
Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a bank?
Az Erste csoport a kelet-közép-európai térség hét 
országában tevékenykedik. Az Erste Bank Hungary 
Zrt. a magyarországi bankszektor és a hazai válla-
latfinanszírozási piac egyik legjelentősebb szerep-
lője. Mintegy három évvel ezelőtt azt a stratégiai 
célt tűztük ki, hogy azokban az országokban (így 
Magyarországon is), ahol a bankcsoport jelen van, 
a mostani évtized végére a vállalati, és azon belül 
a kis- és középvállalati (KKV) ügyfélkörben az Erste 
a top három bank közé kerüljön. Ennek megfelelően 
az elmúlt években a Bank a piaci átlagot meghala-
dó mértékben növelte vállalati hitelállományát és 
ennek következtében nőtt a piaci részesedésünk is.  
Vállalatfinanszírozási pozícióinkat az előttünk álló 
években tovább szeretnénk erősíteni, meg akarjuk 
őrizni az eddigi lendületünket. 

Mi lehet a szerepe a KKV-szektornak a banki el-
képzelések megvalósításában? Hogyan ítéli meg  
a hazai kkv-k, illetve az agrárszektor finanszíro-
zásának lehetőségeit?
A banki stratégiában megfogalmazott célok megva-
lósításához a hazai hitelezés bővülésére van szükség, 

amely az utóbbi időszakban már el-
kezdődött. Az évek óta tartó gazda-
sági növekedés, a piaci lehetőségek 
kihasználása, a beruházások emel-
kedése, a kedvező hitelhez jutási 
esélyek és feltételek révén a vállal-
kozói hitelfelvétel lendületet vett.  
A vállalati hitelpiacon kiemelt sze-
repe van KKV-k finanszírozásának.  
A KKV-szektor – amelybe az agrári-
um vállalkozásainak döntő hányada 
is beletartozik – kiemelkedő szere-
pet játszik a magyar gazdaságban. 
A foglalkoztatottak több mint 70 
százaléka talál itt megélhetést és  
a GDP fele is ebből a gazdálkodói 
körből származik. A vállalkozások az 
ígéretes gazdasági környezetben, az 
uniós források felhasználásával és  
a hitelek segítségével komoly fejlődést mutathatnak 
fel az előttünk álló időszakban, s növekvő hitelkeres-
lettel fordulnak a bankok, így az Erste felé is. A KKV-
szektor kínálta üzleti lehetőségek kihasználásában 
tehát kézzelfogható potenciált látunk. Akárcsak az 
agrárfinanszírozásban, ahol ugyancsak dinamikus hi-
telbővülés indult meg.

Milyen szerepet tölt be a Bank az agrárágazat  
finanszírozási igényeinek kiszolgálásában?
Az agrárágazat valamennyi területén, és nemcsak 
a banki szempontból kiszámíthatóbb szántóföldi 
növénytermesztésben, de az állattenyésztésben és 
az élelmiszer-feldolgozásban egyaránt látunk üzleti 

Az Erste Bank Hungary Zrt. Magyarország egyik meghatározó hitelintézete.  
A banki stratégia néhány évvel ezelőtt növekvő szerepvállalást célzott meg 
hazai KKV-szektor és az agrárágazat finanszírozásában. Mára valamennyi 
területen kiemelkedő eredmények születtek: az ügyfelek száma, a hitelek 
volumene és a Bank hitelpiaci részesedése is jócskán emelkedett. Hogyan 
vélekedik a Bank a KKV-k és a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer-gazdaság 
hitelezéséről? Milyen törekvések érvényesülnek és lépések történnek 
e vállalkozói kör kiszolgálására? Mi lehet a kedvezményes alapítványi 
kezességvállalás szerepe? Erről beszélgettünk Szerdahelyi Róberttel,  
az Erste Bank Hungary Zrt. kis- és középvállalati vezetőjével.

Középpontban a KKV- és  
az agrárhitelezés

„Az alapítványi kezességnyújtás segíti 
a kellő fedezettel nem rendelkező 
vállalkozások finanszírozhatóságát, 
kibővíti a hitelezhető vállalkozói kört.”
Szerdahelyi Róbert
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lehetőséget. Kellő mérlegeléssel minden gazdál-
kodási szegmensben ki lehet alakítani megfelelő 
finanszírozási megoldást. Úgy látjuk, hogy a KKV 
hitelezésben elért növekedés egyik kulcsterülete az 
agrárszektor, az agrárium hitelpiacán 10 százalékot 
meghaladó részesedést értünk el. Bekapcsolódtunk 
például a földet a gazdáknak program hitelezésébe, 
de a Vidékfejlesztési Program (VP) megvalósítása is 
hozzájárul a hitelkihelyezés fellendüléséhez. A VP-s 
pályázatok finanszírozásának lebonyolítására kü-
lön eljárásrendszert alakítottunk ki. Olyan – a hitel 
mértékét, futamidejét, kamatát, fedezetét stb. érin-
tő – rugalmas feltételrendszert alkalmazunk, amely 
akkor is lehetővé teszi a fejlesztések megvalósítását, 
ha valamelyik ügyfelünk több nyertes pályázati pro-
jekttel rendelkezik és emiatt az egy projektre jutó 
önereje az általánosan elvárt banki szinttől elma-
radna. A kiszámítható uniós és nemzeti támogatási 
rendszer nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az agrári-
umban érezhetően javult a pénzügyi stabilitás és így 
a hitelezhetőség is.

Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb jel-
lemzői? 
Az élelmiszer-gazdaság: a mezőgazdaság és az élel-
miszeripar, de a kapcsolódó beszállító és az agrárter-
mékeket vásárló, forgalmazó vállalkozások hitelezé-
se egyaránt kiemelt területe az Erste finanszírozási 
tevékenységnek. Stratégiai együttműködésre törek-
szünk ügyfeleinkkel, nemcsak a hitelezésükben ve-
szünk részt, hanem egyéb üzleti döntéshozatalaik 
megalapozásában is, vagy például az agrárvállal-
kozások esetében is mind égetőbbé váló – a maj-
dani hitelezhetőség szempontjából sem közömbös 
– generációváltás megoldásainak kidolgozásában. 
Alapvető szándékunk, hogy magas színvonalú banki 
szolgáltatásokat nyújtsunk és ügyfél kapcsolattartó 
munkatársaink felkészültek legyenek, agrárszak-
mai szempontból is. Ezért jött létre a Bank Agrár 
Kompetencia Központja, ami az agrárhitelezési üz-
letpolitikánk megvalósítását segíti. A központ részt 
vesz a bankon belüli döntés előkészítési folyamatok-
ban, egyedi előterjesztések alapján a hitelbírálatok 
szakmai kontrolljában, illetve szakmai elemzésekkel 
segíti a kkv finanszírozást végző munkatársainkat. 
Továbbá az ügyfelek részére külső hírlevet is készít, 
rendszeresen szervez helyi vállalkozói rendezvénye-
ket, például a VP-ről, a precíziós gazdálkodásról. 

Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen sa-
játos banki megoldásokkal segítik?
Nincsenek kifejezett speciális banki megoldásaink az 
agrárszektorban tevékenykedő vállalkozások finan-
szírozására. Inkább arra törekszünk, hogy a hitelezés 
megalapozásra egy sajátos ágazati tudásanyaggal 
rendelkezzünk. Ezt a banki ismeretanyagot egészen  
a különféle mezőgazdasági termékek előállítása, 
vagy a termelési ciklusok összefüggéseinek megér-
téséig igyekszünk kiterjeszteni. Erre szolgál a már 
említett Agrár Kompetencia Központ is, amely egye-
bek mellett az általános szakmai tudásbázis szerepét 
tölti be. Segít az ügyféligények feltárásában, a finan-
szírozási megoldások agrárszakmai megalapozásá-

ban. Ugyanakkor a közvetlen hitelezést végző banki 
munkatársainkat is ez a szemlélet vezérli. A közvetlen 
ügyfélkapcsolat-tartásnak alapvető szerepet tulajdo-
nítunk. Megyei kapcsolattartóink a vállalkozásokkal 
közösen próbálják meg feltárni a gazdálkodásban  
rejlő tartalékokat, a fejlesztésekben egyfajta katali-
zátor szerepet töltenek be. Olyan bizalmi együttmű-
ködésre törekednek, amely akár további hitelezési 
projekteket is megalapozhat. Így lehetővé válik, hogy 
ne pusztán a mérlegadatok és a pénzügyi mutatók 
alapján ítéljük meg az agrárvállalkozások hitelez-
hetőségét, vagy valamely beruházás megtérülését, 
hanem a gazdaságok konkrét termelési és napi pénz-
ügyi folyamatainak, termelési naturáliáinak, piaci le-
hetőségeinek figyelembe vételével is. Ezáltal sokkal 
hatékonyabban tudjuk kiszolgálni az agrárvállalkozá-
sok sajátos igényeit.

Mi a célja és hogyan működik a bank és az ala-
pítvány közötti együttműködés? Hogyan veszik 
igénybe az alapítványi kezességet?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ke-
zességvállalásnak fontos szerepe van a jó üzleti 
elképzeléssel rendelkező, de esetenként nem hitel-
képes vállalkozások, gazdálkodók bankhitelhez jutá-
sában. Az alapítványi kezességnyújtás segíti a kellő 
fedezettel nem rendelkező vállalkozások finanszí-
rozhatóságát, kibővíti a hitelezhető vállalkozói kört. 
Megkönnyítve annak a banki hitelbírálati megköze-
lítésnek az alkalmazását, amely a hitelezésnél a fe-
dezetek mellett az üzleti modell egészét, a szakmai 
és piaci megalapozottságot, a cash-flow alakulását 
együttesen figyeli. Így az alapítványi kezesség vég-
eredményben hozzájárul a banki üzleti lehetőségek 
kihasználásához, a banki piacbővítési stratégia meg-
valósításához is. Az egyedi ügyletekhez kapcsolódó 
kezességvállalás mellett egyre nagyobb szerep jut  
a portfólió típusú kezességvállalásnak is. Ez utóbbi, 
a Bank és az alapítvány által közösen meghatározott 
ügyfélkörök esetében gyorsított ügykezelést tesz 
lehetővé. 

