéni pályázat esetén maximum 500 millió, kollektív 
pályázat esetén maximum egymilliárd forint lehet. 

• Az egyedi szennyvízkezelés megoldására mintegy tízmilli-
árd forint pályázható támogatás áll rendelkezésre. 

• Az erdősítést pedig még kb. 38 milliárd forintos szabad 
forrás segíti. Különféle más erdészeti fejlesztési célok 
megvalósításához (például erdőkárok megelőzése, agrár-
erdészeti rendszerek létrehozása, erdészeti genetikai 
erőforrások fejlesztése stb.) több, egyenként néhány 
milliárd forintos támogatást kínáló nyitott pályázati kiírás 
kapcsolódik.

A Vidékfejlesztési Program 
még pályázható forrásai

Az agrárszektor beruházási volumene 2017-ben 14,4 
százalékkal nőtt, azok teljesítményértéke megha-
ladta a 300 milliárd forintot. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 2018. I. félévében az agrárbe-
ruházások hozzávetőlegesen a 2017. január-júniusi 
szinten alakultak, és folyó áron mintegy 156 milli-
árd forintot értek el.  Az előttünk álló hónapokban 
döntően a Vidékfejlesztési Program (VP) beruházási 
pályázatai elbírálásának, illetve a nyertes projek-
tek megvalósítása gyorsuló előrehaladásának kö-
szönhetően a beruházások várhatóan új lendületet 
vesznek, amelyek egy-két éven belül a gazdálkodás 
hatékonyságát is javítani fogják. A 2018. és 2019. 
évben a VP által támogatott fejlesztések finanszí-
rozása az egyik legfontosabb feladat lesz. Azokhoz 
kapcsolódva a beruházási hitel mellett gyakran  
a támogatási előleg lehívásához bankgaranciára 
van szüksége a nyertes vállalkozásoknak. Ezen túl 
számos esetben a támogatás előfinanszírozását,  
a beruházás befejezése után pedig a működtetéshez 
szükséges forgóeszközhitelt igénylik a bankjuktól  
a vállalkozók. 

A VP-s projektek megvalósítása miatt is egyre na-
gyobb az igény az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány kedvezményes kezességvállalására, a 
forgóeszközhitelek mellett a beruházásokhoz nyúj-
tott kezességvállalások száma is emelkedik. Az ügy-
felek döntő hányadát a mikrovállalkozások teszik ki, 
de a nagyobb vállalkozások finanszírozását is segíti 
az alapítványi kezesség. Számos eset akad, hogy 
egy őstermelő vagy néhány tízmillió forintos árbe-
vétellel rendelkező kisvállalkozás valósít meg a saját 
méreténél jóval nagyobb beruházást. A bankoknak 
nehézséget okoz finanszírozásuk, az alapítványi 
kezességgel azonban nagyobb eséllyel juthatnak 
hozzá a kívánt hitelösszeghez. Az AVHGA szinte 
az összes, az agrárszektor hitelezésében érdekelt 
bankkal, illetve takarékszövetkezetekkel együttmű-
ködik a gazdálkodók finanszírozásában. Több eset-
ben, a VP projektjeinek finanszírozását is segítő,  
a hitelintézetekkel közös pénzügyi termékek is ki-
dolgozásra kerültek. Az alapítvány eddig több mint 
1000 VP-ben nyertes projektet jutatott finanszíro-
záshoz mostanáig. Ezek a vállalkozások megközelí-
tőleg 65 milliárd összértékű beruházást valósítanak 
meg, és közel 30 milliárd forintnyi hitelt vettek fel 
az alapítvány segítségével. A támogatott projektek  
között vannak az állattartó telepek korszerűsítését 
célzó beruházások, terménytároló-építések, borá-
szati fejlesztések, kertészeti gépbeszerzések, vala-
mint élelmiszeripari projektek.

A vidékfejlesztési 
projektek finanszíro-
zásának segítése,  
a kezesség szerepe

A Vidékfejlesztési Program keretében előreláthatólag  
2018 őszen meghirdetésre kerül a „Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése a feldolgozásban” című pályázati felhívás.  
A 2018. szeptemberi társadalmi vitára bocsátott dokumentum 
alapján várhatóan az alábbiak lesznek a támogatási konstrukció 
főbb elemei.

