
Milyen tanulsággal szolgál a 2012. év a ma-
gyar agrárágazatban?
2012 a hazai agrárszektor nehéz éve volt, a mező-
gazdaság teljesítményét alapvetően befolyásolta 
a rendkívüli aszály és a fagykár. Ez visszavetette 
az ágazat termelését, GDP előállító képességét 
rontotta. A tavalyi év is rávilágított arra, hogy 
alapvető érdek a magyar agrárpotenciál kiakná-
zása, a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás 
minél biztonságosabb működése, hiszen a nem-
zetgazdaság, illetve az export egyik kulcsterüle-
téről van szó.

Milyen lépések segíthetnek ebben?
Egyfelől változásokra van szükség az alkalmazott 
gazdálkodási technológiákban, másfelől szük-
séges a likviditási gondok kezelése, a szektor 

megfelelő finanszírozása. Ugyanakkor alapvető a 
potenciális piacok minél teljesebb elérése, a piaci 
lehetőségek kihasználása. Az agrárpotenciálban 
rejlő lehetőségek kiaknázása szempontjából ked-
vező jel, hogy az utóbbi években a hazai piacon 
felértékelődött a magyar mezőgazdaság által 
előállított termékek szerepe. Egyúttal növekedett 
az élelmiszer-gazdaság exportja, 2012-ben rekord 
árbevételű kivitelre került sor, az agrárszektor 
külkereskedelmi többlete 3 milliárd euró körül 
alakult.

Az Ön gyakorlati tapasztalatai alapján vegyük 
sorra, milyen változásokra lenne szükség a 
gazdálkodási technológiákban?
Úgy tűnik, hogy egyre gyakoribbak az időjárási 
anomáliák, az extrém helyzetek. 2010-ben rend-
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„A piacok 
minőségi igényeinek 

minél jobb kiszolgálása 
teszi csak lehetővé a 
vevőkör megtartását 

és kiterjesztését.”
Pongrácz István

A magyar agrárszektor teljesítményének javítását számos 
gazdálkodási technológiai változtatás, pénzügyi-finanszírozási, 
támogatási, szabályozási megoldás segítheti. A mezőgazdasági 
vállalkozások kiszámítható működési kereteinek biztosítása 
ugyancsak alapvető fontosságú. Az előbbiek, erősítve az ágazat 
versenyképességét, a potenciális piaci lehetőségek kihasználását 
és bővítését is szolgálják. Erről beszélgettünk Pongrácz Istvánnal 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kuratóriumának 
elnökével, aki agrármérnöki végzettséggel egy családi 
gazdaság vezetését is ellátja.

FElértékElődő AgrárIum
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kívül csapadékos évünk volt. 2011-ben helyi, tér-
ségi aszályok sújtották a termelőket. 2012-ben a 
fagykár mellett súlyos országos aszály volt. Arra 
is fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy sokszor 
markánsan eltérő térségi helyzetek alakulhatnak 
ki: tehát lehet, hogy az országos kép kedvezőbb, 
de egy-egy vidéken súlyos gondok mutatkoznak, 
vagy fordítva, az országos kép rossz, de he-
lyenként jó eredmények születnek. A sorozatos 
természeti károk gazdálkodási következményei 
miatt a gazdáknak mind nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy a kilengések mérséklésére 
változtassanak a termesztési technológiákon, a 
termesztett fajtákon. E célból célszerű a minima-
lizált földművelési technológiák minél szélesebb 
körű bevezetése: úgy mint a csapadék megőrzé-
se a talajban, az üzemanyag takarékos művelési 
módok elterjesztése. Megoldást kínálhat a rövi-
debb tenyészidejű fajták előnyben részesítése, 
a korábbi vetési időpont, illetve a szárazságtűrő 
fajták alkalmazása. Nem véletlen, hogy az ag-
rárkormányzat is szorgalmazza az öntözéses 
gazdálkodás bővítését, támogatását. Ez kiemelt 
szerepet kap a hazai mezőgazdasági stratégiá-
ban. Most van kidolgozás alatt a Nemzeti Vízstra-
tégia. Magyarország a vízkészlet szempontjából 
viszonylag kedvező helyzetben van, de messze 
nem használjuk ki a lehetőségeinket. A következő 
uniós támogatási időszak egyik fő területe várha-
tóan az öntözéses gazdálkodás bővítése lesz.

milyen lépések történtek a likviditási gondok 
kezelésére?
A váratlan ármozgások, a természeti csapások 
(rendkívüli országos méretű aszály) és a folya-
matban levő uniós beruházások befejezésének 
kényszere miatt 2012-ben az agrárágazatban 
ismét szaporodtak a likviditási problémák. Ezek 
enyhítésére a kormány különféle eszközöket ve-
tett be. Az agrártárcával együttműködve az MFB 
több kedvezményes hitelkonstrukciót hirdetett. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kérte 
az Európai Bizottságot, hogy Magyarország a 
2012. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) 
esetében előleget fizethessen a termelőknek. 
A Bizottság döntése értelmében a területalapú 
támogatás 50 százalékát előlegként már 2012-
ben kifizették, a másik felét pedig 2013 elején 
folyósították. A két ütemben kifizetett közel 300 
milliárdos összeg hektáronként csaknem 60 ezer 
forintos támogatást jelent, amely 30 százalékkal 
több, mint a két évvel korábbi.