Hogyan alakulhat a következő években a KKV-, 
illetve az agrárhitelezési tevékenység? Milyen to-
vábbi tervei vannak a banknak?
Növekedési fókuszú stratégiájának megfelelően  
a Bank mind a KKV, mind az agrárhitelezésben to-
vábbi terjeszkedésre, a piaci jelenlét erősítésére tö-
rekszik. Ez kiterjed az ügyfélszám és a hitelvolumen 
bővítésére is. Az eddigi tapasztalatok alapján a ban-
ki szolgáltatások minőségének javítását, a szolgálta-
tási kínálat bővítését, a banki eljárás adminisztrációs 
terheinek csökkentését tervezzük. Az a célunk, hogy 
termékeink eredményesen igazodjanak a speciális 
ügyféligényekhez. Az a fő kihívás, hogy miként le-
hetünk jó pénzügyi szolgáltatók, miként építsük fel 
és őrizzük meg az üzleti bizalmat. Ennek az a kulcsa, 
hogy az ügyfeleknek személyre szabott, a működé-
sük sajátosságaihoz illeszkedő lehetőségeket mu-
tassunk fel. A banki finanszírozási megoldásoknak 
az ügyfél által érthetőknek, jól kalkulálhatóknak kell 
lenniük. Így lehet elérni, hogy azokat a gazdálkodók 
is értéknek és vonzónak tekintsék.

A magyar mezőgazdaságban jelentős, négyszázez-
ret meghaladó számban tevékenyednek egyéni gaz-
daságok, amelyek számottevő hányada őstermelői 
vagy családi gazdálkodói minőségben (is) folytat 
mezőgazdasági tevékenységet. Azok az őstermelők, 
akik hatályos (ideiglenes vagy kártyaalapú) igazol-
ványuk mellett még nem rendelkeztek a 2019-es 
adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak 
kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdeké-
ben – 2019. március 20-ig kérelmezhették. Ezzel a 
lépéssel az őstermelői igazolvány 2019. január 1-jéig 
visszamenőleges érvényességűvé vált, és így bizto-
sítható az őstermelői jogviszony folyamatossága. Az 
az őstermelő – akinek nem a fenti jogvesztő márciusi 
határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenysé-
gével kapcsolatos ügyintézés, illetve addig ősterme-
lőként értékesítést nem tervez – a határidő lejártát 
követően is intézheti az őstermelői igazolványával 
kapcsolatos ügyeit.

A fenti gazdálkodói kör banki hitelezése magas koc-
kázatúnak számít. Egyrészt, kis méretük, mérsékelt 
tőkeellátottságuk miatt nehezen finanszírozható 
banki ügyfélkört alkotnak. Másrészt, az egyéni gaz-
daságok által élvezett adminisztrációs könnyítések, 
a gazdálkodásukat bemutató egyszerűsített infor-
mációs, ügyviteli és könyvelési dokumentáció miatt 
kiemelt kockázatot hordoznak a hitelintézetek szá-

mára. Noha, az őstermelők és a családi gazdálkodók 
vállalkozásnak minősülnek, a hitelképességük mér-
legeléséhez nem állnak teljes mértékben rendelke-
zésre az elengedhetetlen információk. Az is megne-
hezíti a helyzetüket, hogy a gazdálkodás egyéni és 
családi jellege miatt az átlagosnál nagyobb mérték-
ben sújtják őket a gazdálkodók elöregedéséhez, ge-
nerációs megújulásához kapcsolódó bizonytalansá-
gok. Így a szóban forgó gazdálkodói kör figyelemre 
méltó, életképes üzleti elképzeléseinek finanszírozá-
sa gyakran megoldhatatlanná válhat.

Az előbbiek miatt az őstermelők és családi gazdálko-
dók banki hitelezésénél meghatározó, gyakran nél-
külözhetetlen szerepet tölt be az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezessége. 
Lévén, nem rendelkeznek kielégítő fedezetekkel 
vagy fedezeteik nemegyszer már záloggal terheltek. 
A kedvezményes alapítványi kezességvállalás segít-
ségével azonban sok ilyen vállalkozás banki hitelezé-
se is megoldható. Az AVHGA tevékenységének egyik 
meghatározó célcsoportját képezik az őstermelők 
és a családi gazdálkodók, amit a részükre biztosított 
kezességek dinamikus bővülése is jelez. Az elmúlt év 
végén mintegy 63 milliárd forint összegben egyéni 
gazdaságok hiteleihez kapcsolódott alapítványi ke-
zesség, amely kb. hatszorosan haladja meg az 2011. 
év eleji kezességgel biztosított hitelösszeget.

