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„Célunk minél 
hatékonyabb segítséget 
nyújtani a vállalkozóknak, 
s hosszú távú kapcsolatot 
kiépíteni velük”
Csürke József

Milyen szerepet tölt be a Budapest Bank  
a hazai piacon?
Mind a lakossági, mind a kkv üzletágat tekint-
ve a Budapest Bank a nyolc legnagyobb hazai 
bank egyike. A bank elkötelezett a kis- és kö-
zépvállalkozások (kkv) kiszolgálása iránt, ezért 
leányvállalataival – Budapest Lízing, Budapest 
Autó – együtt a finanszírozási és számlavezetési 
szolgáltatásokon túl teljes körű szolgáltatást 
nyújt számukra. Jelenleg vállalati portfóliónk 
12-14 százaléka kapcsolódik az élelmiszeripar-
hoz és a mezőgazdásághoz, az elkövetkező há-
rom évben szeretnénk növelni a részarányunkat 
a mezőgazdaságban. Célunk minél hatékonyabb 
segítséget nyújtani a vállalkozóknak, hosszú 
távú kapcsolatot kiépíteni velük.

Hogyan foglalható össze a bank üzleti  
filozófiája?
A Budapest Bankot innovatív bankként ismerik 
és ismerik el, a folyamatos újítás a jövőben is 

stratégiánk alapköve. Példaként említhetjük, 
hogy Magyarországon elsőként léptünk part-
nerségre az Eximbankkal, az exportfinanszíro-
zás biztosítása érdekében, illetve az Európai 

Beruházási Alappal kötött megállapodás révén 
az eszközlízing konstrukcióinkhoz is elsőként 
kínálunk ingyenes intézményi garanciát. A bank 
vállalati üzletága arra törekszik, hogy ügyfelei 
az ország egész területén elérjék a szükséges 
szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk a szemé-
lyes kapcsolattartást, amelyet 23 vállalati üz-
letközponton keresztül, közel 200 ügyfélkap-
csolati tanácsadó bevonásával biztosítunk 
kkv-ügyfeleinknek, amellett, hogy a vállalati 
szolgáltatások a fiókhálózaton keresztül köz-
vetlenül is elérhetőek. Ügyfeleink visszajelzése 
alapján ügyfélkapcsolati menedzsereinkre nem 
csak a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban 
számítanak, hanem adnak véleményükre a 
vállalkozást érintő egyéb gazdasági kérdések-
ben is. Agrárügyfeleink többsége nagy múltú, 

A Budapest Bank meghatározó szerepet játszik a hazai agrárium, illetve 
a kkv-szektor finanszírozásában. A bank e területeken tovább kívánja 
erősíteni szerepét. A banki üzletpolitika, termékfejlesztés hosszú távú 
együttműködésre törekszik ezen gazdasági szereplőkkel, amelyben az 
alapítvány kezességvállalására is számít. Erről beszélgettünk Csürke 
Józseffel a Budapest Bank vállalati árazási és hitelezési vezetőjével.

AZ AgrárTErMELőK 
STrATÉgIAI pArTnErEK
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családi tulajdonú cég, ugyanaz a megközelíté-
sük, mint nekünk: a célok közös megvalósítása, 
a partnerség. 

Az utóbbi időszakban a Budapest Bank  
komoly aktivitást mutatott az alapítványi 
kezességvállalás igénybe vételére. Mivel  
magyarázható ez?
Elsősorban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány (AVHGA) kezességvállalását prefe-
rálják a vállalkozók és a bank is, ugyanis az ala-
pítványi biztosíték segítségével mérsékelhető  
a bank kockázatvállalása és erősíthető hitele-
zési aktivitása.

Mi a véleménye a kkv-szektor finan-
szírozásáról? 
A lakossági fogyasztás élénkülésének elmaradá-
sával a piaci kilátások most még bizonytalanok, 
ezért meglátásunk szerint a kkv szektor sem 
számíthat jelentős elmozdulásra (ugyanakkor 
az exportorientált ágazatokban tapasztalha-
tó némi élénkülés). A nehéz gazdasági helyzet 
után felértékelődik a bankok szerepe: a tar-
talékaikban megfogyatkozott cégeket a bein-
duló növekedés idején pótlólagos forrásokkal 
kell ellátni, hogy a termelési igényeket fedezni 
tudják. Ám a kkv-szegmens az elmúlt évek vál-
ságának hatására óvatossá vált. A csökkenő 
megrendelések, kihasználatlan kapacitások 
miatt elhalasztásra kerültek beruházások, 
csökkent a termelési, kereskedelmi tevékeny-
ség finanszírozására fordított forgóeszköz 
hitelek mennyisége. A vállalkozások sokszor 
felélik tartalékaikat, részben az óvatosság mi-
att a megtakarítási hajlandóság is növekedett.  
Mindez a kkv-szegmens általános kockázatának 
növekedésével járt. Az üzleti aktivitás és beru-
házási kedv továbbra is visszafogott. Ugyanak-
kor az idei évben a cégek várhatóan valamelyest 
aktívabbá válnak a beruházások tekintetében, 
megvalósulhatnak elhalasztott beruházások, az 
Új Széchenyi Terv is több támogatási lehetősé-
get kínál. A beruházások jelenleg három terület-
re összpontosulnak: nagyobb rész jut az állami-
lag támogatott és a hatékonyságnövelést célzó 
beruházásokra, a kapacitásnövelő beruházások 
még kisebb részt képviselnek. A vállalkozások 
gyakran inkább a ki nem használt kapacitása-
ik felfuttatására törekednek. A bank kkv-kat is 
érintő termékfejlesztése a hagyományos megol-
dásokon túl folyamatosan keresi az új, innovatív 
finanszírozási lehetőségeket: bekapcsolódtunk 
például az uniós forrásokkal folyó fejlesztések 
finanszírozásába, illetve a magyar kkv-kat tá-
mogató programokba is. 