Hogyan alakulnak a hitelhez jutási esélyei?
A hitelhez jutás ma nem egyszerű. A gondok és 
a gazdasági válság ellenére a mezőgazdaság hi-
telhez jutási esélyei javíthatók, a hitelintézetek 
érdekeltek lehetnek az ágazat finanszírozásában. 
Ám továbbra is alapvető fontosságú - különféle 
szabályozási és támogatási eszközökkel, így a 
kedvezményes kezességvállalással - a mezőgaz-

dasági vállalkozások gazdálkodásának biztonsá-
gossá tétele. Annak ellenére, hogy a természeti 
körülmények miatt a mezőgazdasági termelés 
kockázatosabbá vált, úgy érzékelhető, hogy a 
pénzügyi válság hatására a hitelintézetek figyel-
me növekszik az agrárszektor hitelezése iránt. 
Hogy mi lehet ennek az oka? Egyrészt az, hogy az 
életképesen gazdálkodó mezőgazdasági (főként 
növény) termelők terményeinek értékesítése 
megoldott. A növénytermesztők jelentős hánya-
da biztos és fizetőképes piacra számíthat. Az ag-
rártermelők viszonylag stabil fedezeteket tudnak 
nyújtani, földhöz kötött gazdálkodást folytatnak, 
fizetési gondok esetén is elérhetők a hitelezők 
számára. A tapasztalatok szerint a problemati-
kus hitelek hányada a nemzetgazdasági átlag-
nál alacsonyabb az agrárszektorban, mindössze 
néhány százalékos. A bankok javuló hitelezési 
hajlandóságát mutatja, hogy egyre több olyan 
finanszírozási terméket dolgoznak ki, amelyek ki-
fejezetten az agrárium sajátosságait figyelembe 
véve szolgálják az ágazat szereplőinek igényeit. 
Igyekeznek a törlesztés ütemezésénél rugalma-
san igazodni a termelők betakarítási, árbevétel 
realizálási időszakaihoz.

milyen eszközökkel tehető biztonságosabbá a 
mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodása?
A gyakorlat azt mutatja, hogy számos eszköz 
áll rendelkezésre a gazdálkodók biztonságának 
erősítésére. Ilyenek a földalapú (SAPS), az átala-
kuló top up és a „szakágazati” – például a cukor-
szektort célzó, az állatjóléti stb. – támogatások. 
Alapvető a beruházási támogatások szerepe. 
Természetesen ki kell emelni az uniós források je-
lentőségét. Várhatóan az Európai Unió következő 
- 2014-2020 közötti - költségvetési időszakában is 
komoly szubvenciót kapnak a magyar gazdálko-
dók. Nagy hangsúlyt kell majd helyezni a terme-
lést előtérbe helyező támogatásokra.Kiemelt a 
szerepe a kamattámogatásoknak és a különféle 
speciális agrárfinanszírozási konstrukcióknak. 
Akárcsak a gazdálkodói réteg újratermelését, a 
tevékenység vonzóvá és kiszámíthatóvá tételét 
segítő lépéseknek, mert továbbra sem problé-
mamentes a mezőgazdasági termelők utódlási 
kérdésének megoldása. Nagyfokú affinitás, elhi-
vatottság kell ugyanis ahhoz, hogy valaki fiata-
lon, hosszú távon vállalja az agrártevékenység 
folytatását. Ezért elengedhetetlen a fiatal gazdák 
támogatása. Ugyancsak nagy jelentősége van, 
ahogyan azt Fazekas Sándor agrárminiszter is 
hangsúlyozta, a földvédelemnek, a generációk 
közti földátadás megkönnyítésének, a helyi ér-
tékesítés előmozdításának, a magyar agrárter-
mékek minőségvédelmének, az élelmiszerhami-
sítás megakadályozásának. Különösen a mostani 
szélsőséges időjárási körülmények között fel kell 
hívni a figyelmet a biztosítási támogatásra, a kár-
enyhítési alap működtetésére, a vis maior hely-
zeteket kezelő pénzügyi intézkedésekre. A föld-

törvény megalkotása, áttekinthetőbb viszonyok 
révén könnyebbé teheti az ágazat finanszírozá-
sát, segíti, hogy a bankok valós értéken fogadják 
el fedezetként a földet. És természetesen nem 
szabad megfeledkezni a kedvezményes kezes-
ségvállalás szerepéről sem.

milyen jelenségeket figyelhetünk meg ezen a 
területen?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
által nyújtott kedvezményes kezességvállalás 
fontos szerepet játszik abban, hogy a mezőgaz-
dasági és a vidéki vállalkozások könnyebben 
jussanak hitelhez, vagy kapcsolódhassanak be 
különféle banki finanszírozási konstrukciókba. 
Az alapítványi kezesség egy olyan eszköz, amely 
egyfajta alapbiztonságot, kiszámíthatóságot biz-
tosít mind a vállalkozásoknak, mind a hitelintéze-
teknek. A vállalkozások finanszírozását vonzóbbá 
teszi, a mezőgazdasági és a pénzügyi szektorbeli 
partnerek között gördülékenyebb együttmű-
ködés alakulhat ki. Az alapítványi tevékenység 
kiterjedtségét és súlyát jelzi, hogy napjainkban 
minden második hazai településen akad olyan 
vállalkozás, amely alapítványi kezességvállalás-
sal segített hitelt használ fel. Az is beszédes, hogy 
az alapítványi működés eddig eltelt több mint 20 
éve alatt a magyar települések 75 százalékán ka-
pott valamely vállalkozás alapítványi kezességet. 
A szervezet tehát betölti vidék-támogató funkció-
ját. Ebben fontos szerepe van, hogy más hitelinté-
zetek mellett a vidéki térségben erős jelenléttel 
bíró takarékszövetkezetek az Alapítvány kiemelt 
partnerei. Külön figyelemre érdemes, hogy míg 
2012-ben csökkent a vállalkozói hitelkihelyezés, 
az alapítványi kezességvállalások száma és a 
kezességgel biztosított hitelállomány volumene 
emelkedett.