A Magyar Államkincstár 5/2019. (II. 1.) számú közleménye 
szerint a méhészeti járművekre igénybe vehető 
mezőgazdasági támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) 
VM rendelet alapján a 2019. évben is igényelhetnek 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) vissza nem 
térítendő támogatást azok a méhészek, akik rendelkeznek 
méhészeti eszközhordozó járművel, illetve mobil 
méhesházzal. A támogatás igénybevételére az a méhész 
jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring 
vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt 
a tulajdonában, és a vizsgálat adatait bejelentette az 
úgynevezett Tenyészet Információs Rendszerbe. A szóban 
forgó támogatás a kérelmező üzemeltetésében lévő 
méhészeti eszközhordozó jármű és vándor méhesház 
igazoltan megfizetett 2018. évi kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítása, illetve gépjárműadója, továbbá az 
e-útdíj megfizetését szolgáló OBU fedélzeti rendszer nettó 
beszerzési ára alapján kérhető, de nem haladhatja meg a 
negyvenezer forintot. A támogatás összege a kérelmező 

és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély 
összegű támogatási keret figyelembevételével kerül 
meghatározásra. A támogatási kérelmeket a 2019. február 
15. és 2019. április 15. közötti időszakban lehet benyújtani 
a Magyar Államkincstárhoz.

Alapítványi közreműködés az őstermelők 
és családi gazdaságok finanszírozásában

Méhészeti jármű-támogatás igénylése
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koztunk, kézzel ragasztottuk a címkéket, úgy vittük  
a Mátyás Pincébe. Amikor a többiek vasárnaponként 
a Dunára mentek, vagy éppen lányoknak udvaroltak, 
mi dolgoztunk. Ekkor debütált a családi pincészetünk, 
az 1995-ös évjáratból négy fajtával. Négyezer palackot 
töltöttünk meg, ma már hétszázezer palackot készí-
tünk. A következő évben a boraink bekerültek a Metró 
országos hálózatába és a Budapesti Bortársaságéba. 
– Édesapánk pontosan tudta, hogyan kell felépíteni  
a gazdaságot, s mindent ennek rendelt alá. Okosan, 
mindig egy kicsit növeltük a birtokot, vettünk fel egy-
egy kisebb hitelt, s ami pénz bejött, az utolsó fillérig 
visszaforgattuk a gazdaságba. Később, amikor egy-egy 
pályázat keretében komolyabb beruházást valósítot-
tunk meg, mindig mertünk nagyot álmodni, mindenből 
olyan méretűt építettünk, hogy lehetőleg egyhamar 
ne nőjük ki, vagyis a szűkös kapacitás ne akadályozza  
a fejlődést. Például 2003-ban épült meg az új feldol-
gozó, amit a mai napig nem kellett bővíteni, pedig igen 
erősen növekedett a piacunk. A pince, a tároló is akko-
ra, hogy nem szorul bővítésre. Mindig bátran fejlesz-
tettünk. A Bortársaság egyik alapítója el is nevezett 
minket „kamikaze-pincének”. Édesapánk mélyen hitt  
a vállalkozás sikerében, annak ellenére, hogy mi ké-
sőbb jutottunk be a neves borászok sorába. 1997-ben 
már több országosan jegyzett borászat volt, amikor 
szinte az ismeretlenségből megnyertük a szekszár-
di borversenyt. Az 1997-es bikavérünk 1999-ben 
Bordeaux-ban bronzérmes lett, utána sok hazai és 
nemzetközi aranyéremmel ismerték el a borainkat.

Ehhez a bátorsághoz erős pénzügyi háttér is kel-
lett.
– Mindezt biztos anyagi háttér nélkül nem tudtuk vol-
na megteremteni. Támogató, jó kapcsolat alakult ki 
az Erste Bankkal, amely kizárólagosan kezeli a szám-
láinkat, és valamennyi hitelünket, köztük a fejleszté-
si célúakat is biztosítja. Azt mondhatom, hogy min-
den álmunkat a bank tevékeny közreműködésével 
valósítottuk meg, hiszen a pályázatoknál a komoly 
vissza nem térítendő rész mellett jelentős önerőt 
vállaltunk, ami zömmel bankhitellel oldottunk meg. 
Így több százmilliós hitelállománnyal rendelkezünk. 
A nulláról indulva, csak úgy tudtunk megfelelő fede-
zetet biztosítani, hogy a kezdetektől igénybe vettük 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kész-
fizető kezességét. Persze a bank is látta, hogy fej-
lődünk, évről évre növeltük a bevételeinket. Ha volt 
is visszaesés, az kizárólag a gyengébb termésnek 

volt betudható. Akadt olyan esztendő, hogy 40-50 
százalékos árbevétel növekedést könyvelhettünk el.
– Nagy álmunk vált valóra, amikor 2015 tavaszán meg-
nyithattuk a Takler Kúriát. Az igény akkor merült fel, 
amikor a borkóstolóra érkező vendégeket eleinte nem 
tudtuk kóstolóval megkínálni. Ez rontotta azt az elő-
nyünket, hogy az érdeklődők egy Szekszárdtól nyolc 
kilométerre lévő romantikus szőlőhegyre látogassa-
nak ki. Ekkor fogalmazódott meg a kúria gondolata. 
Eleinte a borászat finanszírozta a vendéglátást, de az 
utóbbi két évben változott a helyzet: ha nem is jelen-
tős mértékben, de már maga az étterem és a szállás 
is jövedelmezővé vált. Természetesen nem lehet külön 
vizsgálni a tevékenységeket, hiszen a borkóstolók, az 
a la carte étterem, a konferenciaterem, a nyolc szo-
bás panzió, amelyet együtt Takler Kúriának nevezünk, 
közvetve hatással van a boreladásra is. A jó kiszol-
gálás, a szép szoba a borvásárlásnál is érezteti hatá-
sát. Ez már egy brand, amit folyamatosan gondozni  
és építeni kell. 