A felhívás célja, hogy lehetővé tegye a mezőgazdasági 
termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem 
minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-
feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó 
fejlesztések végrehajtását, amelyek hozzásegítik őket 
tevékenységük gazdaságos folytatásához. További cél a pályázók 
versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív 
technológiák megvalósításával. Azok a fejlesztések kaphatnak 
támogatást, amelyek 

a) magasabb hozzáadott értékű termék-előállítást  
tesznek lehetővé; 

b) elősegítik a versenyképesebb vállalati, termelési  
és termékstruktúra kialakítását, 

c) bővítik a piaci keresletre és/vagy termékpálya 
együttműködésre alapozott termelői kapacitást és 

d) a vidéki területeken bővítik a foglalkoztatást.

A várhatóan rendelkezésre álló teljes támogatási összeg  
50 milliárd forint lesz. Az egyik támogatási célterület 
(mintegy 40 milliárd forintos keretösszeggel) az élelmiszer-
feldolgozó üzemek fejlesztése. Ebben az esetben támogatható 
tevékenységek: a termeléshez kapcsolódó új eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 
kialakítása, illetve a feldolgozó tevékenységet szolgáló épületek, 
építmények kivitelezése. A másik támogatási célterület  
(kb. 10 milliárd forintos támogatási keretösszeggel) a borászati 
üzemek fejlesztése. Az itt támogatható tevékenységek:  
a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve 
habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor 
kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez 
kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakítása, illetve a borászati 
tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló épületek, építmények 
kivitelezése. Mindkét célterületen lehetőség nyílik az 
energiafelhasználás csökkentésére irányuló, valamint megújuló 
energiaforrást hasznosító fejlesztések támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét célterület 
pályázatai esetében a teljes elszámolható költség legfeljebb 50, 
a közép-magyarországi régióban legfeljebb 40 százaléka lehet.  
A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2018 
decemberétől lesz lehetőség. A megjelölésre kerülő határ-
napokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Az élelmiszer-feldolgozás 
és a borászatok 
támogatása
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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

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

• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 
létesítmények kialakítása, fejlesztése

• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• 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

• Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 
energiahatékonyságának javítása

• 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

Magyarországon mintegy 300 vállalkozás foglalko-
zik halászattal és halgazdálkodással, amelyek éves 
nettó árbevétele kb. 13 milliárd forint. Az elmúlt 
években az étkezési haltermelés évi 12 és 14 ezer 
tonna között mozgott. Ezen belül az intenzív gaz-
dálkodást folytató telepek kibocsátása meghaladta 
a 3500 tonnát. A tógazdasági termelés mintegy 80 
százalékát a pontyelőállítás teszi ki. Az intenzív te-
lepeken pedig csaknem 90 százalékos hányadban 
afrikai harcsatermelés folyik. 

Az egy főre jutó halfogyasztás Magyarországon bár 
növekvő és megközelítette a hat kilogrammot, még 
jócskán elmarad az uniós 20 kilogrammos átlagfo-
gyasztástól.

A Magyar Halgazdasági Operatív Program (MAHOP) 
uniós pályázati felhívásai összesen mintegy 16 mil-
liárd forintos támogatási kerettel segítik egyebek 
mellett, a termelési és feldolgozási célú halgaz-
dasági beruházásokat, valamint a fenntartható 
akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók fejlesz-
téseit és a halfogyasztás népszerűsítését szolgáló 
projektek megvalósítását. Kiemelt céljuk a kis- és 
középvállalkozások fejlődésének előmozdítása, a 
hagyományos tógazdasági haltermelés verseny-
képességének növelése. A MAHOP keretében 2018  
augusztusáig mintegy másfél milliárd forint összeg-
ben születtek támogatói döntések. Az ősz elejéig 
várhatóan további másfél milliárd forint támogatás 
sorsáról döntenek majd.

A hazai haltermelés segítése
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