milyen potenciális piacokon célszerű nagyobb 
aktivitást kifejteni?
Természetesen alapvető a hazai piaci pozíció erő-
sítése és az eddigi külföldi partnerek, valamint 
a hozzájuk fűződő kivitel megőrzése. Annak is 
nagy a jelentősége, hogy a kormányzat, illetve az 
agrártárca vezetése nagy hangsúlyt fektet a ko-
rábbi keleti – például ukrán, orosz - piacokon való 
jelenlét erősítésére. Ám a legfontosabb tényező, 
bármely piacról legyen szó, a versenyképesség. 
A piacok minőségi igényeinek minél jobb kiszol-
gálása teszi csak lehetővé a vevőkör megtartá-
sát és kiterjesztését. Így van ez itthon, valamint 
„keleten” és „nyugaton” is. Ugyanakkor nagy le-
hetőséget látok a hazai lokális piacok kiszolgálá-
sában: a kisebb feldolgozók speciális termékeinek 
értékesítésében, a helyi kastély- és a termálturiz-
musban, a vendéglátásban, a falusi turizmusban, 
vagy akár az élményszerű vadászat és horgászat 
fejlesztésében. Ez utóbbi területek kiemelt keze-
lése is helyes irányba tett lépés a potenciális piaci 
lehetőségek kihasználásában.
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A Magyar Nemzeti Bank 2013 elején végzett 
hitelezési felmérésének eredményei alapján a 
vállalati szegmens hitelfeltételei 2012 utolsó 
negyedévében változatlanok maradtak. Ám a 
hitelkereslet és a hitelkínálat lassan talál egy-
másra a KKV-hitelezés piacán. 

A bankok tőke- és likviditási helyzetének némi 
javulása a vállalati hitelkondíciók enyhülésé-
nek irányába hat, a negatív gazdasági és ipar-

ági kilátások miatt azonban a bankok tovább-
ra is óvatosak hitelezési politikájukban. 

A hitelkondíciók bizonyos enyhítését a likvi-
ditási helyzet és a jó ügyfelekért folytatott 
verseny alapozhatja meg. 

Az azonban egyelőre nem valószínű, hogy a 
vállalati szegmensben hitelkínálati fordulat 
következzen be. Ugyanakkor a vállalkozások 

oldaláról az alacsony beruházási és hitelfel-
vételi kedv szab gátat a KKV-hitelezésnek. 

A bankok a kisvállalkozások hosszú lejáratú 
vállalati hitelek iránti keresletének mérséklő-
dését, és ezzel párhuzamosan a rövid lejáratú 
hitelek iránti kereslet folyamatos erősödését 
érzékelik. Ekképp a szűkebb hitelkínálati kor-
látok az előbbi esetében kisebb, míg utóbbinál 
nagyobb problémát jelenthetnek. A beruházá-
si hitelek iránti alacsony kereslet oka, hogy a 
jelenlegi nehéz nemzetközi és hazai gazdasá-
gi környezetben viszonylag kevés vállalkozó 
mer pénzt fektetni a tevékenység bővítésébe.  
Lényegében a pályázati forrásokkal támoga-
tott, így alacsonyabb önerővel és hiteligény-
nyel megvalósítható - ezért kockázatosságát 
tekintve is kedvezőbb - beruházások eseté-
ben mutatható ki vállalkozói aktivitás.

A Takarékszövetkezeti Integrációba tartozó 
takarékszövetkezetek most mintegy 280 mil-
liárd forintos, döntően KKV-s kihelyezésekből 
álló vállalati hitelállománnyal rendelkezek. A 
KKV ügyfélkör száma pedig eléri a 300 ezret. 
A hitelek változó összetételét, az éven belü-
li hitelek súlyának növekedését jelzi, hogy 
a szövetkezeti hitelintézetek együttesen 7 
százalékkal több KKV-hitelt nyújtottak 2012 
első három negyedévében, mint egy évvel 
korábban, de a fennálló hitelállomány mégis 
8 százalékkal zsugorodott. A takarékszövet-
kezetek vállalkozói hitelezésre való törekvé-
sét jelzi, hogy a kihelyezett hitelek összege 
így is 6 százalékkal meghaladja a 2009 végi 
mértéket. Az egyéb hitelintézeteknél viszont 
ebben az időszakban 25 százalékkal csökkent 
a hitelállomány.

