
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 Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2018. 
első negyedévében 66, a másodikban 90, a harma-
dikban 86, a negyedikben 105 milliárd forint értékű 
beruházás valósult meg a mezőgazdaságban. Az ag-
rárberuházások teljesítményértéke folyó áron az év 
egészében elérte a 347 milliárd forintot, amely volu-
menben több mint 8 százalékkal haladta meg a 2017. 
évi szintet. A tapasztalatok szerint az erős piaci ver-
seny és az üzleti lehetőségek kihasználása mindin-
kább a gazdálkodás korszerűsítésére és a hatékony-
ság növelésre ösztönzi az agrárvállalkozásokat.

A beruházások bővülése várhatóan 2019-ben is foly-
tatódik. Az uniós pályázati projektek megvalósításá-
val a beruházások növekedése 2019-ben 5 és 10 szá-
zalék közötti lehet, azok éves értéke pedig elérheti 
a 370-380 milliárd forintos szintet. A jelentős be-
ruházási aktivitás több tényezőre vezethető vissza.  
A különféle pályázati konstrukciókban az elmúlt egy-
két évben tömegesen születtek jóváhagyó pályázati 
döntések, illetve az előttünk álló időszakban is to-
vábbi nyertes pályázatok kihirdetése várható. Így  
a 2019-ben a vidékfejlesztési pályázatok nagyszámú 
nyertese fejezi be, illetve kezdi meg fejlesztési ter-
veinek megvalósítását. Ezt segíti, hogy a pályázati 
közbeszerzési értékhatár 2018 végétől sokkal maga-
sabb lett, így a legtöbb fejlesztés esetében nem lesz 

szükség a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az 
építési és beszállítói kapacitások relatív szűkössége 
ellenére jelentős előrehaladás mutatkozik a kivite-
lezői, illetve a technológiaszállítói megállapodások 
létrejöttében. A banki források igénybevételét meg-
könnyíti, hogy a kamat- és finanszírozási környezet 
2019-ben is jó lehetőséget nyújt a kölcsönök felvéte-
lére. A hitelintézetek vonzó üzleti lehetőséget látnak 
az agrárszektor finanszírozásában, a mezőgazdasá-
gi fejlesztések kiszolgálásában. Ugyanakkor meg-
felelően kidolgozott fejlesztési tervek esetén olyan 
gazdálkodók is komoly eséllyel vehetnek igénybe 
előnyös kondíciójú banki hiteleket, akik nem nyúj-
tottak be pályázatot, vagy nem, illetve csak részben 
nyertek támogatást elképzeléseik megvalósítására.  

Az agrárium finanszírozását nagymértékben se-
gíti az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) kedvezményes intézményi kezességválla-
lása is, amely a beruházások megvalósításának és 
fenntartásának bármely szakaszához kapcsolódó 
hiteleknél egyaránt igénybe vehető. Az AVHGA ke-
zességével a gazdálkodók a bankok által elvártnál 
kevesebb fedezettel, kedvezőbb feltételekkel juthat-
nak beruházási hitelfinanszírozáshoz, így akár na-
gyobb hitelösszeghez, alacsonyabb kamattal, vagy 
hosszabb futamidővel kaphatják meg a hitelüket.

Tovább növekednek a mezőgazdasági 
beruházások

Az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket veszélyeztető 
kártevőkkel szembeni védekezésben alapvető fontossá-
gúnak tartja a megelőzést, amelyhez évről évre jelentős 
összegű támogatást nyújt. Így az agrártárca 2019-ben 
is 240 millió forintos keretösszeggel támogatja a szőlő 
aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlő-
kabóca elleni növényvédőszeres védekezést. A betegség 
ellen nincs, csak az azt terjesztő amerikai szőlőkabóca 
ellen van növényvédőszeres eljárás. A termelők felelős-
ségtudatos hozzáállásának és a következetes hatósági 
fellépésnek köszönhetően a betegség eddig nem terjedt 
el az országban. A megelőzésnek azonban folyamatosnak 
kell lennie, amelyhez – valamint, ha a betegség esetleg 
mégis megjelent, akkor annak felszámolásához is – tá-
mogatáshoz juthatnak a gazdálkodók. Ezekre a célokra a 
szőlőtermelők vissza nem térítendő támogatást vehetnek 
igénybe a kijuttatott vegyszer vételárának 75 százaléká-
ig, hektáronként legfeljebb 12.000 forint összegben. A 

támogatási kérelmek Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtására 2019. március 1. és 31. között volt lehetőség. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető vegysze-
res védekezést a 2019. május 1-jétől 2019. július 31-ig tartó 
időszakban szükséges elvégezni, mind a megelőzésnél, 
mind a felszámolásnál.

