
Hogyan ítéli meg a bank számára a mező-
gazdaságban kínálkozó üzleti lehetőséget?

A világ népessége folyamatosan növekszik, 
a fejlett régiókban a minőségi élelmiszerek 
utáni igény folyamatosan emelkedik, ez fo-
kozott hangsúlyt ad a hatékony, környezettu-
datos, magas minőséget is előállítani képes 
agrár- és élelmiszeripari szektornak. Fenti-
ek alapján a szektor kilátásait világszinten  
pozitívnak ítéljük.

A hazai agrárágazat és élelmiszeripar GDP-n 
belüli részesedése ugyan alacsony, azon-
ban Magyarországon a mezőgazdaság mind 
nemzetgazdaságilag, mind hagyományainkat 

tekintve jelentős súlyt képvisel, emellett az 
ágazat jövőjét stabilnak ítéljük, és üzletileg 
érdekesnek, ígéretesnek tartjuk. Megíté-
lésünk szerint, ugyan a mezőgazdaság mi-
nősítése a többi szektor átlagához képest 
valamelyest gyengébb, viszont az ágazatban 
tevékenykedő cégekre jóval nagyobb stabili-
tás jellemző.

Mekkora szerepet tölt be a K&H Bank a ha-
zai agrárium finanszírozásában?

A K&H Bank hagyományos partnere a szektor-
nak, a legnagyobb magyarországi agrárhite-
lező. Idén pedig a korábbiaknál is jelentősebb 
mértékben fordultunk a mezőgazdaság és 
élelmiszeripar felé, és létrehoztunk egy külön 
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„Nem fedezeti érték 
alapján finanszírozunk, 
hanem a cég, a vállalkozás 
tevékenységét vizsgáljuk: 
képes-e visszafizetni 
tartozását tevékenysége 
fenntartása mellett”
Tresó István

A K&H Bank hagyományosan a hazai agrárágazat egyik legjelentősebb 
hitelezője. Saját termékekkel és a támogatott finanszírozási 
konstrukciókban való széleskörű részvétellel áll élelmiszer-gazdasági 
ügyfelei rendelkezésére. A Bank hosszabb távon is komoly lehetőséget lát 
az agrárium finanszírozásában, és fontos szerepet szán a mezőgazdasági 
szereplőknek a banki portfolióban. Ez természetesen befolyással van a 
banki stratégia, az üzletpolitika, a kockázatvállalás formálódására, illetve 
a banki termékek kidolgozására is. Erről beszélgettünk Tresó Istvánnal, 
a K&H Bank Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetőjével.

KIEMELKEdő SZErEp 
AZ AgrárHITELEZÉSBEn
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erre a területre specializálódott divíziót, az 
Agrár-, és élelmiszeripari üzletfejlesztési fő-
osztályt. Körülbelül 14 ezer ágazati ügyfelünk 
van, a piaci részesedésünk pedig az orszá-
gos ágazati hitelállományból 19 százalékos. 
De nemcsak a hagyományainkból indulunk 
ki – hiszen a K&H Bank hagyományosan „ag-
rárbank”–, hanem anyavállalati hátterünk is 
adott ehhez. 

A K&H anyacégének, a belga KBC-nek is jelen-
tős részesedése van az ágazat finanszírozásá-
ban, száz évre visszatekintő üzleti tapaszta-
latokkal rendelkezik. Ezeket a tapasztalatokat 
szeretnénk a közeljövőben a mi üzleti politi-
kánkban is hasznosítani.

Milyen hitelezési politikát folytat a bank 
az agrárszektorban? Az ágazat mely sze-
replői közül kerül ki a partneri köre?

A K&H Banknál nem fedezeti érték alapján 
finanszírozunk, hanem a cég, a vállalkozás 
tevékenységét vizsgáljuk: képes-e visszafi-
zetni tartozását tevékenysége fenntartása 
mellett? A fedezet arra az esetre szolgál, ha 
valamilyen előre nem látható okból a fizető-
képesség elvész. A jól, perspektivikusan gaz-
dálkodó, de megfelelő értékű fedezettel nem 
rendelkező vállalkozások hitelezésébe vonjuk 
be az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
ványt (AVHGA), ezáltal lehetővé téve, hogy a 
terveik megvalósításához szükséges mértékű 
forráshoz hozzájussanak.

Partneri körünkben jelen van az ágazat 
minden szegmense. A beruházás finanszí-
rozástól a refinanszírozott forrásokon ke-
resztül az árfolyam-biztosításig, ügyfeleink 
sokrétű igényeit tudjuk kiszolgálni. Nem rit-
ka a hat-nyolcféle terméket is igénybevevő  
partnerünk.

Mi jellemzi az agrárvállalkozások kiszol-
gálását? Vannak-e esetleg speciális banki 
termékek?

Minden ügyfelünk esetében, de az agrárszek-
torban különösen igaz, hogy mindinkább part-
nerei kívánunk lenni a gazdálkodóknak. 