A takarékok KKV ügyfélkörében 2012-ben nö-
vekedett a vállalkozások pénzügyi-gazdasági 
pozíciója közti különbség. Mégpedig attól 
függően, hogy mely nemzetgazdasági ágban 
tevékenykednek. A mezőgazdasághoz kap-
csolódó egyes vállalkozások, a feldolgozóipa-
ri cégek és az autóipari beszállítók termelése 
az utóbbi évek mélypontjához képest bővülni 
kezdett, ám a többi ágazatban még kevéssé 
láthatók a kilábalás jelei. Ez megmutatkozik 
a beruházási hitelkeresletben is. A forgóesz-
köz-hitelek iránti keresletet viszont nem be-
folyásolja a vállalkozások tevékenységi köre. 

A növekvő kereslet összefügg a bevételek 
befolyási határidejének hosszabbodásával, 
illetve a fizetési határidők tartása miatt is 
sokszor szükség van likviditást bővítő hitelre.

A TAKArÉKSZÖVETKEZETEK KKV-HITELEZÉSE



4 

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k

Immár a családi legendárium részévé neme-
sedett az eset, amikor 2000-ben Cserveni 
Csaba megállt a föld végén, amit a felesége 
kapott kárpótlásként, s azt mondta a puszta 
területre mutatva: itt lesz a telep. És most, 
amint megálmodta, ott áll a központi telep, 
korszerű terménytárolókkal, szárítóval, s a 
gépszínekben a legmodernebb, műhold vezé-
relte, precíziós technikával felszerelt gépek-
kel. Tíz év igen rövid idő ahhoz, hogy szinte a 
semmiből egy sikeres gazdaságot teremtsen 
valaki. Hogyan is telt ez a tíz év?

– A mezőgazdaság szeretete, és a magán-
gazdálkodás utáni vágy nagy hajtóerő volt, 
– mondja Cserveni Csaba ügyvezető, a csa-
ládi gazdaság irányítója. Amikor a Keszthelyi 
Egyetemen végeztem, hazajöttem az amúgy 
jó hírű, tízezer hektáron gazdálkodó Sziget-
vári Állami Gazdaságba, ahol több, mint 5000 
hektár szántóterülettel rendelkező üzemegy-
ségben kerületvezető helyettesként dolgoz-
tam. 1993-ig tartott ez a szakasz az életem-
ben, amikor is sor került az állami gazdaság 
privatizálására. Ez a helyzet már jelentős 
megtorpanást okozott a gazdálkodásban, nem 
beszélve a vele járó bizonytalanságról, rende-
zetlenségről. Mindez engem is gondolkodóba 
ejtett, s akkor úgy láttam, hogy a család el-

tartáshoz, a fennmaradáshoz több lábon kell 
állni, s egyéni vállalkozóként mással kezdtem 
foglalkozni, illetve besegítettem a család más 
vállalkozásába. De az – be kell vallanom – nem 
az én világom volt, inkább maradtam volna a 
mezőgazdaságnál, szívesebben lettem volna 
magángazdálkodó. Erre csak közvetve nyílott 
lehetőség, amikor nyolc kollégával összeáll-
tunk, s az állami gazdaság földjének jelentős 
részét az ÁPV Rt.-től kibéreltük, az egyéb va-
gyontárgyakat hitelből megvásároltuk. Ebben 
az újonnan megalakult Kft-ben a növényter-
mesztést és a növényvédelmet irányítottam. 
Ám rövidesen kiderült, hogy nyolcan nyolc-
felé húztunk, s mint tudjuk, az ilyen szekér 
sehova nem jut, legfeljebb szétszakad. Ezt be-
látva békésen megváltunk egymástól, a közös 
céget eladtuk. Végül is egyetlen út maradt a 
számomra, az, amire vágytam, a magángaz-
dálkodás. Ekkor álmodtam meg ezt a telephe-
lyet, s tettem azt a bizonyos kijelentést. 
 
Megálmodni valamit egy dolog, azt valóra 
váltani egy másik, amihez sok minden, első-
sorban tőke, s céltudatos napi apró munka 
szükségeltetik. Hogyan sikerült elindulni?

– Összesen 300 hektár saját földdel rendel-
keztünk, aminek alapját a feleségem révén 

a kárpótlásból származó föld adta, ehhez 
jöttek a bérletek, illetve újabb földek vásár-
lása. Ekkor jegyeztettem be a most is működő 
Utód-Agro Kft-t. Lehet, hogy sokan furcsállják 
az „utód” nevet, hiszen szokás inkább angol 
neveket adni, vagy az is előfordulhat, hogy 
valami utód szervezetre asszociálnak, de én 
csak arra gondoltam, hogy a korábbi vállal-
kozásom utódja, de most már más szempont-
ból is aktuális: két fiam és az ő családtagjaik, 
akik szintén mezőgazdasági szakemberek, 
segítik a gazdaság mindennapi munkáját. Tu-
lajdonképpen ebbe a szervezetbe épült be a 
korábbi cég vételárának egy-nyolcada, mellé 
saját tőke és hitel. Így kezdtük el zöldmezős 
beruházásként a telep építését, aminek első 
lépcsője egy ezer tonnás terménytároló meg-
építése volt, amit 2000-ben 25�-os támo-
gatással a Szigetvári Takarékszövetkezettől 
felvett hitelből és saját erőből valósítottunk 
meg. Vettünk egy John Deere traktort és egy 
kombájnt. Így indultunk. Ahogy nőttek a sa-
ját területeink, s szélesedett a partneri kör, 
szükségessé vált a bővítés. Nagy kiszolgálta-
tottság, ha az embernek csak kombájnja van, 
s máshová kénytelen vinni a szárítandó ter-
ményt. A teljes szolgáltatás érdekében újabb 
beruházások következtek. 2002-től már a 
Konzumbankkal áltunk kapcsolatban, amelyet 
később megvásárolt az MKB Bank. Így került 
sor a második síktároló, a Petkus szárító négy 
gabonasilóval, majd 2005-ben az AVOP kere-
tében egy ötezer tonnás harmadik síktároló 
megépítésére. Így együttesen már 13 ezer 
tonna tároló kapacitással rendelkezünk. A be-
ruházásoknál igyekeztünk minden pályázaton 
részt venni, többek között ennek köszönhető 
a kapacitás ilyen gyors felfutása.