A szőlőültetvényeket veszélyeztető kártevők 
elleni védekezés támogatása
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a tehén. Ezelőtt nyolc évvel végeztünk egy 650 milliós 
beruházást a sertéstelepen, az ólakban lévő korábbi, 
elavult tartási, takarmányozási rendszert korszerű Big 
Dutchman technológiára cseréltük. Tavaly márciusban 
kezdtük el, egy pályázaton nyertes projekt megvalósí-
tását, 999 millió forint értékben, 50�-os támogatás 
mellett. Az okozott némi gondot, hogy egy és három-
negyed évre született meg a döntés, időközben a ter-
vekhez képest emelkedtek az anyagárak, a munkabé-
rek, amit természetesen nekünk kellett állnunk. Tavaly 
már elkészült egy 670 férőhelyes kocaszállás, amely-
ben már benne vannak az állatok. Ehhez csatlakozik az 
ellető és a hizlalda. A takarmánykeverőtől az ólak előtt 
lévő tornyokba zárt pályán jut el a takarmány. 2019. au-
gusztus 31-re szeretnénk befejezni a teljes beruházást. 
Ez azt jelenti, hogy a mostani 19 ezer hízóval szemben 
már évi 26-27 ezer hízóval számolhatunk majd. A jelen-
legi járványügyi helyzetben különösen nagy figyelmet 
fordítunk az állategészségügyi előírások betartására. 
A telep teljesen zárt, a dolgozók bemenet is fürödnek, 
átöltöznek, bent található valamennyi munkaruhájuk, 
semmit sem lehet kihozni. A rakodót úgy alakítottuk ki, 
hogy az állatszállításkor a gépkocsi nem jön be a te-
lepre, csak a kerítésig juthat el. Minden feltételt meg-
valósítottunk, ami az állategészségügyi szempontból 
előírás. Bízunk benne, hogy sikerül távol tartani az afri-
kai sertéspestist és más fertőző betegségeket. Tavaly – 
hosszú távú megállapodás alapján – a mohácsi új MCS 
vágóhídra szállítottunk. E mellett két kisebb vágóhíd-
ra visszük azokat a sertéseket, amelyek nem érik el  
a nagy vágóhíd által előírt súlyhatárt. 

Milyen szerepet szánnak a szarvasmarha ágazat-
nak? 
– A szarvasmarha részben örökség a korábbi időkből. 
2000-ig magyartarka állomány volt a gazdaságban. 
Ekkor a szövetkezet területéhez tartozó szomszéd 
településről is áthoztuk a szarvasmarha tenyésztést. 
Kialakítottunk két 140 férőhelyes istállót, fejőházat, tej-
házat, s fajta átalakítást hajtottunk végre. Vásároltunk 
360 holstein-fríz üszőt. Hízlalással nem foglalkozunk, 
a bikaborjakat eladjuk. Az évi 2,6 millió liter tejet  
a Tolnatej vásárolja fel. Sajnos a telep elavult, fel kelle-
ne újítani, de itt több tényezőt is figyelembe kell venni. 
Az állatlétszám a gazdaságosság határán van, amit kü-
lönösen ingataggá tesz a tejár változása. Az állomány 
növelése és a telepfelújítás a jelenlegi fejlesztésekkel 
együtt olyan mértékben terhelné meg a gazdaságot, 

amit nem lehet felvállalni. E mellett a saját takarmány 
is korlátokat szab. Tudjuk, hogy mit kellene csinálni, 
csak a lehetőségeink korlátot szabnak. 