Hogyan ítéli meg az agrárágazat finan-
szírozását? 
A bank az agrárvállalkozásokra mint jól finan-
szírozható, stabil ágazati szereplőkre tekint. A 

cégek  többsége ugyanis fogyasztásra termel, 
és termékeikre a kereslet – ha némileg csökkent 
is, de – stabil maradt a válság alatt is. Az ága-
zatban a támogatási rendszer is jórészt válto-
zatlan és kiszámítható maradt. Így a válság nem  
viselte meg a gazdálkodókat annyira, mint né-
hány más iparágat. Mi több, az exportra terme-
lő cégekre jó hatással volt a devizaárfolyamok 
alakulása, náluk már a növekedés jelei is meg-
figyelhetők. Ám az is tény, hogy az utóbbi idő-
ben az élelmiszeriparban az árfolyamváltozások 
kiszámíthatatlansága, az állattenyésztésnél a 
takarmányárak drasztikus emelkedése megne-
hezítette a vállalkozások helyzetét. 
Úgy látjuk, az agrárvállalkozások jelentős része 
még alultőkésített, és likviditási problémákkal 
küzd, így többségük elhalasztja a nagyobb, ka-
pacitásnövelő fejlesztéseket. Ugyanakkor az 
elmúlt pár évben technológiai oldalon tapasz-
taltunk fellendülést, főként az EU-s támogatá-
soknak köszönhetően egyre több vállalat tudott 
költséghatékony gépeket beszerezni, korszerű-
síteni: a termékfejlesztés, állattenyésztő-telep 
építés vagy felújítás kerültek előtérbe. 
 
Mi jellemzi a banknál az agrárvállalkozások 
kiszolgálását?
A bank hosszú távú kapcsolatok kiépítésére tö-
rekszik a szektorban. A bank az agrárágazatra 
jellemző specifikus ciklusigényekhez igazítva 
alakítja ki termékeit, ilyen például a növényter-
mesztési hitel, a közraktárjegy fedezete melletti 
hitel vagy a támogatások előfinanszírozása. A 
bank eszközvásárlási hitele azon vállalkozá-
soknak nyújt megoldást, amelyek beruházása 
egyedi gépbeszerzésekhez kapcsolódik.  A bank 
leányvállalata, a Budapest Lízing Zrt. kifejezet-
ten agrárcégeknek – őstermelőknek, családi 
gazdaságoknak is – kínál megoldásokat. Ilyen 
például az akár 0 százalékos önerővel igényel-
hető, áfa-visszaforgatással működő lízingkonst-
rukció vagy a törlesztési részletek szezonális 
visszafizetésének lehetősége. Az új gépek finan-
szírozásánál elérhetővé tettük a 114/2008 (IX. 
5.) FVM rendelet szerinti kamattámogatást, ami 
a mezőgazdasági termelőknek lehetővé teszi a 
futamidő alatt felhalmozott kamatköltség felé-
nek visszaigénylését. A konstrukció zárt végű 
pénzügyi lízingben működik nálunk.

Milyen kockázatokat érzékel a kkv-k és az 
agrárszektor finanszírozásában? Milyen  
eszközökkel kezelhetők azok?
Az egyébként is magas ÁFA 25-ről 27 százalékra 
emelése, és ennek finanszírozása rontja a cé-
gek likviditását. Leginkább a nagyobb méretű 
gazdálkodást folytatók szenvednek továbbra is 
az adót kikerülőktől. Ha ebből a helyzetből faka-
dóan kiszámíthatatlan egy cég helyzete, a finan-
szírozása is kockázatosabb, és ezt a bankoknak 
figyelembe kell venniük. A kedvezőtlen adózási 

tendenciák egyre több forgóeszközt kötnek le 
tartósan az ügyfeleink szabad likviditásából.  
Ehhez tőkepótló hiteleket és forgóeszköz-hite-
leket is nyújt bankunk, amelyek kockázatát a 
mezőgazdasági cégeknél az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány kezessége jelentősen 
mérsékli. A kockázatok csökkenthetők a vállal-
kozói hatékonyság javításával is, amelyekhez 
államilag támogatott vagy saját banki forrású 
fejlesztési hiteleket nyújtunk. Ebben is együtt-
működünk az Alapítvánnyal és integrátora-
inkkal. A kistermelők és a kkv-k számottevő 
szegmensének igényeihez, kockázatának mér-
sékléséhez jól illeszkedik az integrátorok és az 
Alapítvány által kidolgozott közös termékünk, 
az integrátori hitel. 
Az ágazatokat tekintve a hagyományos szán-
tóföldi növénytermesztésben valamint egyes 
öntözött szántóföldi zöldségkultúrákban látjuk 
a legnagyobb növekedési lehetőségeket. Üdvö-
zöljük és támogatjuk azon tevékenységbővítő 
szándékokat, amelyek a félkész vagy feldolgo-
zott termékek fizetőképes piacra juttatását tű-
zik ki célul. Mivel a banki hitelezési kockázatot 
jelentősen mérsékli, ha a közvetlen megtérülés 
kontrollálható, ezért a preferált agrár-termékek 
esetében az előállítás teljes folyamatának finan-
szírozásban részt vállalunk. Ebben ugyancsak 
nagymértékben számítunk az AVHGA kockázatot 
mérséklő kezességvállalására.