Milyen irányba fejlesztenek?
– A bor bizalmi termék, csak egyszer lehet eljátsza-
ni a bizalmat. Az öcsém, a főborász, nagyon szigorú. 
Prémium bort csak a nagy évjáratokból palackozunk. 
Voltunk és vagyunk olyan erősek, hogy a gyenge évjá-
ratokhoz nem adjuk a nevünket. A Takler egy védjegy. 
Korábban a nagyon testes, robusztusabb stílusú bo-
rokkal értük el a sikereinket, akkor azt kellett csinál-
ni. 2016-ban a világ egyik legszigorúbb és legnagyobb 
presztízsű versenyén, a bordeaux-i Les Citadelles Du 
Vin-en nem csak aranyérmet, hanem az északi félteke 
legjobb Cabernet Sauvignon borának járó különdíjat is 
elnyertük 2009-es évjáratú Reserve borunkkal. Most 
már stílusosabb, elegánsabb borok felé vettük az irányt. 
Elsősorban a helyi fajták, dűlőszelektált borok felé moz-
dulunk. Például a Szenta-hegyi kékfrankosunkra, vagy 
épp az ősszel forgalomba kerülő Gurovicai kékfranko-
sunkra vagyunk talán a legbüszkébbek. Nem tervezzük  
a mennyiség növelését. A presztízs fenntartásá-
ra koncentrálunk, és hogy megtartsuk a helyünket  
a minőségi gasztronómiában. Erősen motivál bennün-
ket, hogy ott legyünk a TOP 10 budapesti étteremben. 
Angliában, Dániában, Írországban a korábbi neves bo-
raink mellett dűlőszelektált borokkal is megjelenünk. 
Több híres szigetországi Michelin-csillagos étteremben 
már ott vannak a boraink, ami óriási eredmény. Életünk 
fő műve akkor válik teljessé, ha magyar borászként le 
tudjuk tenni a névjegyünket a világ asztalára is. 

A Takler család az 1700-as évek kö-
zepe óta foglalkozik szőlőtermeléssel 
és borkészítéssel a szekszárdi borvi-
déken, ahol a kitűnő domborzati és 
talajadottságokat, valamint a szub-
mediterrán klíma adta lehetőségeket 
kihasználva készíti immár világhíres, 
többségében vörös borait. A kezde-
tekről Takler András ügyvezető a kö-
vetkezőket mondta.

– Hasonlóan más borász családok-
hoz, a mi családunk is Mária Terézia 
betelepítését követően került Szek- 
szárdra. Ez az évszázadokon átívelő 
hagyomány a szocialista időszakban 
szakadt meg. Az én személyes em-
lékem, amikor Szekszárd gyönyörű 

főutcáján a régi házakat – köztük a mi ősi házunkat 
egyhektáros területtel, istállókkal, pincével együtt 
– ledózerolták, és helyükbe panel épületeket húztak 
fel. Kétmillió forintot kaptunk, aminek a feléből nagy-
mamámnak vettünk egy kétszobás panellakást, egyik 
szobában ő lakott, a másikban a mi családunk, – két fiú  
a szüleivel. Innen indultunk. Ami az egymillióból nekünk 
jutott, abból vásároltunk egy telket, meg egy leégett, 
romos tanyát. Oda mentettük el a meglevő hordóin-
kat, fából készült kádainkat, borászati eszközeinket. 
Mi, gyerekként ebbe a szűkös világba születtünk, sok-
szor hallottuk az édesapánktól, hogy „még pár napot  
tartsatok ki”.
– Miután megvettük a romos tanyát, béreltünk más-
fél hektár szőlőt, és telepítettünk is. Az első telepítés 
nagyjából fél hektár volt, a nagybátyámé is ekkora, 
vagyis 2-3 hektárt tett ki az összes művelt területünk. 
Édesapám 1987-ben otthagyta az állami szektort. Az 
első komolyabb fejlesztés az öregtanyán 1996-ban 