A jelentős hiteleket feltételező pénzügyi háttér-
ről is kérdeztük a vezérigazgatót. 
– A részvénytársaság számláit az Erste Bank vezeti, s 
finanszírozza a termelést, a fejlesztést. Mi 3-5 évre elő-
re gondolkodunk, tudjuk, hogy mit termelünk, mit aka-
runk fejleszteni, milyen beruházásaink, technológiai 
fejlesztéseink, gépvásárlásaink lesznek. Folyamatosan 
egyeztetjük a terveinket a bankkal. Külön biztonság, 
hogy a hiteleinket az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány garantálja. Ezek adják a bizalom alapját. 
Másfelől mi a banktól rugalmasságot, gyors ügyinté-
zést kapunk, ami sok esetben döntő jelentőségű. Úgy 
is mondhatom, hogy együtt élünk a bankkal, a valóság-
ban is bemutatjuk a céget a pénzintézetnek, eljönnek 
a munkatársak, megnézik a telepeket, megmutatjuk, 
hogyan haladunk a beruházásokkal, így pontosan 
látják, hogy időben megvalósulnak a beruházása-
ink. Most elbírálás alatt van egy 450 milliós pályázat  
a régi sertéstelep korszerűsítésére, aminek keretében 
a régi ólaknál lecseréljük a palatetőt, minden ól kap 
egy 12 centis szigetelést, és az ajtókat, ablakokat ki-
cseréljük. Az ősz folyamán 280 millió forint értékben 
rakodógépeket, traktorokat cserélünk. Legtávolabbi 
tervünk az öntözés megvalósítása: 3-4 éve foglako-
zunk ezzel a gondolattal, először 800 hektáron ter-
veznénk megvalósítani. A határban komoly víznyerési 
lehetőség nincs. Mindenképp a Duna jöhet szóba, de  
a folyó és a mi területünk között 80-140 méter szintkü-
lönbség van. A Dunán kellene egy vízkiemelő szivaty-
tyút építeni, s egy fővezetéken kivinni annak a patak-
nak a medrébe, amelyről a mi területünkön tudnánk 
leágazásokat kialakítani, s tározókat létesíteni. Másik 
megoldásként a közvetlen öntözés jöhet számításba. 
Bármennyire dimbes-dombos a terület, ma már az 
öntözési technológiában erre is van megoldás. Ezek 
a tervek. Ez egy 2-2,5 milliárd forintos projekt len-
ne. Az elmúlt évek időjárását figyelembe véve a 800 
hektár öntözött terület annyit teremne, mint most 
1200 hektár. Ez nagy feladat, de hiszünk abban, hogy  
előbb-utóbb megvalósul. 

Tóth András vezérigazgató a 
meghatározó kezdeti időkről a kö-
vetkezőket mondta.
– A rendszerváltáskor a törvények-
ben biztosított szövetkezeti kiválás 
után szerencsére egyben tudott ma-
radni a közösség. Egyszerűsítettük 
a termelési szerkezetet, maradt az 
alaptevékenység: a sertés-, és szar-
vasmarha-tenyésztés, valamint a nö- 
vénytermesztés. Menetközben a té-
esz keretein belül működő varrodát, 
húsboltot, halasbárkát megszüntet-
tük. Átalakultunk új típusú szövetke-
zetté, 1992-től mezőgazdasági szol-
gáltató értékesítő szövetkezetként 
tevékenykedtünk, majd a szövetkezet 
1999-ben átalakult részvénytársa-