Hogyan kapcsolódnak a támogatott hitel-
programokhoz?
Bankunk termékfejlesztése minden évben vala-
mennyi támogatott hitelprogramhoz csatlako-
zik, ezáltal lehetővé válik ügyfeleink „helyzetbe 
hozása”, versenyképességének növelése és az 
EU-s elvárásoknak való megfelelése. 

Milyen további tervei vannak a banknak, 
különös tekintettel az agrár és a kkv-
finanszírozásra?
Meglévő ügyfeleinkkel a jövőben szeretnék foly-
tatni az együttműködést, illetve bővíteni part-
nereink körét. Amint már említettem, a követke-
ző három évben növelni akarjuk részarányunkat 
a mezőgazdaság hitelezésében, bővítjük az 
agráriumnak nyújtott finanszírozási, szolgálta-
tások körét. Az agrártermelőkre, mint stratégiai 
partnereinkre tekintünk: a mezőgazdaságban 
dolgozók hosszútávon gondolkodnak, ahogy mi 
is.  A mezőgazdasági termelési folyamatok több 
éven keresztüli tervezést, a termelési ciklusok 
egymásba kapcsolódását követeli meg ügyfe-
leinktől. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani 
nekik, együttműködésünk révén hozzájárulni a 
stabil működésükhöz, növekedésükhöz. Célunk 
minél hatékonyabb segítséget nyújtani a vállal-
kozóknak, s hosszú távú kapcsolatot kiépíteni 
velük: hisz az időjárásra ugyan nincs hatása a 
gazdálkodóknak, de pénzügyeikre igen. 



A Magyar Fejlesztési Bank által kidolgozott 
8 milliárd forintos MFB Fagykár 2011. For-
góeszköz Hitelprogram célja, hogy a 2011. 
évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállításával foglalkozó 
vállalkozások részére kárenyhítés céljából a 
mezőgazdasági termeléshez és folyó műkö-

déshez szükséges forgóeszköz hitelt bizto-
sítson, államilag támogatott, kedvezményes 
kondíciókkal. 

A fagykár hitelt azok az egyéni vállalkozá-
sok, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
családi gazdálkodók és mezőgazdasági  

őstermelők igényelhetik, amelyek megfelel-
nek a KKV kritériumnak. Továbbá mezőgaz-
dasági üzemüknek Magyarország területén 
kell lenniük, és az elszenvedett tavaszi fagy-
kárukat a 2011 májusában fagykárt szen-
vedett mezőgazdasági termelők hitelhez 
jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.)  
VM rendelet szerint igazolják.

A hitelkamat mértéke 3 havi EURIBOR + RKF3 
(azaz az MFB kamatfelár, amely jelenleg  
6,14 százalék). A hitelfelvevő vállalkozás az 
ügyleti kamat és a hitelfelvételhez kapcsoló-
dó költségek kiegyenlítéséhez 100 százalé-
kos állami támogatásban részesülhet. A hitel 
futamideje legfeljebb 20 év, a lehetséges 
türelmi idő pedig 3 év. A hitelösszeg a káro-
sodás mértékével arányosan kerül meghatá-
rozásra, 100 százalékos károsodás esetén 1,6 
millió forint hektáronként. A biztosítási szer-
ződéssel nem rendelkező termelők 800 ezer 
forint hitelt igényelhetnek hektáronként.  
A hitel összege legalább 500 ezer, legfeljebb  
10 millió forint lehet. Saját erő nem szük-
séges. A hitel az Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány készfizető kezességvállalá-
sa mellett nyújtható.

A hitelkérelmeket 2012. június 30-ig lehet 
beadni a hitelprogram értékesítésében részt 
vevő közvetítőknél. A közvetítők listája és el-
érhetősége a Magyar Fejlesztési Bank honlap-
ján (www.mfb.hu) megtalálható. 

FAgyKár 2011. ForgóESZKöZ 
HITELprogrAM
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A devizahitelek kiváltásának hajrájában, azaz 
2011 decemberében és 2012 januárjában össze-
sen közel 10 ezer ügyfelet szereztek a takarékok, 
s a lendület még 2012 februárjában is kitartott, 
hiszen további több mint 3000 szerződést kö-
töttek a korábban megítélt hitelekre – közölte  
a magyartakarek.blog.hu. Mindezek eredménye-
képpen az új ügyfeleknek folyósított hitelösszeg 
a 2012. február végi összesítés szerint mintegy  
70 milliárd forintot tett ki. 