kezdődött. Akkor szereztünk be, három 100 hektós 
kór-acél tartályt, ami óriási lépés volt egy korszerű 
borászat kialakítása felé. Az öregtanyát kezdtük ki-
csempézni, majd hozzáépítettünk egy kis feldolgozót, 
gyakorlatilag 1996-tól a mai napig húsz éven át szinte 
folyamatosan építettük a borászatot. Egy gyönyörű 
érlelő- és látványpincét is létesítettünk, amit úgy ala-
kítottunk ki, hogy a turizmus szempontjából is szép 
legyen.  
– Közben, ahogy tudtuk, növeltük a termőterületeket 
is. Az első komolyabb telepítés 1984-ben volt, a kö-
vetkező 2000-ben. Folyamatosan telepítettünk és 
vásároltunk, így értük el a 85 hektárt, amit már nem 
szándékozunk növelni. Legfontosabbak a tájjellegű 
borok, palackszám szerint a kékfrankosból készí-
tünk a legtöbbet. Ősi fajtánk a kadarka, amiből nem 
sok készül, de gasztronómiai jelentősége rendkívüli. 
Kiemeltek a bordói fajták, a Merlot, a Cabernet franc,  
a Cabernet sauvignon, újabban a Syrah és a Pinot noire, 
amiből kiváló rozékat is palackozunk. Természetesen 
ezekből a fajtákból különböző cuevée-ket is készítünk. 
Hamarosan debütál a Trió, az a Takler bor, aminek  
a 20. évjáratát – a gyönyörű 2017-es évjáratot – fogjuk 
rövidesen piacra dobni. A „trió” elnevezés nem csak 
három fajtát jelöl, hanem három férfit, édesapánkat és 
a két fiát szimbolizálja.

A tudás átadásáról a következőket mondta az 
ügyvezető.
– Korán befogott édesapánk a borászati tevékenység-
be. Tíz éves korunk után már besegítettünk a mun-
kálatokba, kapáltunk, metszettünk, ez utóbbi munkát 
nagyon szerettük, mert mi dönthettük el, hogy hol, 
mennyit terem a tőke, ettől felnőttnek éreztük ma-
gunkat. Édesapám belénk nevelte a gazdaszemléletet. 
Iskola után rögtön mentünk a szőlőbe, versenyeztünk, 
ki hány órát töltött munkával. Először kézzel palac-

Mertünk nagyot álmodni
Három évszázad tudása, tapasztalata halmozódott fel generációról  
generációra a borairól híres szekszárdi Takler családban. Egyenes vonalú, 
töretlen fejlődés lehetett volna, ha a történelem nem szól közbe, ám máshogy 
alakultak a dolgok. Az elveszett birtok után nulláról kellett újrakezdeni,  
s feljutni a legjobbak közé. 

„A nulláról indulva, csak úgy tudtunk megfelelő  
fedezetet biztosítani, hogy a kezdetektől igénybe  
vettük az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezességét.”
Takler András
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Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány valamennyi vidéki kis- 
és közepes vállalkozás, családi 
gazdálkodó, őstermelő számára nyújt 
készfizető kezességet, melyet az 
alapítvánnyal együttműködő pénzügyi 
intézmények igényelhetnek a belföldi 
vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása

Alapítvány készfizető kezessége 
igényelhető
• Kölcsön/hitel-
• Garancia-
• Lízing-
•	Faktoring	szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke:  

maximum 80 százalék
•	 Futamidő:	minium	91	nap,	maximum	25	év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályza-

tának Hirdetménye tartalmazza

Az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a ha-
zai állattenyésztésre, ezen belül a baromfi és a ser-
téságazatban tevékenykedőkre. Ezzel összhangban 
nemzeti forrásból finanszírozott állatjóléti támoga-
tás segíti az állattartók gazdálkodását, amelyhez  
a jogszabályban rögzített állatjóléti többletvállalá-
sokat teljesítő termelők juthatnak hozzá.

A baromfi állatjóléti támogatás 2018. évi keretössze-
gét az agrártárca tavaly ősszel, két alkalommal, ösz-
szesen 1,2 milliárd forinttal megemelte. A többletfor-
rás maradéktalanul kifizetésre került. Most a 2018. 
évi igénylések alapján még kifizethető támogatási 
összeget újabb mintegy 1,1 milliárd forinttal kiegé-
szítették. A pótlólagos forrásból – a baromfiszektor 
megerősítése érdekében – az elmúlt évek madárinf-
luenza betegsége által leginkább sújtott víziszárnyas 
ágazat részesül. A megemelt támogatási keret lehe-
tővé teszi, hogy a 2018. évi baromfi állatjóléti prog-
ram végkifizetésekor az összes jogos igényt teljes 
mértékben kielégítsék. Így a 2018. évi igénylések 
után kifizethető összeg – az eredetileg tervezett – 
12 milliárd forint helyett 14,3 milliárd forint lesz, és  
a tavalyi támogatási év keretében mintegy kétezer 
baromfitermelő jut állatjóléti támogatáshoz.

A 2018. évi sertés állatjóléti támogatás esetében  
a 2018. IV. negyedévre vonatkozó támogatás kifize-
tésnél a Kincstárnak arányos támogatáscsökken-
tést kellene alkalmaznia az igényelt összeg alapján. 
Ezt elkerülendő az Agrárminisztérium a 2019. évi 
költségvetés terhére a sertés állatjóléti támogatás 
esetében is keretemelésről döntött, amely közel 1,5 
milliárd forint többletkifizetést tesz lehetővé. Így  
a 2018. évi sertéshízó állatjóléti támogatás tényle-
ges kifizetése az eredeti 9,1 milliárd forint helyett 
mintegy 10,6 milliárd forintra emelkedik, és kb. 950 
sertés állattartó részére biztosítható támogatás.