Ez a kapacitás akkor használható ki gazdasá-
gosan, ha elegendő a termény, vagyis megfe-
lelő termelés társul hozzá, amihez jelentős 
földterület szükséges. Erről a következőket 
mondta Cserveni Csaba.

– Természetesen mindennek alapja a föld. 
Nagyon céltudatosan törekedtem az arányos 

TíZ ÉV SIKEr
Ahogy mondani szokás, mintha nyugaton járnánk, olyan érzés fogja 
el az embert, amikor belép a szigetvári utód-Agro kft. telephelyére. 
rend, tisztaság, nyugalom, és a legkorszerűbb gépek sora, 
természetesen tető és nem a szabad ég alatt. magabiztosságot, 
céltudatosságot sugall minden. Talán nem véletlenül. Egy szemlélet 
eredménye, ami itt egy évtized alatt megvalósult. 

„A hiteleink mögött 
az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége áll. 
Többek között ennek is nagy 
része van abban, hogy tíz 
év alatt ilyen gyorsan 
tudott a vállalkozás 
fejlődni.”
Cserveni Csaba
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fejlődésre. Próbálgattam a meglévő 150 hek-
tárhoz bérelni, és szomszéd területeket vásá-
rolni, így 2000-ben 400 hektár körül alakult a 
földterület. A körünkbe tartozott őstermelő, 
egyéni vállalkozó, családi gazdaság, már kissé 
zavarossá váltak a viszonyok, elhatároztam, 
hogy az egészet egy társaságban összevo-
nom. Abban az időben tönkrement néhány 
téesz és így adódott a lehetőség újabb földek 
bérlésére és vásárlására. Így ma már 1400 
hektárt művelünk. Ehhez jön még az 1500 
hektár körüli integrált terület. A szárító, tá-
roló, illetve a szántóföldi gépi erő optimális 
kihasználása lehetővé teszi, sőt gazdaságos-
sági okokból megköveteli mások területének 
művelését is. Már a kezdetekben kialakult egy 
termelő kör, amely bizalommal fordult hoz-
zánk, s részben vagy egészben igénybe veszi 
a szolgáltatásainkat. Többeknek a talaj előké-
szítéstől a termény értékesítéséig szervezzük 
a termelését, mert mi olyan színvonalú mun-
kára vagyunk képesek, amilyenre ők külön-kü-
lön nem. Ez alatt elsősorban a növényterme-
lési technológiát és technikát, illetve annak 
színvonalát értem. A kisebb területek gazdái 
gazdaságossági okokból sem tudnak besze-
rezni olyan világszínvonalú és teljesítményű 
gépeket, amire a mi cégünk képes. Nálunk 
követelmény az, hogy a gépek a mindenkori 
technika élvonalát testesítsék meg. Ma már 
műholdas vezérlésű technikával dolgozunk, 
a területet négyzetcentiméterre, a vetőma-
got szemre, a műtrágyát, a mikroelemeket 
grammra adagoljuk. Legfontosabb a megbíz-
hatóság, a teljesítmény, ezért a gépeket az 
átlagosnál korábban cseréljük le. De említhe-
tem, hogy például olyan rendszert vezettünk 
be, ahol minden gép annak a dolgozónak a 
„sajátja”, aki vele dolgozik, nem váltogatjuk 
az embereket a gépeken, ezért a kezelője úgy 
vigyáz rá, mint a sajátjára, mert tudja, hogy 
holnap is ugyanazzal a géppel dolgozik. Mind-
ebből következik, hogy a gépekkel szemben is 
magas követelményeket támasztottunk, így 
esett a választás a John Deere erőgépekre 
és kombájnokra, amelyek mellé az Amazon, 
Kverneland, STROM, és a Väderstad cégek ki-
váló munkagépeit társítottuk. 

Valóban a világ élvonalát jelentik ezek a gé-
pek, de hozzá kell tenni, hogy az áruk is ehhez 
van szabva. Hogyan tudták, tudják finanszí-
rozni?
 