A végtörlesztés kapcsán a korábbinál sokkal szé-
lesebb nyilvánosság számára is kiderült, hogy a 
takarékszövetkezetek - egyebek mellett - magas 
színvonalú számlavezetési, internetbank és hitel-
kártya szolgáltatást nyújtanak.

nöVEKVő 
ügyFÉLSZáM 
A TAKArÉKoKnáL
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Mint annyian mások a Mészáros család is „fóli-
ázással” kezdte. A ház melletti kertben primőr 
zöldségeket termeltek, s vittek a piacra. Nagyon 
sok helyen a mai agrárvállalkozások csírája volt 
a fóliás termesztés. A valamit akaró, vállalkozó 
szellemű emberek első lehetősége volt, hogy 
munka után, szabad idejükben, meg a hétvége-
ken „fóliáztak”. Ezzel egészítve ki a család jöve-
delmét, s bár nem piacgazdasági körülmények 
között elsőként tanulták a piac törvényeit. 

Mészáros József a fóliás termesztés mellett pró-
bálkozott a sertéshízlalással is, nem nagyban, 
mert csak száz sertést tartott egy turnusban, 
de az ágazatban kialakult válsághelyzet miatt 
felhagyott az állattenyésztéssel. A rendszervál-
tásra maradt a növénytermesztés, ami szinte 
önmagától fokozatosan alakult ki. 

– A semmiből indultunk - mondja Mészárosné. 
– Kaptunk földet saját kárpótlásból, és vásá-
roltunk hozzá. Vettünk egy T-25-ös kistraktort. 
Itt a faluban az emberek, akik nem tudtak mit 
kezdeni a kárpótlásból kapott földekkel, ajánl-
gatták, hogy vegyük bérbe, dolgozzunk a föld-
jükön. Besegített a fiam is, aki autószerelőként 
végzett, s idehaza maradt. Lecseréltük a régi 
traktort egy Zetor Cristal-ra, amit egyrészt 

egy nagyobb gazdaságban szőlőművelésre 
használtunk, másrészt a saját, illetve a bér-
be vett területeinket műveltük vele. Így aztán 
mi is bátrabban kezdtünk földeket bérelni, és 
igyekeztünk a saját területet is szaporítani. 
Először száz hektárig növeltük a gazdaságot. 
Ez 2004-ben volt, 30 hektár saját és 70 hektár 
bérelt területen gazdálkodtunk. Mivel a férjem, 
aki az Egri Nyomdában dolgozott, hazajött a sa-
ját gazdaságba, igyekezetünk a lehetőségeket 
kihasználni, ami egyrészt a terület növelését 
jelentette, másrészt a gépberuházási pályázato-
kon indultunk, s nyertünk támogatást a géppark 
korszerűsítésére. Így jutottunk el a mai 400 
hektárig, amiből 120 hektár a saját terület és 
280 hektár a bérelt föld. Van terület, amit saját 
pénzből vettünk, de éltünk az FHB birtokfejlesz-
tési hitelével is, korábban 30 hektárt, három 
éve pedig 50 hektárt sikerült ugyanezen hitel  
felhasználásával vásárolni. 

Mészárosék tudtak élni a pályázatok, a birtok-
fejlesztési hitel és a gépberuházási hitel adta 
lehetőségekkel. Több szállal kötődnek a pénzin-
tézetekhez.
– Nagy előrelépés volt 2003-ban, amikor gya-
korlatilag gépesítettük a gazdaságot - mondja 
Mészáros Mihály, a fiatal vállalkozó - a vételárra 

vetítve 40 százalékos támogatást kaptunk, és 
igen kedvező kamatokkal jutottunk hitelhez. A 
pályázatok és a hitelek hozzátartoznak a min-
dennapjainkhoz, ezek híján nem tudnánk gazdál-
kodni, fejleszteni. - Szerencsére az OTP Bankkal 
nagyon jó a kapcsolatunk, minden helyzetben 
segítően állnak az ügyeinkhez. Növeli a bizal-
mat, hogy a hitelek mögött az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége 
áll. A bank folyószámla hitele, forgóeszköz hite-
le nélkül igencsak bajban lennénk. De bizony a 
hiteleket, a kamatokat ki kell gazdálkodni, ami 
a mai viszonyok között nem könnyű dolog. Csak, 
hogy pontosan lássuk a helyzetet: 2009-ben 
vásároltunk 17 millió forintért egy Class Medion 
kombájnt, ötmilliót fizettünk, az ár többi részére 
deviza alapú hitelt vettünk fel, aminek az árfo-
lyam különbözetét a futamidő végén fizetjük ki, 
ami most ötmillió forintnál tart, a teljes futam-
időt számolva, csak ez a különbözet közelíti a 
tízmillió forintot. Emellett egy 240 lóerős Valtra 
traktort is vásároltunk hasonló pénzügyi konst-
rukcióban. Nos, ezt kell kigazdálkodni. Mindezt 
azért mondtam el, hogy pontosan lássák a hely-
zetet: egy ilyen gazdaság, mint a miénk, amely 
mögött nem áll korábban szerzett tőke, hanem 
a nulláról indult, folyamatosan borotvaélen 
táncol. Ezt senki ne vegye panasznak, mint aho-
gyan eddig, most is kigazdálkodjuk, nem ezzel 
van baj. Ha a másik oldalon nem lenne az a sok 
bizonytalansági tényező, ami évről-évre kiszá-
míthatatlanná teszi a gazdálkodást, a fejünk 
sem fájna. 