sággá, az üzletrészek egyharmada az aktív dolgozók, 
egyharmada a nyugdíjasok és egyharmada a kívül-
állók kezében volt. Mindez összesen 700 üzletrész 
tulajdonost jelentett, akik törekvéseit nem volt köny-
nyű összehangolni. Igyekeztünk tehát koncentrálni az 
üzletrészeket, például úgy, hogy a dolgozók család-
tagjaiktól, jórészt nyugdíjas szüleiktől megvásárolták 
a részvényeket. Így sikerült elérni, hogy az aktívak 
kezébe került a részvények 77�-a, a nyugdíjasoknál 
maradt 11-12�-a, és 8-9 százalékra csökkent a kívülálló 
tulajdonosok aránya. Ebből is látszik, hogy a részvény-
társaságot az itt dolgozókra szándékoztunk alapozni. 
1999. szeptember 1-jétől 553 millió forint alaptőkével, s 
335 részvényessel kezdte meg működését a részvény-
társaság. Nagy előrelépés volt, amikor a törvények 
lehetővé tették, hogy zártkörű részvénytársasággá 
alakuljon a gazdaság. A további koncentrációnak kö-
szönhetően napjainkban 38 részvényese maradt a tár-
saságnak. 
A gazdaság által művelt föld magánszemélyek tulajdo-
nában van. Jelenleg 580 tulajdonostól béreljük a 2100 
hektár szántót és a 300 hektár erdőt. A földtulajdonok 

elaprózottak. Jól mutatja ezt, hogy 200 tulajdonos 
van, aki 1-3 hektár közötti földterülettel rendelkezik, s 
csupán néhány embernek van 20-30 hektár területe. 
Elsősorban az öröklődés okoz gondot a kisebb terüle-
teknél, hiszen az általában 6-8 aranykorona értékű föld 
sokszor tovább osztódott. Ez elsősorban adminisztrá-
ciós nehézségeket okoz, mert vannak olyan fejleszté-
sek, mint például az öntözési beruházás, ahol minden 
tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatára szükség van  
a megvalósításhoz. Egyelőre minden földtulajdonost 
el tudunk érni, akár bérbe adta, akár eladta a földet, 
de nem biztos, hogy ez a jövőben is így lesz. Minden 
évben pontosan december elsején fizetjük a bérleti dí-
jat, az állattartással foglalkozók ezen túl búzát árpát, 
kukoricát is vásárolhatnak, ők jórészt az egykori a té-
esz tagok, ez a megoldás számukra a háztáji egyfajta 
továbbélése. 

A növénytermesztésben miként alakul a takar-
mány saját felhasználású és a piaci célú termelés 
aránya? 
– A növénytermesztés jelentős részben a saját állatte-
nyésztés takarmány ellátását szolgálja. Az őszi árpa 
területe 360-370 hektár körül alakul, 280 hektár a rep-
ce, 120 hektár kukoricát vetünk silónak, és 500 hektárt 
tesz ki az „árukukorica” területe, 350 hektár az őszi 
búza, és 120 hektár lucernánk is van. Ezekből látszik, 
hogy klasszikusan hagyományos a vetésszerkezetünk, 
amit az utóbbi időben igyekszünk a piaci ármozgá-
sokhoz is igazítani. Tíz éve valamelyest csökkentettük  
a búza és az árukukorica területét a repce és a napra-
forgó javára, viszont mivel érezhetően romlik az olajos 
magvak piaci pozíciója, különösen a napraforgóé, az 
idén 100 hektárral kevesebbet vetünk. Igazából a búza 
árában sem ismeri el a piac a ráfordításokat, s a terme-
lés kockázatát, különben egy közepes minőségű búza 
árának sem szabadna 5000 forint alatt alakulnia. Mi 
a búzát elsősorban a takarmányaink kiegészítőjeként 
használjuk fel. Fő takarmányunk a kukorica és az árpa, 
amelyekből granulált tápot készítünk, a keverőben és  
a granulálóban évi 800 tonna búzát használunk fel kö-
tőanyagként a préselésnél.

Az utóbbi évben végrehajtott sertéstelep korszerű-
sítést a következőkben mutatta be a vezérigazgató.
– Az állattenyésztés meghatározó ágazata a korszerű-
södő sertéstenyésztés, mellette inkább hagyománynak 
tekinthető a szarvasmarha-tenyésztés, vagyis a tejter-
melés. Méreteit illetően ez egy 850 kocás sertésállo-
mányt, illetve 650 szarvasmarhát jelent, amiből 300 

Céltudatos fejlesztés
Dunaszekcsőn a céltudatos, tervszerű fejlesztés eredményeként az egykori 
téesz utódaként létrejött gazdaság, a Duna Gyöngye 2000 Mezőgazdasági  
Zrt. a kistérség jelentős mezőgazdasági üzemévé vált. Ami különlegessé  
teszi: mindezt úgy érte el, hogy - az országban jellemzőtől eltérően -  
az állattenyésztés a meghatározó ágazat.