– A beruházások és a termelés finanszírozásá-
ban döntő szerepe van a Mecsek Takaréknak, 
s azon belül is a jó, személyes kapcsolatnak. 
Nem véletlenül emeltem ki a személyes kap-
csolatot, mert véleményem szerint sok múlik 
ezen, ami azt jelenti, hogy a bank ügyintézője 

szinte együtt él velünk, mindent tud a gazdál-
kodásunkról, figyelemmel kíséri a pénzügyi 
tevékenységünket, s pontosan tudja, mikor 
van szükség hitelre, s miként tudjuk azt visz-
szafizetni. Jól példázza ezt, hogy kezdetben 
a Konzumbank, illetve az MKB Bank ügyfelei 
voltunk, és mikor a banki ügyintézőnk  innen 
átment az akkor még Mecsekvidéke Takarék-
szövetkezethez, mi is mentünk vele. A váltás-
kor kijött a takarékszövetkezet igazgatója, 
megnézte a beruházásokat, megismerkedett 
a tevékenységünkkel, így aztán, ha új bank-
nál is, de továbbra is ugyanaz a pénzügyi 
szakember intézi a dolgainkat. Ez a kölcsö-
nös bizalom az együttműködés alapja. Ebben 
az időben került a takarékszövetkezethez a 
MFB által refinanszírozott Konzumbank hitel 
is. Most 100 millió forint körüli gépvásárlási, 

illetve 250 milliós forgóeszköz hitelünk van, 
a területalapú támogatás előfinanszírozását 
is a takarékszövetkezet látja el. A hiteleink 
mögött az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezessége áll. Többek 
között ennek is nagy része van abban, hogy 
tíz év alatt ilyen gyorsan tudott a vállalkozás 
fejlődni, sőt az utóbbi évek fejlesztéseinek 
egy részét képesek lettünk támogatott hite-
lek nélkül is megvalósítani.    

Az eredmények alapján nyugodtan állíthatjuk, 
hogy az átlagnál sikeresebb gazdálkodást 
folytat az Utód-Agro Kft. Tudják továbbra is 

tartani ezt az ütemet, ezt a színvonalat? – 
kérdeztük az ügyvezetőtől.

– Bár 2010 kivételével minden évünk eredmé-
nyes volt, egy percre sem állhatunk meg. A 
szakmai, gazdasági információk figyelése, a 
folyamatos fejlesztés munkánk alapjává vált. 
Két irányban látom a fejlődés lehetséges út-
jait. Az egyik az intenzív kultúrák arányának 
növelése, a másik a hozzáadott érték növe-
lése. A kettő természetesen nem független 
egymástól. Ehhez tudni kell, hogy a földjeink 
13-35 AK közötti minőségűek. A nagy szóródás 
oka, hogy egy részük mély fekvésű öntésta-
laj, ami még a tavalyi aszályos időszakban is 
jól termett, a másik része agyagosabb barna 
erdő talaj, amelyek könnyebben művelhetők, 
de gyengébb adottságúak. Arra jók, hogy át-
lagos években nagy biztonsággal tervezhető 
termést adjanak. Ezen a déli vidéken a napfé-
nyes órák száma is magasabb az átlagnál, any-
nyira, hogy a szója is kitűnően megterem, így 
speciális szójafajtát is termelünk. Előfordult, 
hogy nem egy évben rekordtermést takarít-
hattunk be. Az már ráadás, hogy olyan gazda-
sági helyzet alakult ki, amelyben a kaposvári, 
a verőcei és az eszéki cukorgyár valósággal 
versenyez a cukorrépánkért. Mindebből az 
következik, hogy a vetésszerkezet sem szok-
ványos. Betartva a vetésforgó szigorú sza-
bályait az ipari növények termelése mellett 
egyre nagyobb szerepet kap a vetőmag elő-
állítás, ami komoly hozzáadott értéket jelent, 
s megoldja a 30 fős dolgozói létszám teljes 
foglalkoztatását is. A természeti adottságok 
mellett a magas szintű technikai háttér, vala-
mint a kialakult munkakultúra megteremtette 
a nagyobb tudást, odafigyelést igénylő ter-
mék előállítás feltételeit. A technikai háttér 
egy eleme, a kíméletesebb, speciális szárító 
berendezés még hiányzik, de egy új beruhá-
zással rövidesen megoldjuk ezt a helyzetet is. 
Jelenleg a határ szép, jól jött a csapadé-
kosabb időszak, ha nem lesz katasztrofális 
aszály, bízhatunk az idei termésben.  
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Magyarországon borszőlőültetvényt telepíteni 
kizárólag érvényes telepítési engedély birtoká-
ban lehet, amelyet a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (MVH) állít ki a gazdálkodók 
kérelme alapján. 

A telepítési engedély kiadásának feltétele, 
hogy a termelő rendelkezzen érvényes újrate-
lepítési joggal. 

Az újratelepítési jog több módon keletkezhet. 

1) A saját borszőlőültetvény engedéllyel tör-
tént kivágása alapján, amely jog a későbbiek-
ben a telepítéshez felhasználható. 

2) Az újratelepítési jog megvásárolható más 
jogosultaktól (a szőlőültetvény újratelepítési 
jogok átruházásának nyilvántartásban törté-
nő átvezetéséhez kapcsolódó eljárásról szóló 
38/2012. (III. 8.) MVH Közlemény alapján). 

3) Továbbá megvásárolható a jog az állami tu-
lajdonban lévő telepítési jogtartalékból. 

A 2012/2013. borpiaci év tavaszi időszakában, 
a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési 
jogtartalékából történő értékesítéséről szóló 
179/2012. (XII. 19.) MVH Közlemény alapján, az 
állami tulajdonban lévő újratelepítési jogok 
vásárlására vonatkozó kérelmet – amelyben a 

gazdálkodónak meg kell jelölnie, hogy milyen 
termőhelyi kataszteri osztályba sorolt és ter-
mőhelyi kataszteri pontértékű jogot kíván a te-
lepítéshez vásárolni – 2013. január 14. és 2013. 
április 30. között kell az MVH-hoz benyújtani. 