– Melyek ezek? 
Első és legnagyobb problémánk a terményárak 
szélsőséges hullámzása. Mondok egy példát: 
tavalyelőtt 40 ezer forintért adtuk el a búza 
tonnáját, rá másfél-két hónapra 80 ezer forint 
lett az ára. A gabonapiaci árak ilyen mértékű 
ingadozása kiszolgáltatottá teszi a magunk-
fajta kisebb termelőket, akik nem tudnak rak-
tározni, így sok esetben kénytelenek vagyunk 
alacsonyabb áron eladni a terményeinket. Ezért 
teljes a kiszolgáltatottság és bizonytalanság. 
Így nagyon nehéz gazdálkodni. A biztonság, 

Egy CSALádI gAZdASág
A Kerecsenden élő Mészáros család gazdasága hamisítatlan családi 
gazdaság: két generáció él, dolgozik együtt. A szülők még az előző 
rendszerben – ahogy enyhült a világ – a ház körül termeltek, később 
próbálták egy gazdaság alapjait lerakni. óriási erőfeszítéssel, sok 
munkával, hitelekkel, de sikerült. A fiatalok is a gazdaságban dolgoznak, 
a harmadik generáció, az unokák most cseperednek, s a hagyományoknak 
megfelelően - talán tovább viszik az elődök gazdaságát.

„A bank folyószámla 
hitele, forgóeszköz 
hitele nélkül igencsak 
bajban lennénk.”
Mészáros Mihály



5

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k

a kiszámíthatóság hiányzik a legjobban. A 
másik dolog, ami nagyban befolyásolja a gaz-
dálkodásunkat, az időjárás. A tavaly elvetett 
káposztarepce a szárazság miatt ki sem kelt.  
Már szépen zöldelleni kellene, de a mag ott van a 
poros földben, egyetlen csepp esőt sem kapott. 
Most kombinátorozzuk a területet, készítjük elő 
a tavaszi vetésre, az őszi munka a vetőmag, tisz-
ta ráfizetés, elveszett. Egyébként is a földjeink 
úgy helyezkednek el, hogy fele egy aszályos 
mikroklímájú területen található, míg a másik 
fele könnyebben kap esőt. Ezért nagyon nehéz 
például átlagtermésről beszélni, hiszen egyfor-
ma talajműveléssel, technológiával, ugyanazzal 
a vetőmaggal a búza termése 4-7 tonna körül 
szóródik, a napraforgó 18-30 tonna között terem, 
a kukorica esetében még nagyobb a különbség 
1,5-10 tonnáig változik a termés.

Elgondolkodtató, amit Mászáros József mon-
dott. Nyilván ennek a szóródásnak az is az 
oka, hogy túlságosan nagy körzetben helyez-
kednek el a földek. Mészárosné, a földügyek 
tudója, adminisztrátora, aki fejből megmondja 
minden tábla helyrajzi számát, máris sorolja  
az adatokat.
– Közel negyven táblát művelünk, mivel magán-
személyektől vásároltuk, illetve bérelünk, az 
egy-két hektárostól a húszhektárosig, minden 
előfordul. Most például a búza 26 darabban van. 
Ez egy elképesztően rossz helyzet, de nem tu-
dunk mit tenni. Képzelje el, mennyit kell mennie 
a kombájnnak egyik táblától a másikig, és meny-
nyit kell forogni a kisebb táblákon. És persze a 
traktornak is. Mindez emelkedő üzemanyagárak 
mellett. Azt hiszem, sikerül érzékeltetni, hogy 
mennyire kiélezett a helyzetünk, mennyire kell 
ügyelni a gazdálkodásunkra. Természetesen a 
pénzügyi műveleteinknek, hiteleinknek meg van 
a maga költségvonzata, de azt is látnunk kell, 
hogy a pénzintézet – esetünkben az OTP Bank – 
segíti gazdálkodásunkat, pénzügyi tanácsot ad, 
rugalmasan alkalmazkodik a helyzethez.

A külső szemlélő elcsodálkozik a harmincvala-
hány táblán, amit ha összevonnának, alapjaiban 
változna meg a termelés eredményessége. Jó 
lenne a többieknek is, hiszen mások is küzdenek 
ezzel a gonddal. Ezen egy új tagosítás segítene.

- Elképezhetetlen – mondja Mészáros József 
–, országosan megoldhatatlan. Nem tudnának 
olyan rendszert kidolgozni, amelyet elfogadná-
nak az emberek. Mindenki úgy érezné, hogy be-
csapták, rosszabb földet kapott, mint ami volt. 
Ebbe senki nem mer belekezdeni.  

Akkor nézzük a másik olyan tényezőt, ami igen-
csak rontja az eredményt. Pár éve vásároltak 
egy kombájnt, aminek a hiteleit mai napig nyögi 
a vállalkozás. Ennek a kombájnnak a teljesítmé-
nye nem 200 hektár. Mondhatnánk, hogy luxus 
beruházás.
– Számoltunk, amikor megvettük a kombájnt. Ha 
mással vágatom le, akkor 22 000 forintot kérnek 
hektáronként, és nem akkor jön a kombájn, ami-
kor jó idő van, amikor optimális a betakarítás, 
hanem amikor sorra kerül, lehet, hogy éppen 

esik, vagy már pereg a szem, tehát a vágás díja 
mellé még kárt is számolhatok. Nos, ez megint 
egy kiszolgáltatottság, egy bizonytalansági té-
nyező. Ezt szüntettük meg. Lehet, hogy az opti-
málisnál nagyobb a beruházás mértéke, de nincs 
más megoldás. Az pedig egyelőre itt elképzelhe-
tetlen, hogy a gazdák összefogjanak, mint Nyu-
gat-Európában és gépkör formájában közösen 
üzemeltessék a nagyteljesítményű gépeket. Az 
ilyenfajta együttműködésekre még sokat kell 
várni nálunk.