Természetesen mi pénzügyi és nem agrár-
szakemberek vagyunk, de célunk, hogy ügyfe-
leinkkel a finanszírozási kérdések mellett, ag-
rárszakmai témákat is meg tudjunk beszélni. 
Így mélyebb, alaposabb ismeretekre alapozva 
jobban fel tudjuk mérni az üzleti, piaci koc-
kázatokat, ezáltal jobb, célszerűbb pénzügyi 
megoldásokat tudunk javasolni a mezőgaz-
dasági cégek számára. Az ágazat profitter-
melő képességét, a gazdálkodás lehetséges 

jövedelemtartalmát pedig nem az egyes cé-
gek helyzete alapján, hanem a termékpályák 
mentén próbáljuk megítélni. Az, hogy a ter-
mékpálya mekkora jövedelmet termel meg, 
külső tényezőktől, a piactól függ, ugyanakkor 
egy termékpályán belül a jövedelem-felosztás 
aránya körülbelül állandó.

A K&H fontosnak tartja, hogy olyan operatív 
eszközökkel is támogassa a szektorban mű-
ködő cégeket, amelyek további növekedés-
hez segíthetik a vállalkozásokat. Ilyen eszköz 
például a kiigazított közraktári finanszírozási 
rendszer, amellyel a vállalható finanszírozási 
arány növekedett. Érdemes azonban meg-
említeni, hogy a készletfinanszírozás egyre 
inkább vonzó a közraktári finanszírozással 
szemben, mivel a közraktározás többlet költ-
ségként jelentkezik ügyfeleinknél.

Hogyan alakul a hitelezési tevékenység? 
Jellemzően mely ügyletekhez kapcsoló-
dik? 

A 2012-es év első felét a forgóeszköz-finan-
szírozási igény határozta meg: gondolok itt a 
közraktári, illetve agrártámogatás előfinan-
szírozási igényekre. A beruházás-finanszíro-
zási igényt elsősorban a rendelkezésre álló 
állami támogatások megléte határozza meg. 

Az utóbbi időben a sertés- és baromfitelepek 
(elsősorban csirketelepek) állatjóléti fej-
lesztéséhez kapcsolódó külső finanszírozási 
igényekkel jelentkeztek a Banknál az ügyfe-
leink. Ezekhez a beruházásokhoz helyenként 
volumennövelő beruházások is kapcsolódnak, 
amelyek kiegészítő éven túli forgóeszköz fi-
nanszírozást igényelnek. Az elkövetkező idő-
szakban, a finanszírozási igényeket tekintve, 
nem várunk jelentős változást ügyfeleink 
körében.

Az alapítvány kezessége jelentős segítség 
azon vállalkozások számára, amelyek eredmé-
nyesen gazdálkodnak, de rendelkezésre álló 
eszközeik, vagyonuk fedezeti oldalról nem te-
szi lehetővé a bővülésükhöz, növekedésükhöz 
szükséges mértékű banki finanszírozást. Nem 
köthető tipikus termékhez a kezesség, de az 
éven túli finanszírozás esetén gyakoribb az 
AVHGA bevonása az ügyletekbe.

Milyen típusú (forgóeszköz, beruhá-
zási) hiteleket helyeznek ki? Kapcso-
lódnak-e a különféle támogatott hitel- 
konstrukciókhoz?

A K&H egyaránt kínál saját forrású (például 
K&H éven belüli mezőgazdasági forgóeszköz-
finanszírozás, K&H mezőgazdasági támoga-

tás-megelőlegező konstrukció, K&H közraktári 
hitel, K&H mezőgazdasági gépberuházások fi-
nanszírozása), illetve refinanszírozott konst-
rukciókat az agrárügyfelek számára. 

Termékfejlesztésünk során igyekszünk a part-
nereink igényeinek megfelelő megoldásokat 
kidolgozni, illetve az ügyfeleink forráshoz 
jutásának érdekében figyelemmel vagyunk 
a meghozott kormányzati intézkedésekre. 
Bankunk rövid időn belül reagál ez utóbbi lé-
pésekre, a saját rendszerünkbe illesztjük és 
forgalmazzuk a támogatott hitelterméket. 

Jelenleg minden, az ágazatot segítő kedvez-
ményes, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által 
kezelt hitelprogram értékesítésében részt 
vesz a K&H Bank. Ezek például az MFB Új Ma-
gyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram, az 
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, az MFB 
Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram, 
az MFB Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz 
Hitelprogram, az MFB Élelmiszeripari Bankga-
rancia. 

Az MFB hitelkonstrukciói mellett az Európai 
Befektetési Bank refinanszírozott forrása is 
elérhető Bankunkban.

Napjainkban az általunk kínált hiteltermékek 
közül a K&H Bank rövid és hosszú futamidejű 
hiteltermékei és a lízingkonstrukciók, az MFB 
finanszírozású termékek közül pedig az MFB 
Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram, 
illetve az MFB beruházási hitelprogramja a 
legnépszerűbbek.