Az újratelepítési jog tartalékból történő érté-
kesítése gyors ütemben halad. 2013 tavaszán 
már csak néhány száz hektár különféle termő-
helyi osztályba sorolt újratelepítési jog áll a 
kérelmezők rendelkezésre. 

Az alacsonyabb termőhelyi osztályú kategóri-
ákban pedig az MVH további kérelmekre már 
nem tud újratelepítési jogot megítélni.

A borszőlőültEtvény 
tElEPítéséhEz szükségEs jog mEgszErzésE

Az EgységEs kérElEm bEAdásA

1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
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 és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz (MVH) a 2013. évi Egységes Kérelem kere-
tében benyújtandó 

- egységes területalapú támogatás (SAPS), 
- agrár-környezetgazdálkodási támogatás 

(EMVA-AKG), 
- kedvezőtlen adottságú területek támoga-

tása (KAT), illetve 
- Natura 2000 gyepterületek támogatása 

jogcímekkel kapcsolatban elengedhetetlen 
a kérelmezett területek földhasználati jogvi-
szonyának rendezése. 

A SAPS kérelem benyújtása esetén gazdálko-
dóknak 2013. június 10-én kell a támogatás 
alapjául szolgáló terület tekintetében jogsze-
rű földhasználónak lenniük. 

A KAT kompenzációs támogatásának igény-
bevételére, valamint a Natura 2000 gyep-
területek támogatás igénylése esetén a 
kérelmezőknek 2012. szeptember 1-től 2013. 
augusztus 31-ig kell rendelkezniük földhasz-
nálati jogosultsággal a támogatás alapjául 
szolgáló terület vonatkozásában. 

Hasonló a helyzet az EMVA-AKG támogatások 
esetében is, ahol a földhasználati jogosult-
ságot a támogatás alapjául szolgáló terület 
esetében a teljes támogatási időszakra meg-
szakítás nélkül igazolni kell, azaz 2009. szept-
ember 1-től 2014. augusztus 31-ig.

Főszabály szerint a kérelmet benyújtó, MVH 
regisztrációs számmal rendelkező ügyfelek-
nek - a fenti támogatási célok és megadott 
dátumok esetében - a támogatás alapjául 

szolgáló területekre vonatkozóan a földhasz-
nálati nyilvántartásban kell földhasználóként 
bejegyzettnek lenniük.
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A mezőgazdasági termelők 2013. február kö-
zepétől 7,8 milliárd forintra pályázhatnak te-
vékenységük diverzifikálására, az agrárága-
zaton kívüli munkahelyek létrehozására. 

A támogatás célja, hogy ösztönözze a mező-
gazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, 
gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, 
továbbá támogassa a helyben előállított ter-
mékek piacra vitelét. 

Támogatást lehet kérni többek között köny-
nyűipari fejlesztésekre, új technológiák be-
mutatására, mintaprojektek létrehozására, 
kézműves, szabadidős vagy megújuló ener-
giaforrások használatához kapcsolódó tevé-
kenységekre, szakértői, műszaki és kereske-
delmi szolgáltatások bevezetésére. 

A pályázati konstrukció hozzájárul a mező-
gazdaságból élők keresőképességének javí-
tásához, valamint olyan agrárágazaton kívüli 
munkahelyek létrehozásához és megtartásá-
hoz, amelyek elősegíthetik a vidéki terüle-

tekről való elvándorlás visszaszorítását és a 
vidéki életkörülmények javítását. 

Azok a pályázók kaphatnak támogatást, akik 
éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió 
euró - körülbelül 600 millió forint, illetve 
2011-ben a bruttó árbevételük több mint fele 
mezőgazdasági tevékenységből származott. 
Pályázatot az 5000 főnél kevesebb lakosú, 
vagy 100 fő/négyzetkilométernél alacsonyabb 
népsűrűségű településeken élő, működő ős-
termelők, illetve mezőgazdasági tevékenysé-
get folytató mikrovállalkozások adhatnak be. 

A támogatás mértéke alapesetben az elszá-
molható költségek 60 százaléka, a hátrányos 
helyzetű településeken 65 százaléka. Egy pá-
lyázó legfeljebb 35 millió forintos támogatást 
kaphat. 

A támogatási kérelmeket a forrás kimerü-
léséig, de legkésőbb 2013. július 2-ig lehet 
elektronikusan benyújtani a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

A mEzőgAzdAságI tEvékEnység 
dIvErzIFIkálását sEgítő 
PályázAt

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (MVH) a mezőgazdasági biztosítási 
díjtámogatás keretében mintegy 650 
millió forint támogatás kifizetését kezdte 
meg közel 1300 kérelmező részére. 

A fenti összeget azok a gazdálkodók 
kapják meg, akiknek a támogatott 
konstrukciójú mezőgazdasági bizto-
sítási szerződését és a biztosítási díj  
megfizetéséről szóló igazolását az MVH 
jóváhagyta. 

A támogatás mértéke a támogatott 
konstrukciójú biztosítási szerződések  
díjának 65 százaléka. 

A fennmaradó kérelmek elbírálása és  
kifizetése 2013. első felében folya-
matosan történik meg.