A szántóföldön búcsúzunk el Mészároséktól. A 
szárazság miatt ki nem kelt őszi káposztarepce 
táblát lazítja kombinátorral a fiatalabb Mészá-
ros Mihály. 
– Egy mag sem kelt ki, száraz por a tábla – mond-
ja. – Nem baj, újravetjük tavaszi repcével.  

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
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának 
 Hirdetménye tartalmazza
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2012. június 
1. és november 30. között összeírja a Magyaror-
szágon található gyümölcs ültetvényeket és gyü-
mölcsfával beültetett területeket. 

A KSH-nál vezetett lista elkészítésére azért 
van szükség, mert az ültetvények felméré-
se pontos és részletes adatokkal szolgál a 
gyümölcsösök adottságairól, valamint hoz-
zájárul a termelés és a kínálat középtávú  
kilátásainak meghatározásához. 

A gyümölcsösök statisztikai felmérésére az Eu-
rópai Unió kötelezi a tagállamokat, így Magyaror-

szágot is. Ez évben - majd azt követően ötéven-
ként – kell a statisztikai felmérést elkészíteni.  
A közösségi támogatások elnyeréséhez is szük-
ség van az összeírásra. 

Az adatok felhasználásával az Európai Unió haté-
konyabban tudja szabályozni a gyümölcspiacot 
és a termények értékesítését. Itthon a felmérés 
négy gyümölcsfajra - alma, körte, őszibarack, 
kajszibarack - terjed ki, mivel az Európai Unió ha-
zánkat e gyümölcsfajok összeírására kötelezte. 

A lajstromban a gyümölcsfával betelepített terü-
letek legalább 95 százalékának szerepelnie kell.

Ezért a törvényi szabályozás szerint a védett és a 
védelemre tervezett természeti területeket 2015 
végéig állami tulajdonba kell venni. 

Ennek megfelelően, az állami földvagyon gya-
rapítása érdekében a kormány 2012. február 
végén úgy döntött, hogy 2 milliárd forint költ-
ségvetési forrást átcsoportosít a Vidékfejlesztési  
Minisztériumhoz. 

A forrásból 1,5 milliárd forintot a nemzeti parkok 
igazgatóságai használhatnak fel, 500 millió forin-
tot pedig a Nemzeti Földalap-kezelő Szervezet. 
A mostani földvásárlást segítő intézkedés meg-
könnyíti a nemzeti park igazgatóságok védett te-
rületekhez kapcsolódó feladatainak teljesítését. 

Az igazgatóságok a területek vagyonkezelője-
ként később az érintett földeket hasznosíthatják, 
így bérbe adhatják olyan magyar vállalkozók-
nak, akik a természetvédelemmel összhangban  
gazdálkodnak. 

A döntéssel a Kormány a Birtokpolitikai Irány-
elveknek megfelelően támogatja a helyi kis- és 
közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat 
és segíti a vidéki foglalkoztatottság bővülését is.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az átcsopor-
tosított forrás segítségével hatékonyabban tudja 
érvényesíteni föld elővásárlási jogát, és ezzel a 
földpiac aktívabb szereplőjeként léphet fel. 

Az elővásárlási jog gyakorlása mellett az 500 mil-
lió forintos összeg lehetőséget biztosít az állami 
földvagyon megóvására és gyarapítására is. 

MEgúJuL A MAgyArorSZágI 
gyüMöLCSöSöK JEgyZÉKE

AZ áLLAMI 
FöLdVAgyon 
gyArApíTáSA

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
a 2010. évinél jóval kedvezőbb termésered-
mények ellenére 2011-ben a növényi termékek 
felvásárlása az előző évihez képest 6,3 száza-
lékkal csökkent. A gabonafélék felvásárlásá-
nak mintegy 12,3 százalékos csökkenése azt 
jelzi, hogy a gazdálkodók szívesebben tartják 
forgóeszközeiket terményben, mint pénzben. 
Ezt egyfelől a pénzromlástól való félelem, 
másrészt a tőzsdei árak remélt emelkedése 
motiválja. Az ipari növények felvásárlása a 
2010. évi szinten alakult. A jó időjárás és a 
vertikum javuló szervezettségének köszön-
hetően a zöldségfelvásárlás 16,4 százalék-
kal nőtt. A gyümölcsfelvásárlás viszont (jó 
részt a fagykár miatt) mintegy negyedével  
volt kisebb.

Az élő állatok és állati termékek teljes felvá-
sárlása 2011-ben 5,5 százalékkal emelkedett. 
A tenyész üsző és a hízó marha kivitel élén-
külése miatt, a sertésértékesítés csökke-
nése ellenére az élő állatok felvásárlása 4,8 
százalékkal nőtt. Az állati termékek (főleg a 
tojás) felvásárlása pedig 7,5 százalékkal lett 
nagyobb. A mezőgazdaság egészében a felvá-
sárlás mindössze 0,2 százalékkal haladta meg 
a 2010. évit, főként a gabona- és gyümölcsfel-
vásárlás visszaesésének betudhatóan.