Milyen új hiteltermékekkel, szolgáltatá-
sokkal tervez megjelenni a Bank az agrár-
szektor kiszolgálásában?

A változó jogszabályi környezethez, illetve 
piaci igényekhez igazodva termékeink fejlesz-
tése állandó. Amikor hosszú távon tervezünk, 
nem megkerülhető a földhitelezés kérdése, 
tekintettel a 2013-ban lejáró földvásárlási 
moratóriumra, valamint a tárgyalás alatt levő 
új földtörvényre. 

Ezek függvényében, illetve ezeknek megfele-
lően a bankszektor és a K&H Bank számára is 
az elkövetkező időszak feladata lesz a termő-
föld, mint alapvető termelőeszköz hitelezésé-
nek kidolgozása.

A Bank - azért, hogy még célszerűbb és haté-
konyabb pénzügyi megoldásokat kínálhasson 
- természetesen folyamatosan vizsgálja új 
termékek bevezetésének lehetőségét, illetve 
ügyfeleink számára egyedi konstrukciók ki-
dolgozását. 



Javuló hatékonysági mutatók, növekvő lakos-
sági hitelezés, stabil betétállomány jellemezte 
a mintegy 100 tagot tömörítő takarékszövet-
kezeti csoportosulás, a Takarékszövetkezeti 
Integráció teljesítményét 2012 első félév-
ében. Az integrációhoz tartozó hitelintézetek 
mérlegfőösszege a félévkor 1746,1 milliárd 

forint volt, a 2012. június 1-jétől taggá vált 
TakarékBankkal együtt számolva. 

Az integráció központi bankja nélkül 1396,4 
milliárd forintot tett ki az összes eszközállo-
mány, amely 0,9 százalékkal haladja meg az 
egy évvel korábbi szintet. 

Miközben a bankpiacot jelentősen csökkenő hi-
telállomány és zsugorodó kamateredmény jel-
lemzi, az integrált takarékok az első félévben 
jól vizsgáztak aktivitásból. 

Ennek eredményeképpen az összesített hitel/
betét mutató 59,3 százalékra nőtt, meghalad-
va az egy évvel korábbi 56,1 százalékot. Ebben 
fontos részük volt a devizahitelek kiváltásához 
nyújtott forintkölcsönöknek. 

Az integrációhoz tartozó takarékoknál – a 
TakarékBank nélkül - a bruttó hitelállomány 
690,7 milliárd forintot ért el, ami 7,6 százalék-
kal múlja felül az egy évvel korábbi értéket. 

Az értékvesztéssel csökkentett nettó hitelál-
lomány 627,8 milliárd forint volt (ennek csak 
9 százaléka a devizahitel), amely mintegy 7 
százalékkal nagyobb, mint egy évvel koráb-
ban. Ez azért is figyelemre méltó, mert a teljes 
bankpiacon a nettó hitelállomány ez idő alatt 
csaknem 1000 milliárd forinttal csökkent.

Az integrált takarékok ügyfélportfolióján is 
rajta hagyja azonban lenyomatát a nehéz gaz-
dasági környezet. A 2012. júniust megelőző egy 
évben a problémás követelések mintegy 14 
százalékkal nőttek. 

A hitelek mögé képzett tartalékok növekedé-
sével azonban a fedezeti arány nem romlott, 
sőt még javult is. Kedvező fejlemény, hogy a 90 
napon túl lejárt követelések aránya csökkenni 
kezdett. 

A takarékok forrásellátottsága továbbra is 
kiemelkedő. A teljes betétállomány 2012 júniu-
sában 1164,7 milliárd forintra rúgott, és 1,7 szá-
zalékkal volt magasabb, mint 2011 júniusában. 

A Takarékszövetkezeti Integráció 2012 első 
félévében csaknem ötödével több, 6,5 milliárd 
forintos adózás előtti nyereséget ért el. Az 
adózott eredmény 5,9 milliárd forintra rúgott. 
Így az integrációba tartozó hitelintézetek ösz-
szesített saját tőkéje 6,5 százalékkal, közel 119 
milliárd forintra nőtt. 

Javultak a hatékonysági mutatók is. A saját 
tőke arányos nyereség (ROE) az egy évvel ko-
rábbi 9,8-ről 10,95 százalékra nőtt, az eszköz-
arányos nyereség (ROA) pedig meghaladta a 
0,9 százalékot, amely egy évvel korábban 0,8 
százalékos volt.

JóL VIZSgáZoTT 
A TAKArÉKSZöVETKEZETI InTEgrácIó
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Arról a bizonyos „mínuszról” szólva, közel-
múltunk gazdaságtörténetének igen izgalmas 
lenyomata tűnik elő Németh Dezső ügyvezető 
mondataiból.
 