Agrár-
bIZToSíTáSI 
támogAtás
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kEdvEzményEs 
Agrár hItElkonstrukcIók – 
AlAPítványI kEzEsségvállAlássAl
mFb Agrár Forgóeszköz hitelprogram 
– vonzóbb feltételek

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram cél-
ja a mezőgazdasági termelés, elsősorban az 
állattenyésztés versenyképességének javí-
tásához, a jó minőségű termékek előállítá-
sához forrás biztosítása a mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállításával, halgaz-
dálkodással foglalkozó vállalkozások, és a 
baromfi, nyúl, szarvasmarha (utóbbiba be-
leértve a tej- és húshasznosítást) és sertés 
állattenyésztési ágazatban tevékenykedő  
termeltetők részére.

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet 
részt:

• egyéni vállalkozás,
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• európai részvénytársaság, vagy
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgaz-
dasági őstermelő,

akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Ma-
gyarország területén található, aki/amely 
mezőgazdasági, halgazdálkodási, illetve a 
baromfi, a nyúl, a szarvasmarha és a sertés 
állattenyésztési ágazatban termeltető tevé-
kenységet folytat.

A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 
millió forint és nem haladhatja meg a mező-
gazdasági termelők és halgazdálkodók eseté-
ben az 50 millió forintot, a termeltetők ese-
tében pedig az 500 millió forintot. Saját erő 
nem szükséges. 

A hitelprogram maximális türelmi ideje 3 év, 
futamideje 6 év. Hitelszerződés a program ke-
retében 2013. december 31-ig köthető. 

A hitelprogram keretében a hatályos hitel-
szerződéssel rendelkező vállalkozások részé-
re a vidékfejlesztési miniszter az esedékes 
kamatfizetéshez a hitelkamat 50�-áig - de 

legfeljebb évi 4�-os mértékű - kamattámoga-
tást biztosít. A hitelprogram módosításának 
hatályba lépését, 2013. február 13-át köve-
tően megkötött hitelszerződések esetében, 
a kihelyezésre kerülő hitel kamata 3 havi 
EURIBOR+RKF2 (2013-ban 4�/év) +legfeljebb 
3,5�/év lehet. 

A hitelprogram esetében lehetőség van a me-
zőgazdasági vállalkozások által de minimis 
támogatásként igénybe vehető intézményi 
kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) 
FVM rendelet alapján az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes kész-
fizető kezességvállalásának igénybevételére. 

A hitelprogramban résztvevő hitelintézetek 
listája a www.mfb.hu honlapon olvasható.

Új magyarország Agrárfejlesztési 
hitelprogram – 2013. évi 
módosítások

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram célja a me-
zőgazdaság versenyképességét, a piacok 
megőrzését, az innovációt, a jó minőségű 
termékek előállítását, az energia és költség-
takarékos módszerek alkalmazását, a kör-
nyezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz 
kedvezményes források biztosítása. 

Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pá-
lyázatokhoz, különösen a Darányi Ignác Terv 
(korábban az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program - ÚMVP) pályázataihoz kapcso-
lódóan kiegészítő forrás biztosítása a mező-
gazdasági termékek elsődleges előállításával 
foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy 
az Európai Gazdasági Térség területén szék-
hellyel és Magyarországon fiókteleppel ren-
delkező mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára, projekt kiegészítő hitelként pedig 
már nagyvállalatok részére is. 

A hitelprogram esetében lehetőség van az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

kedvezményes készfizető kezességvállalásá-
nak igénybevételére. 

Az MFB Zrt. 2013. január végi közleményében 
tájékoztatta a hitelintézeteket és az ügyfe-
leket arról, hogy a 1038/2007. (VI. 18.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1207/2012. (VI. 
26.) Korm. határozat alapján módosította az 
Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogra-
mot. A legfontosabb változások a következők:

a) A hitelprogram keretében a fiatal mezőgaz-
dasági termelők tevékenységének támogatá-
sát tartalmazó hitelcél az alábbi két hitelcélra 
válik szét:

• Fiatal mezőgazdasági termelők tevékeny-
ségének megkezdéséhez szükséges költ-
ségek finanszírozása (alapítási támogatás) 

• Fiatal mezőgazdasági termelők tevékeny-
ségének megkezdését követő öt éven belül 
végrehajtott beruházás elősegítése (me-
zőgazdasági üzem korszerűsítésére irá-
nyuló támogatás).

b) A hitelprogram kiegészült egy új, az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány intéz-
ményi kezességvállalásával biztosított ter-
mőföldvásárlás finanszírozási hitelcéllal. 

Az új hitelcél keretében azon mezőgazdasági 
termelők (köztük fiatal gazdák is) kaphatják 
meg a kedvezményes kezességi díjjal és ked-
vezményes kamattal a hitelt, akik rendelkez-
nek szabad mezőgazdasági de minimis keret-
tel (7 500 euró/3 év/vállalkozás). 

Módosult a Hitelprogramban felszámítandó 
ügyleti kamat mértéke. 

A hitelprogram módosításának hatályba lé-
pését, 2013. január 23-át követően megkötött 
hitelszerződések esetében, a kihelyezésre ke-
rülő hitel kamata 3 havi EURIBOR+RKA (2013-
ban 4,25�/év) +legfeljebb 3,5�/év lehet. 

A hitelprogramban résztvevő hitelintézetek 
listája a www.mfb.hu honlapon olvasható.