STAgnáLó 
MEZőgAZdASágI 
FELVáSárLáS 
2011-BEn

A Kormány és a vidékfejlesztési tárca határozott 
célja, hogy védje és bővítse az állami termőföld-
vagyont és megakadályozza a feltételezhetően 
jogellenes külföldi földhasználatot, és tiltott tu-
lajdonszerzést. 

Az Európai Halászati Alapból társfinanszírozott, 
az „Akvakultúrába történő termelő beruházá-
sok” és a „Halfeldolgozás és értékesítés” jogcí-
mekre 2011. július 1. és 2011. augusztus 31. között 
támogatási kérelmet benyújtott nyertes gazdál-
kodók a támogatási határozatokat 2012. február 
közepéig kapták kézhez. 

A támogatási határozattal rendelkező gazdálko-
dóknak az első kifizetési kérelmet a támogatási 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 
hónapon belül kell benyújtaniuk, amelyben a ki-
adások között gép vagy építési ráfordításoknak 
is szerepelniük kell. 

Abban az esetben, ha az első kifizetési kérelem 
6 hónapon túl kerül benyújtásra, illetve nem 
tartalmaz gép vagy építési kiadási elszámolást, 
a kifizetési kérelmet a jogcímrendelet alapján a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak 
el kell utasítania. Ekkor a nyertes támogatási  
jogosultsága megszűnne. 

Ennek elkerülésére, a két jogcímben érintett 
nyerteseknek a megfelelő tartalommal 2012. 
május 1. és 2012. május 31., valamint 2012. jú-
lius 1. és 2012. július 31. között kell benyújta-
niuk első támogatás kifizetési kérelmeiket  
a Hivatalhoz.

HALáSZATI TáMogATáS - 
ELSő TáMogATáSIgÉnyLÉS
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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 középvállalkozások, valamint gaz-
dálkodók számára tájékoztatást nyújt:

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

Ingyenes telefonos és személyes konzul-
tációs lehetőségek, tájékoztató anyagok 
megküldése.

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

A Vidékfejlesztési Minisztérium széleskörű tár-
sadalmi vitát követően véglegesítette a 2020-ig 
szóló Nemzeti Vidékstratégiát. 2012. januárjában 
a miniszterelnök és a tárca vezetői elindították 
a stratégia végrehajtásának keretprogramját, 
a mezőgazdaság és vidékfejlesztés minden te-
rületére kiterjedő Darányi Ignác Tervet. A terv 
2012. és 2013. évi megvalósítását 300 milliárd 
forintos támogatási forrás segíti. A fejleszté-
sekre szánt összeget a 2007-2013-as támogatási 
periódusban még le nem kötött uniós és kap-
csolódó hazai forrásokból biztosítják, felgyor-
sítva a pályázati jogcímek meghirdetését és  
a pályázatok lebonyolítását.

Fiatal gazdák induló támogatása
A támogatás célja, hogy a fiatal gazdák számára 
a mezőgazdasági tevékenység megkezdésénél 
jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal a költ-
ségek fedezetére vagy fejlesztési célra segítsé-
get nyújtson. Pályázatot nyújthatnak be a 18 és 
40 év közötti, megfelelő szakirányú képesítéssel, 
illetve végzettséggel rendelkező agrárszakembe-
rek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni 
mezőgazdasági üzem vezetőjeként. A rendelke-
zésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint. 
A támogatás összege: a gazdaságnak a kötelező 
működtetési időszak 4. évére vállalt üzemmére-
tét alapul véve 20.000-40.000 eurónak megfelelő 
forintösszeg. A pályázat megnyitására várhatóan 
2012. I. felévében kerül sor.

A mezőgazdasági termékek értéknövelése
A támogatás célja a termékszerkezet át-
alakítása, a versenyképesség, valamint az 
élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi 
feltételek javítása, az energiafelhasználás ra-

cionalizálása, továbbá az üzemirányítás kor-
szerűsítése, illetve vágópontok létesítése.  
Pályázatot nyújthatnak be kis- és közepes vállal-
kozások (KKV-k) vagy nagyvállalatok; egyéni vál-
lalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli, 
valamint jogi személyiséggel rendelkező gazda-
sági vállalkozások vagy szövetkezetek; profiljuk 
szerint mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldol-
gozást végző vállalkozások. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 5 milliárd forint. Az egy vállalkozás 
által igényelhető maximális támogatás 100 millió 
forint. A támogatási kérelem benyújtási időszak 
megnyitása 2012. I. félévében várható.

Mezőgazdasági területek első erdősítése
Az intézkedés fő célja az ország erdővel borí-
tott területének növelése, az erdészeti szektor 
fejlesztésével a vidéki foglalkoztatottság előse-
gítése, az erdők környezetvédelmi, társadalmi, 
közjóléti és gazdasági szerepének növelése, hogy 
a területek alternatív hasznosításával lehetővé 
tegyék a mezőgazdaság újrastrukturálását. Pá-
lyázatot nyújthatnak be természetes és jogi sze-
mélyiségű földhasználók. 
A támogatás mértéke 853-2065 euró/ha közötti 
összeg. Előreláthatólag 2012. május 1-je és 2012. 
június 30-a között lehet majd pályázni.