– Az egykori téesz hagyományosan növényter-
mesztéssel, állattenyésztéssel és mellékipar-
ággal foglakozott. A rendszerváltást követően, 
1997-ben önálló társasággá alakult a növény-
termesztés és az állattenyésztés. Összesen 97 
tulajdonosa volt a kft-nek. A növénytermesztés 
mellett 120 tehénnel a szarvasmarha ágazat 
került ide, amit – lévén, hogy volt 300 hektár 
ősgyepünk – a húsmarha-tenyésztés irányába 
szándékoztunk fejleszteni. 

Elhatároztuk, hogy együtt maradunk, ám amikor 
megjelent a rendelkezés a részarány tulajdon 
kiadásáról, valóságos tüntetés lett a faluban, 
mindenki kivette a tulajdonrészét, akkor úgy 
döntöttünk, hogy el kell adni a teheneket, s az 
árukból ki lehet fizetni az embereket. Az már a 
csak a szomorú végkifejlet, hogy a munka nélkül 
maradt tehenészeti dolgozók ekkor döbbentek 
rá, hogy a munkahelyük is megszűnik. Most az 
ősgyep egy részét – ahol ideális körülmények 

között lehetne húsmarhát tartani - feltörték, 
s néhány hektáros táblákon nagyon-nagyon 
gyenge termést takarítanak be. Végül nyolcan 
maradtunk, akik összesen 430 hektáron csak 
növénytermesztéssel, azon belül is búza-, árpa-, 
napraforgó- és kukoricatermesztéssel foglako-
zunk. Mivel mi az egykori téesz jogutódjának 
tartottuk magunkat – sok más példával ellen-
tétben – átvállaltuk a korábbi adósságokat. Így 
indultunk 60 millió forint „mínusszal”.  

A természet nem kényeztette el Kemenes-
hőgyészt, gyenge adottságú földeken kell 
megélniük az itt élő embereknek. Az átlagosan 
13,7 aranykoronás földeken nem lehet elérni az 
országos termésátlagot. Illetve: érdemes-e va-
lamiféle voluntarista törekvéseknek engedni, 
a lehetőségekhez képest minél magasabb ter-
mésátlagot kihozni a földből, vagy inkább egy 
ésszerűbb, költséghatékonyabb gazdálkodást 
kell megvalósítani? Ezek a kérdések, amelyekre 
választ kellett és kell adnia az Agro Kft-nek.

– Mivel a termésátlagok messze elmaradnak a 
nagyokétól, azt tartjuk fontosnak, hogy azon, 
amit megtermelünk, maradjon egy kis haszon 

– mondja Németh Dezső. A terményárakat a 
tőzsde határozza meg, ezért csak a költségeken 
tudunk takarékoskodni. Egyik lehetőség az input 
anyagokkal való takarékosság. Például annyi 
műtrágyát és folyékony tápanyagot juttatunk 
ki, hogy az adott körülmények között optimális 
termést elérjük. Pontosan meg tudjuk állapítani 
azt a határt, amikor még az adott ráfordítással 
növelhető a termés, de nagyobb ráfordítás – az 
adottságok miatt - már nem éri meg. 

Például most a napraforgó 3 mázsa nitrogén 
és a szokásos folyékony tápszer felhasználásá-
val - a nagy szárazság miatt - hektáronként 2,3 
tonna termést ad, ami alacsonyabb az országos 
átlagnál, de jobb a lehetőségeknél, hiszen a 
környéken másfél tonnás termésről beszélnek. 
Ugyanígy takarékosan számolunk minden tételt 
a gépi munka ráfordításnál is. Abból a megfon-
tolásból, hogy mivel nem tudnánk maximálisan 
kihasználni, nem vásároltunk gépet, inkább 
bérmunkában végeztetjük el a talajmunkákat, 
illetve a betakarítást.       
  
A terményárak is adnak némi mozgásteret. Azt 
nem igyekszik kihasználni a vállalkozás?

– Mint mondtam, a terményárakat alapjában be-
határolják a tőzsdei árak, ám természetesen itt 
is adódik egy-egy kisebb lehetőség. Néhány éve 
még a tőzsdei ár mínusz 10 százalékán vásárol-
ták a terményt, mert el kellett szállítani a csepe-
li szabad kikötőbe, most Gönyűnél megnyílt egy 
komolyabb berakási lehetőség, így már jobb árat 
kínálnak, ha a tíz százalékot nem is egészen, de 
egy részét meg lehet nyerni. Egyébként korrekt 
kapcsolatban állunk a két integráló cégünkkel, a 
Győri Agroker-rel és a Sombész Kft-vel.

Mondhatnánk, hogy igen küzdelmes ez a gaz-
dálkodás, de tudjuk, hogy az agrárvállalkozók 
többsége ugyanilyen gondokkal küzd. Csak hitel 
igénybe vételével tud termelni. Erről a követke-
zőket mondta az ügyvezető.