„Külön biztonság, hogy a hiteleinket az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány garantálja.”
Tóth 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

A hazai fűszerpaprika-termelők számos problémá-
val néznek szembe. Évről évre nagymennyiségű, ala-
csony árfekvésű, változó minőségű import paprika 
érkezik az országba. Magas az illegális kereskedelem 
hányada és a fogyasztói szokások is változóban van-
nak. A klímaváltozás hatásai és az öntözés hiányos-
ságai rontják a termelés hatékonyságát. A kor köve-
telményeinek megfelelő, nagyobb fajlagos termést 
biztosító vetőmagok, fajták és hibridek beszerzése 
is sokszor akadozik. A fűszerpaprika vetésterülete 
visszaszorulóban van, a termesztők jövedelmezősé-
ge gyakran alacsony.

A gazdálkodási feltételek javítása érdekében az 
Agrárminisztérium több forrásból nyújt támogatást 
az ágazatnak. A területalapú támogatás hektáron-
ként mintegy 74 ezer forint körül alakul. Ezen felül 
a 2018/2019-es időszakban a fűszerpaprikát ter-
melők hektáronként további 91 ezer forintos, ter-
meléshez kötött támogatásban részesülnek. Ebben 
az évben jelentősen nő a nemzeti forrásból 2014 
óta működtetett, a fémzárolt vetőmag ráfordításait  
ellensúlyozó támogatás. A cél az, hogy a magas 
minőségű, drága vetőmagok megvásárlása ne je-

lentsen a termelőknek túlzott anyagi megterhelést 
Eddig a vetőmag költségének 75 százaléka, de kilo-
grammonként legfeljebb 30 ezer forint volt igényel-
hető támogatásként. Ez 2019-ben 100 ezer forintra 
emelkedik. Új támogatási jogcím bevezetésére is sor 
kerül, évi mintegy 20 millió forintos energiaköltség-
támogatást kaphatnak a paprika-szárítmány elő-
állítók, ha gázenergiát használnak. Ez a támogatás 
várhatóan a zöldség-gyümölcs, fűszer- és gyógynö-
vényszárítással foglalkozó vállalkozások számára is 
elérhető lesz.

A fűszerpaprika ágazat támogatása

Az Európai Bizottság megemelte a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtható csekély összegű (de minimis) 
nemzeti támogatás felső határát. A magyarországi 
gyakorlatban ilyen támogatáshoz juthattak például  
a nyúltenyésztők, a méhészetek, a mangalicatartók.  
Az új uniós állami támogatási szabályok megnövelik  
azt a maximális összeget, amelyet a nemzeti hatóságok  
a bizottság előzetes jóváhagyása nélkül folyósíthatnak  
a termelőknek. Egyúttal, az esetleges versenytorzulások 
elkerülése érdekében valamennyi tagország számára 
meghatároznak egy maximális nemzeti keretösszeget is, 
amelyet nem haladhat meg a de minimis támogatások 
összesített értéke.

A március 14-én hatályba lépett 49/2019. (III. 13.) 
kormányrendelet szerint a támogatás maximális összege 
az egyes gazdaságoknak három év alatt nyújtható 15 ezer 
euróról 25 ezer euróra emelkedik. Így előfordulhat,  
hogy az egyes termelőknek nyújtható de minimis állami 
támogatás összege akár 66 százalékkal is nagyobb  
lehet a mostaninál.

Magasabb lesz a csekély 
összegű támogatás felső 
határa

Kezességvállalás a vidékfejlesztési 
projektek megvalósításához

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.

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.
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A Vidékfejlesztési Program folyamatban  
levő pályázati kiírásai

• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

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

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások  
támogatása

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

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

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

az innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása

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

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

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

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

és tájhasználat váltás együttműködései
• Az erdei ökoszisztémák 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

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. 
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