A 2007-ben indult állatjóléti támogatási konstrukci-
ókról az Európai Unióval kötött megállapodás 2018 
végén lejárt. Az Európai Bizottság és a magyar fél 
között már 2018 tavaszán megkezdődött tárgyalá-
sok függvényében a 2019. évben várhatóan új ser-
tés- és baromfi állatjóléti támogatási programok 
indulnak. A 2019. évre szóló támogatási kérelmek 
beadására remélhetőleg a közeljövőben, a Magyar 
Államkincstár tájékoztatása alapján kerül majd sor.

Több állatjóléti támogatást kapnak  
a baromfi-és sertéstartók

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján, a jóváhagyott egyéni 
szőlőültetvény fejlesztési tervekhez kapcsolódva 2019. 
április 1. és 2019. június 17. között újra lehetőség nyílik 
kifizetési kérelmek benyújtására a szőlőültetvény szer-
kezetátalakítási támogatás folyósítására. A gazdálkodók 
a 2017/2018-as, valamint a 2018/2019-es borpiaci évre 
jóváhagyott és már megvalósított fejlesztési tevékenység 
alapján igényelhetik a támogatást. A kifizetési kérelmet  
az egyéni tervnek helyt adó (vagy részben helyt adó) 
határozatban szereplő területi azonosítók szerint, külön-
külön nyújthatják be. Így egy kérelmező akár több kifizetési 
dokumentációt is beadhat. A kérelemhez egyfelől csatolni 
kell az ültetvény támberendezéséről készített vázrajzot, az 
ültetvényleltárt, és a felhasznált szaporítóanyagra vonat-
kozó származási igazolás másolatát. Másfelől, ha az egyéni 
tervhez mellékelt telepítési vagy újratelepítési engedély 
módosult, akkor annak másolatát is. A régi ültetvény kivá-
gási költségeihez igényelt támogatás esetén pedig csatolni 
szükséges a hegybíró által lefolytatott kivágás előtti és 
utáni helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyveinek másolatát.

Szőlő szerkezet- 
átalakítási támogatás

Kezességvállalás a vidékfejlesztési 
projektek megvalósításához

Az eddigi három (2019. január 16-ig és 30-ig, illetve 
2019. március 4-ig tartó) benyújtási időszakban élénk 
érdeklődés mutatkozott a Vidékfejlesztési Programban 
meghirdetett a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
a feldolgozásban” című pályázati felhívás iránt. Mostanáig 
összesen több tízmilliárd forintos értékben érkeztek 
be támogatási kérelmek. A rendelkezésre álló teljes 
támogatási összeg 50 milliárd forint. Az egyik célterület 
(40 milliárd forintos keretösszeggel) az élelmiszer-
feldolgozó üzemek fejlesztéseit szolgálja. A támogatható 
tevékenységek: a termeléshez kapcsolódó új eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása, illetve a feldolgozó tevékenységet 
szolgáló épületek, építmények kivitelezése. A másik 
támogatási célterület, 10 milliárd forintos támogatási 
keretösszeggel, a borászati üzemek fejlesztéseit 
igyekszik elősegíteni. A támogatható tevékenységek: 
a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, 

illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve 
habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és 
kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, 
új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, 
illetve a borászathoz kapcsolódó épületek, építmények 
kivitelezése. Mindkét célterületen lehetőség van az 
energiafelhasználás csökkentésére irányuló, valamint 
megújuló energiaforrást hasznosító fejlesztések 
támogatására.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét 
célterületen a teljes elszámolható költség legfeljebb 50, 
a közép-magyarországi régióban legfeljebb 40 százaléka 
lehet. Az első célterületen egyéni beruházás esetén 
maximum 500 millió, kollektív beruházás esetén legfeljebb 
másfél milliárd forint támogatás nyerhető el. A második 
célterületen egyéni beruházás esetén maximum 200, 
kollektív beruházás esetén legfeljebb 500 millió forint 
lehet a támogatás.

Az élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek 
fejlesztéseinek támogatása

Az előttünk álló egy-két évben – jelentős részben 
a Vidékfejlesztési Program (VP) beruházásainak 
köszönhetően – komoly technológia-fejlesztésre és 
teljesítménynövekedésre lehet számítani az élelmi-
szer-gazdaságban. Ez az agrárszektor versenyké-
pességének és hatékonyságának javítása szempont-
jából is alapvető fontosságú. A VP-ben megítélt kb. 
1300 milliárd forint támogatás közel fele, mintegy 
620 milliárd forint beruházási célokat szolgál, ame-
lyek számottevő része már megkezdődött, és sok 
projekt a közeljövőben befejeződik. Ám, jó néhány 
fejlesztés indulása még csak ezután esedékes. Sőt, 
még pályázható VP beruházási kiírások is akadnak, 
így például az élelmiszer-feldolgozás, a vízgazdálko-
dás fejlesztése területén. Bizonyos pályázatok (pél-
dául az energiahatékonyság javítását célzó) iránt 
kisebb volt az érdeklődés, mint amit a rendelkezésre 
álló támogatási keretösszeg lehetővé tett, illetve az 
elnyert támogatások „visszacsorgására” is számíta-
ni kell, mert az esetleg megváltozott gazdálkodási 
feltételek, az emelkedő beruházási ráfordítások mi-
att a támogatott projektek egy része várhatóan nem 
valósul meg. Így a későbbiekben – akár 2019 második 
felében – újra meghirdethető támogatási források 
állhatnak majd rendelkezésre. A VP forrásai priori-
tások közötti lehetséges átstrukturálása céljából az 
Agrárminisztérium már megkezdte a tárgyalásokat 
az Európai Bizottsággal. Ennek eredményétől füg-