„Mivel a hitelhez 
fedezetként szolgáló 
vagyonunk nincs a Győri 
Agroker adja a fedezetet, 
illetve az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége 
áll a hitel mögött.”
Németh Dezső

gyEngE TALAJon 
ErőSödnI
Hitel nélkül nincs termelés a kemeneshőgyészi Agro Kft-nél. 
nem is lehet, hiszen egykoron nem a nulláról, hanem jelentős 
mínusszal indult a cég. dicséretre méltó, hogy a múlt évben 
az input anyagok egy részét már nem hitelből szerezték be. 
A gazdálkodás – ha nagy erőfeszítés árán is – kiegyensúlyozott, 
s folyamatosan erősödik a vállalkozás pénzügyi helyzete. 
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 – Mivel nincs annyi saját vagyonunk, amivel 
megfinanszírozhatnánk a termelést, mi is hi-
telből gazdálkodunk. Így kerültünk kapcsolatba 
tavaly a Budapest Bankkal. A Győri Agroker hívta 
fel a figyelmet erre a pénzintézetre. Kimondot-
tan rugalmas, a mezőgazdasági termeléshez 
alkalmazkodó hitellehetőségeket ajánlottak. 
Kaptunk egy őszi hitelkeretet, amit a gabona-
félék és egy tavaszi hitelkeretet, amit az ipari 
növények termeléséhez használhatunk fel, a 
törlesztés ütemezése pedig alkalmazkodik a 
mezőgazdasági bevételek üteméhez. Az igaz-
sághoz tartozik, hogy nem kellett igénybe venni 
a teljes hitelkeretet, mert a korábbi következe-

tes költséghatékony gazdálkodás és az előző két 
év jó termése lehetővé tette, hogy a termelés-
hez szükséges anyagok egy jelentős részét már 
a vásárláskor kifizessük. Meglepően rugalmas 
ügyintézést tapasztaltunk a banknál, annyira, 
hogy az egész számlavezetésünket áthoztuk. 
Mi 1997 óta egy banknál voltunk, nem változta-
tunk szívesen, egy bankszámlánk van, mert úgy 
gondoljuk, hogy nekünk az is elég. Most viszont, 
amikor találkoztunk ezzel a termeltetési hitellel, 
váltottunk.

Az integrátor vállalat eddig is sok segítséget 
nyújtott a vállalkozásnak, a banki hitelkeret 
azonban új lehetőségeket hozott.     

– Eddig is sikerült megoldani a termelés finan-
szírozását, mert a Győri Agroker termeltetési 
szerződésre adott input anyagokat - mondta 
az ügyvezető. - Rögzítettük, hogy milyen ér-
tékű anyagot, vagyis hitelt kaptunk, s mennyi 
terményt adunk le fix áron, de ha az e fölötti 
terményért máshol jobb árat kapok, akkor meg-
elégszenek azzal, ha pénzben törlesztem az 
adósságomat. Ez többek között a kölcsönös tisz-
tességre épült. Mindig leadtam azt a termést, 
amit lekötöttünk még akkor is, ha nehezemre 
esett, mert közben felment a termény ára. Ta-
valyelőtt például 50 ezer forinttal kötöttük le a 
napraforgó tonnáját, időközben 80 ezer forintra 

emelkedett az ára, akkor is leadtam. Ez fordít-
va is érvényes. A kötöttségek ellenére ebben a 
konstrukcióban is van egy bizonyos mozgástér. 
A Budapest Bank hitelkerete még jobb, mert 
készpénzért vehetem az input anyagot, tehát 
kedvezőbb árat tudok elérni, ami nem mindegy. 
Mivel a hitelhez fedezetként szolgáló vagyonunk 
nincs a Győri Agroker adja a fedezetet, illetve 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége áll a hitel mögött. Ha jól 
belegondolunk, e szervezetek nélkül – finanszí-
rozás híján - nem tudnánk termelni. Természe-
tesen a Győri Agroker-rel továbbra is szoros 
integrátori kapcsolatban állunk, és azt hiszem, 
hogy ebből csak előnyünk származhat.

Az előzőekben elmondottakból elsősorban a 
szinten tartás következik. Csupán a költségta-
karékosságra alapozott gazdálkodásból nehéz 
növekedést elérni, nem beszélve arról, hogy a 
termőterület sem növelhető. Miként látják a jö-
vőt? – kérdeztük az ügyvezetőtől.   

– Igyekszünk egyfajta integrációt kialakítani. A 
környéken több 50-60 hektáron termelő gazda 
dolgozik, akikkel eddig is kapcsolatban álltunk. 
Nekik nincs szárítójuk, magtáruk, mert nem éri 
meg építeni. Mi viszont három éve építettünk 
egy szárítót. Új rendszerű, energiatakarékos, 
vagyis az átlagosnál kedvezőbb áron tudunk 

szárítani. Éppen az előnyösebb szárítási táro-
lási költségek miatt versenyképes áron tudjuk 
felvásárolni a terményeket. Hoznak a szomszéd 
falvakból napraforgót, kukoricát, amit már hely-
hiány miatt nem tudunk fogadni, ezért gondol-
kodunk azon, hogy bővítsük a meglévő magtár 
kapacitást. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek 
szükségesek a környékbeli gazdáknak. Ha meg-
vásároljuk, és kihelyezzük az input anyagokat 
is, egy működő integrációt alakíthatunk ki a 
térségben. 