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása 
mezőgazdasági földterületeken
Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, a ha-
gyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartását, 
a mozaikos tájszerkezet kialakítását teszi lehető-
vé. Pályázatot nyújthatnak be a földhasználók. A 
támogatás mértéke 740-1050 euró/ha közötti ösz-
szeg. Pályázni várhatóan 2012. május 1-je és 2012. 
június 30-a között lehet.

nem mezőgazdasági tevékenység kialakítása
A beruházási típusú támogatás célja, hogy ösztö-
nözze a mezőgazdaságból származó jövedelem-
mel rendelkező háztartások egyéb jövedelem-
termelő, termelő és szolgáltató tevékenységeit, 
továbbá támogassa a helyben előállított termé-
kek piacra vitelét. Pályázatot nyújthatnak be azon 
természetes és jogi személyek, amelyeknek a 
mezőgazdasági tevékenységből származó árbe-
vétele a teljes árbevétel 50 százalékát megha-
ladja. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg  
7 milliárd forint. A pályázat megjelenésére előre-
láthatólag 2012. I. féléve folyamán kerül sor.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
A vidéki munkahelyek létrehozása, meg-
őrzése érdekében támogatják a vidéki tu-
rizmusformák közül a fenntartható falusi, 
agro- és ökoturisztikai fejlesztéseket, az infrast-
rukturális és szolgáltatási beruházásokat, a 
marketinget. Pályázatot nyújthatnak be mikro-, 
kis- vagy középvállalkozások, önkormányzati 
társulások, nonprofit szervezetek, természetes 
személyek és egyházi jogi személyek. A fej-
lesztés 5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2  
népsűrűség alatti települések kül- és belte-
rületein valósulhat meg. A Budapest agglo- 
merációjához tartozó települések, a városok, va-
lamint kistérségi központok nem pályázhatnak.  
A támogatás mértéke a hátrányos helyzetű te-
rületen megvalósuló fejlesztés esetén az összes 
elszámolható kiadás 65 százaléka, egyéb terüle-
ten annak 60 százaléka. Amennyiben az ügyfél 
nonprofit szervezet és a beruházás közhasznú 
tevékenységének ellátásához köthető, az összes 
elszámolható kiadás 100 százaléka. A pályázati 
kiírás 2012. I. félévében várható.

A dArányI IgnáC TErV 
2012. ELSő FÉLÉVÉBEn VárHATó páLyáZATAI
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őSHonoS áLLAToK gEnETIKAI MEgőrZÉSÉnEK 
TáMogATáSA (dArányI IgnáC TErV)

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Ma-
gyarországon 2012. június 30-ig meghosszab-
bítsák azt a likviditás-támogatási intézke-
déscsomagot, amelynek keretében a jogosult 
pénzintézetek kölcsönöket kapnak, illetve tő-
keemelésben részesülnek az államtól.

Mindezt annak érdekében, hogy tovább hite-
lezhessenek a reálgazdaságnak. 

miatt átdolgozott európai uniós állami  
támogatási szabályokkal. 
A program ugyanis jól célzott, arányos, továb-
bá időben és méretben korlátozott jellegű, 
ahogyan azt az Európai Unió előírja. 

Ezáltal megfelelő eszköz arra is, hogy segítsen 
elhárítani a magyar gazdaságban a válság mi-
att keletkezett zavarokat.

A LIKVIdITáS-TáMogATáSI 
InTÉZKEdÉSCSoMAg MEgHoSSZABBíTáSA

A likviditástámogatási program két éve in-
dult, elsődleges célja a külföldi anyabankkal 
nem rendelkező bankok (például az OTP, a 
Magyar Fejlesztési Bank stb.) likviditásának  
biztosítása volt.

Az Európai Bizottság azzal indokolta dön-
tését, hogy a magyar program összhang-
ban van a nemzetközi gazdasági válság 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) új pályázatot 
ír ki az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasá-
gi állatfajták genetikai megőrzésére (17/2012. (II. 
29.) VM rendelet). A tenyésztési hatóság, a kuta-
tóintézetek, oktatási intézmények, az állattartók 
és a tenyésztőszervezetek 2012. április 1. és 30. 
között nyújthatnak be támogatási kérelmet a  
11,8 millió eurónak megfelelő forintkeret terhére. 
Az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának megőrzé-
sére nyújtott támogatás az agrárium biológiai  
sokféleségének megóvását segíti.

A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szerve-
zetek a támogatási forrást négy területen hasz-
nálhatják fel. Támogatás igényelhető 

1) a nem természetes élőhelyen (például mes-
terséges termékenyítő állomáson) tartott 
állatok után, valamint 

2) az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasá-
gi állatfajták spermájának, embriójának vagy 
petesejtjének begyűjtésére, tárolására. 

3) Forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszer-
vezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták 
megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és 
körzeti tenyésztőt alkalmaznak. 

4) Ugyancsak lehet hozzájárulást kérni a 
génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájé-
koztatók elkészítéséhez és rendezvények  
szervezéséhez.

A Darányi Ignác Tervben meghirdetett pályá-
zatra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talnál lehet jelentkezni. 

A támogatás mértéke állatfajtánként és te-
vékenységi területenként eltérő mértékben, 
mintegy 40 támogatási célra külön-külön került  
meghatározásra.