gően lehetővé válhat, hogy a fel nem használt for-
rások átkerüljenek a VP olyan pályázataira, amelyek 
kiemelkedően népszerűek voltak, vagy amelyeknél 
még nagyobb pályázói aktivitás várható (ilyen pél-
dául az innovációs pályázat).
Továbbra is a VP által támogatott fejlesztések finan-
szírozása az egyik legfontosabb feladat. A nyertes 
vállalkozásoknak a beruházási hitel mellett sokszor 
a támogatási előleg lehívásához bankgaranciára 
van szükségük, illetve a támogatás előfinanszíro-
zását, a beruházás befejezése után pedig a működ-
tetéshez szükséges forgóeszközhitelt is gyakran 
igénylik a vállalkozók a bankjuktól. Az AVHGA kezes-
sége minden felmerülő finanszírozási igény kielégí-
tését képes segíteni. A VP-s projektek megvalósítá-
sa növekvő keresletet támaszt az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kedvezményes 
kezességvállalásával szemben. A támogatott fejlesz-
tést megvalósító gazdálkodók az alapítványi kezes-
séggel nagyobb eséllyel juthatnak hozzá a szüksé-
ges banki beruházási és forgóeszköz hitelekhez. Az 
AVHGA lényegében az összes, az agrárszektor hite-
lezésében érdekelt bankkal, illetve takarékszövetke-
zetekkel együttműködik a gazdálkodók finanszíro-
zásában. Több, a VP projektjeinek megvalósítását is 
segítő, a hitelintézetekkel közös pénzügyi termék is 
kidolgozásra került. Több mint kétezer VP-s fejlesz-
tési projekt hiteleihez vállalt az AVHGA kezességet.
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A Vidékfejlesztési Program folyamatban  
levő pályázati kiírásai

A vízgazdálkodási beruházások támogatása
A Vidékfejlesztési Programban közzétett „A mező-
gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 
támogatási konstrukció a mezőgazdasági terme-
lés biztonsága, valamint a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás érdekében a vízkészletekkel való 
fenntartható gazdálkodás előmozdítását, a takaré-
kos öntözési technológiák elterjesztését célozza. 
A kiírás ugyanakkor segíti a klímaváltozás hatását 
csökkentő termelési módszerek bevezetését, illetve 
támogatja a felszíni és felszín alatti vízkészlet meny-
nyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy 
a jó állapotának megőrzéséhez szükséges fejlesz-
téseket is. A megpályázható mintegy 49,5 milliárd 
forintos keretből többféle fejlesztés támogatható. 
Így az öntözőberendezések vízellátását biztosító 
vízvisszatartó létesítmények építése; a természetes 
vízszűrőmezők kialakítása; a meglévő öntözőberen-
dezések vízfelhasználási hatékonyságának javítása; 
a meliorált mezőgazdasági utak kialakítása; az új ön-
tözőberendezések beszerzése és az öntözőberende-

zések energiafelhasználási hatékonyságának javítá-
sa. Jelenleg a 2019. április 1-jéig benyújtásra kerülő 
pályázatok kerülnek majd együttes elbírálásra.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege a mezőgazdasági termelők egyéni projektje 
esetén legfeljebb egymilliárd, kollektív projektje 
esetén pedig legfeljebb kétmilliárd forint lehet. Egy 
gazdálkodó több támogatási kérelmet is benyújthat, 
de egy pályázati szakaszban csak egyet. Az elnyert 
támogatás együttes összege pedig nem haladhatja 
meg az igényelhető vissza nem térítendő támoga-
tási összeg maximális értékét. A támogatás legma-
gasabb mértéke a közép-magyarországi régióban 
megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható 
költség 40, más régiókban 50 százaléka lehet. A fi-
atal mezőgazdasági termelők számára 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási hányad jár. A kollektív 
módon végrehajtott projektek is 10 százalékponttal 
megemelt támogatási hányadra jogosultak. 

• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

• Gyógynövény termesztés
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások  
támogatása

• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 

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

létesítmények kialakítása, fejlesztése
• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• Innovációs operatív csoportok létrehozása és  

az innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása

• Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in 
vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést 

megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
• Erdő-környezetvédelmi kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
• A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-  

és tájhasználat váltás együttműködései
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott  

erdőkárok megelőzése
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdősítés támogatása
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott  

erdőkárok helyreállítása
• Egyedi szennyvízkezelés
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