Ma már olyan helyzetben vagyunk, hogy ezt 
megtehetjük. A szárítóra svájci frankban felvett 
hitelt visszafizettük, jelenleg nincs hitelünk. 
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Az 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet alapján támoga-
tás vehető igénybe termelői csoportok létrehozá-
sának és adminisztratív működésének segítésére. 
A szubvenció célja, hogy előmozdítsa a termelői 
csoportok tagjai termelésének és teljesítményének 
a piaci követelményekhez való igazítását, az áruk 
közös forgalmazását - ideértve az értékesítésre tör-
ténő előkészítést, az értékesítés központosítását és 
a nagy tételben vásárlók ellátását is. További cél a 
termelési, betakarítási, elérhetőségi információkra 
vonatkozó közös szabályok megalkotásának segíté-
se. A támogatás átalány jellegű, éves részletekben 
vehető igénybe, a termelői csoport elismerésének 
napját követő első öt éven keresztül. A támogatás 

mértéke az adott évi támogatási vagy kifizetési 
kérelem benyújtását megelőző naptári évre vonat-
kozó termelési érték alapján kerül kiszámításra. A 
támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz (MVH) lehet benyújtani éven-
te szeptember 1. és 30. között. A 2011. évi kérelmek 
alapján támogatásban részesült ügyfelek 2012. jú-
nius 1. és 30. között nyújtották be támogatás-kifize-
tési igényüket a Hivatalhoz. Összesen 155 kifizetési 
kérelem alapján, az MVH mintegy 570 millió forint 
támogatást fizet ki az elkövetkezendő hetekben. 
Ugyanakkor 2012. szeptember 1. és 30. között ismét 
lehetőség nyílt új pályázók számára támogatási ké-
relmek benyújtására.

TErMELőI cSoporToK 
TáMogATáSA 

A KárEnyHíTÉSI 
HoZZáJáruLáS

A kormány célja a vállalkozások adminisztrá-
ciós terheinek csökkentése, és a jogszabályok 
egyszerűsítése. Ennek megfelelően, a vidékfej-
lesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rende-
lete alapján a gazdák 2013-tól ugyanazon az 
éves adóbevallási nyomtatványon igényelhetik 
majd a szőlő- és gyümölcsültetvények műve-
léséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatást és a gázolaj jövedékiadó-visszaté-
rítést a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). A 
NAV adatszolgáltatása alapján MVHA ellenőrzi 
a „de minimis” támogatásra való jogosultsá-
got, és fizeti ki a támogatást a termelőknek. 
A „de minimis” támogatást azok a szőlő- és 
gyümölcstermelő gazdálkodók kaphatják meg, 
akiknek - az ültetvényeikben felhasznált gáz-
olaj után - a visszajáró jövedéki adót a NAV 
vámszerve teljes mértékben átutalta. 

EgySZErűSödő 
TáMogATáS-
IgÉnyLÉS

Hívja a 06 40 200 771-es kék számot, 
vagy keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu e-mail címen.

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a kis- és középvál-
lalkozások, valamint gazdálkodók számára tájékoztatást 
nyújt:

•  az aktuális támogatási lehetőségekről, 
• a kedvezményes hitel- és garancia-
 konstrukciókról, valamint 
• segítséget nyújt beruházások tervezésében, 
 megvalósításában.

Ingyenes telefonos és személyes konzultációs lehetőségek, 
tájékoztató anyagok megküldése.

Kedvezményes feltételek szerint igénybe vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás, 
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

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-
• Bankgarancia-
• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának 
 Hirdetménye tartalmazza

A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
2012. július folyamán határozatban értesítette az 
érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás 
fizetési kötelezettségükről. A határozatokban 
előírt fizetési kötelezettség teljesítésére 2012. 
szeptember 15-ig volt lehetőség. Ez a határidő 
nem a banki átutalási megbízás vagy az átuta-
lás időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett 
összeg MVH által vezetett kárenyhítési lebo-
nyolítási számlán történő jóváírásra. A határidő 
betartása azért is volt fontos, mert a hatályos 
kárenyhítési törvény értelmében a 2012. évi 
károk esetében csak azok a gazdálkodók lesznek 
jogosultak kárenyhítő juttatásra, amelyek eleget 
tettek fenti fizetési kötelezettségüknek.
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszíro-
zásában megvalósuló bizonyos fejlesztések 
esetében, 2012. augusztus 1-jén nyílt meg a tá-
mogatás-kifizetési kérelmek újabb benyújtási 
időszaka. A kifizetési kérelmek, meghosszabbí-
tott periódusban, folyamatosan, egészen 2012. 
december 31-ig adhatók be az alábbi támoga-
tási jogcímeknél: 

• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és 
korszerűsítése I-II. kiírás

• Állattartó telepek korszerűsítése I-II-III. kiírás
• Baromfi telepek korszerűsítése 

• Mezőgazdasági termékek értéknövelése I-II. 
kiírás

• Mezőgazdasági termékek értéknövelése - Nem 
élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi 
alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek 
létesítése

• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálko-
dás mezőgazdasági üzemi és közösségi léte-
sítményeinek fejlesztése I-II-III-IV. kiírás

• Kertészet korszerűsítése I-II-III. kiírás
• Kertészeti gépek, technológiai berendezések 

beszerzése
• Növénytermesztés létesítményeinek korsze-

rűsítése
• Mezőgazdasági utak fejlesztése I-II. kiírás

• Turisztikai tevékenységek ösztönzése I-II-III. 
kiírás

• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
I-II-III. kiírás

• Vidéki örökség megőrzése I-II. kiírás
• Falumegújítás és -fejlesztés I-II. kiírás
• LEADER I-II. kiírás

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
azt javasolja az érintetteknek, hogy lehető-
ség szerint minél előbb nyújtsák be kifizetési 
kérelmeiket. Ezáltal elkerülhető a támogatás-
kifizetési kérelmi időszak végén rendszeresen 
jelentkező kérelemtorlódás, így a támogatások 
kifizetésére rövidebb idő alatt nyílik lehetőség.

unIóS TáMogATáS-KIFIZETÉSI 
KÉrELMEK BEnyúJTáSA

TAnyAFEJLESZTÉSI progrAM – 
TöBB MInT nÉgySZáZ páLyáZAT 
A Vidékfejlesztési Minisztérium - a Tanyafej-
lesztési Program keretében - nemzeti forrás-
ból 2012-ben második alkalommal hirdetett 
meg pályázatot, mintegy 1,5 milliárd forintos 
támogatási összértékkel. 

A támogatással a települési és térségi fejlesz-
téseket, valamint a tanyagazdaságok fejleszté-
seit kívánták segíteni. 

Olyan térségi, önkormányzati és tanyagazda-
sági fejlesztések kaphatnak forrást, amelyek 
elősegítik a tanyai gazdálkodás újraéleszté-
sét, a tanyai életmód hátrányainak csökken-
tését, az alföldi tanyás térségek fenntartható, 
a komplex vidékfejlesztésnek megfelelő fejlő-
dését, a tanyai életmód sajátos értékeinek 
megőrzését. 

A pályázatokat 2012. július 9. és 2012. augusz-
tus 31. között lehetett benyújtani. Összesen 416 
pályázat befogadására került sor. A támoga-
tásigény mintegy 2,7 milliárd forintot tett ki. A 
pályázók - önrészükkel együtt - összesen közel 
3,2 milliárd forint értékű fejlesztést kívánnak 
megvalósítani 240 alföldi tanyás településen. 

• Az önkormányzati típusú, helyi közösségek 
számára kiírt pályázati célterület keretében 
176 pályázatot rögzítettek, mintegy 2,3 milli-
árd forint támogatás igénylésével. A rendel-

kezésre álló támogatási összeg 1,04 milliárd 
forint. A 2011. évihez hasonlóan elsősorban 
a földutak rendbetételére, a tanyagondnoki 
szolgáltatások fejlesztésére, valamint a ta-
nyai termékek piacra jutásának előmozdítá-
sára igényeltek forrást. 

• Az egyéni típusú tanyagazdaságok fejleszté-
sére kiírt célterület esetében 240 pályázat 
került befogadásra, hozzávetőlegesen 500 
millió forintos támogatási igénnyel. Az itt 
rendelkezésre álló támogatási forrás 400 
millió forint. 

A legnépszerűbb fejlesztési célok a gépbe-
szerzés, az állatállomány kialakítása, bőví-
tése, valamint a szaporítóanyag vásárlása 
voltak.

A pályázatok elbírálására 2012. október 31-
ig kerül sor. A támogatási szerződések alá-
írása után a támogatási forrás 25 százaléka 
előlegként kerül kifizetésre, várhatóan 2013.  
év elején. 

A nyertes pályázóknak a fejlesztéseiket legké-
sőbb 2013. április 30-ig kell megvalósítaniuk.



GARANCIA
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki kiadványa, szerkesztéséért felelős az AVHA Kft. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
Felelős kiadó: dr. Herczegh András | Szerkesztőségi titkár: Horváth Attila | Szerkesztőség: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. | Telefon: (1) 373 8453 | Zöld szám: (80) 203 760 | Fax: (1) 373 8455 
Stúdió: Armadillo Design Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. | Nyomja: Veszprémi Nyomda Zrt. 8201 Veszprém, Őrház u. 38.
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pasztalatai alapján kiegészítésre kerültek és 
továbbra is pályázhatók az Új Széchenyi Terv 
Tudomány - Innováció Programja keretében az 
alábbi népszerű támogatási konstrukciók:

• Vállalatok komplex technológiai innovációjá-
nak támogatása (GOP-2011-1.3.1/A )
A pályázat célja olyan vállalkozások (beleértve 
az innovatív beszállítókat) technológiai inno-
vációs tevékenységeinek támogatása, ame-
lyek meglévő, piacképes termékek (beleértve 
az alkatrészt és/vagy a részegységet), szol-
gáltatások, technológiák továbbfejlesztését 
vállalják. A pályázat keretében az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege mi-
nimum 15.000.000 Ft, maximum 1.000.000.000 
Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke az ösz-
szes elszámolható költség legfeljebb 50 szá-
zaléka lehet.

A kiírásra pályázhatnak: jogi személyiségű 
gazdasági társaságok, jogi személyiség nélkü-
li gazdasági társaságok, szövetkezetek, felté-
ve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem 
tartoznak az EVA hatálya alá. A pályázatok 
benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges.

• Innovációs eredmények hasznosításának tá-
mogatása mikro-, kis- és középvállalkozások 
részére (GOP-2011-1.3.1/C)
A pályázat célja újszerű technológiák, szol-
gáltatások, eljárások alkalmazásának beve-
zetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, 
illetve az elért innovációs eredmények ipar-
jogvédelme. 

Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjog-
védelemmel kapcsolatos tevékenységre, 
munkatársak alkalmazásának támogatására. 
A pályázat keretében az igényelhető vissza 

nem térítendő támogatás összege minimum 
5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft. Az 
elnyerhető támogatás mértéke az összes el-
számolható költség legfeljebb 65 százaléka 
lehet. 

A kiírásra pályázhatnak: kettős könyvvitelt 
vezető jogi személyiségű gazdasági társa-
ságok, kettős könyvvitelt vezető jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szö-
vetkezetek, amelynek éves átlagos statiszti-
kai állományi létszáma a pályázat benyújtá-
sát megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben minimum egy fő volt.  

A pályázaton kizárólag olyan vállalkozások 
vehetnek részt, amelyek mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásnak minősülnek. A pályázatok 
benyújtása 2012. december 31-ig lehetséges.

InnoVácIóS páLyáZAToK

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
- a kisebb hitelügyletek jelentős támogatásá-
nak megőrzése mellett - a nagyobb összegű, 
azaz legalább 50 millió forintos hitelfelvevők 
számára kedvezőbb kezességi feltételrend-
szert alakított ki. A 2012. szeptember 1-jétől 
életbe lépett új feltételek az ügyletek díjait, 
a fedezeti elvárásokat és a kezességvállalás 
mértékét egyaránt érintik. E lépéssel az Ala-
pítvány a saját eszközeivel kívánja segíteni a 
nagyobb beruházási vagy forgóeszköz hitele-
ket igénylő kis- és közepes méretű vállalkozá-
sokat, és egyben ösztönözni szeretné a bankok 
hitelezési aktivitását is.

A díjak tekintetében több kedvezmény lépett 
életbe. Korábban a 75 millió forintos hitelösz-
szeg alatt és felett eltérő volt a kezességi 
díjmérték kedvezmény. Ez év szeptemberétől 
azonban megszűnt ez a különbség: valamennyi 
ügylet esetében azonos - átlagosan 15 százalé-
kos - a díjkedvezmény mértéke. Az Alapítvány 
a kiváló és jó osztályú hitelképességgel rendel-
kező vállalkozások részére, valamennyi 2012. 

szeptember 1. után létrejövő, 50 és 200 millió 
forint közötti hitelügyletükre, a kedvezményes 
díjból további legfeljebb 20 százalékos díjked-
vezményt biztosít. A 200 millió forintos, vagy 
afeletti ügyleteknél nagyobb, akár 40 százalé-
kos kedvezmény is elérhető az ügyfél átfogó 
kockázati elemzését követően, ám a díjkedvez-
mény mértékét az európai uniós támogatási 
szabályok korlátozhatják. 

Szeptembertől a fedezeti elvárások mértékére 
vonatkozó feltételek is kedvezőbbé váltak. Ko-
rábban bizonyos típusú hitelügyleteknél akár 
50 százalékos fedezeti elvárást is támasztott 
az Alapítvány. Ez most 30 százalékra csökkent. 
A kiváló és jó adósminősítésű ügyek esetében 
az üzletszabályzatban előírt 30 százalékos 
fedezeti elváráshoz képest további 10 száza-
lékpontos csökkentésre is lehetőség nyílik. A 
folyószámla típusú, könnyített fedezetű hitel-
termékeknél - ilyen például az Agrár Széchenyi 
Kártya, a Gazdahitel-Gazdakártya - bizonyos 
összeghatárig továbbra sem lesz szükség tár-
gyi fedezetre. 

KEdVEZőBB KEZESSÉgI FELTÉTELEK 


