
Hogyan ítéli meg az OTP Bank a hazai agrárszek-
tor finanszírozásának lehetőségeit?
Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is komoly üzle-
ti lehetőséget látunk a hazai gazdaságban a mikro- és 
kisvállalkozói, illetve a nagyrészt ebbe a körbe tarto-
zó agrár (mezőgazdasági és élelmiszeripari) ügyfelek 
finanszírozásában. Tavaly kétszámjegyű növekedést 
mutatott az agrárium hitelállománya, aminek oka rész-
ben a kedvező piaci környezet, másrészt a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari társaságok és családi vállal-
kozások fejlesztési igénye. 2019. január 1-je óta az NHP 
fix program keretében több mint 379 milliárd forintra 
kötöttek szerződést a hazai vállalkozások, amelyből a 
mezőgazdaságba csaknem 90 milliárd forint érkezett. 
Óriási fejlesztési hullám indult az ágazatban az elmúlt 
időszakban, ami sok esetben a vállalkozások verseny-
képességének megőrzéséhez szükséges kényszerből 
is fakad. 2020-at tekintve úgy látjuk, hogy nem fognak 
csökkenni a hitelfelvételi ambíciók, további gyarapo-
dás várható, ám jövőre és azt követően már egy mo-
deráltabb hitelállomány-növekedésre számítunk, 10� 
alatti értékkel a teljes agrárszektorra vonatkoztatva.
A piaci környezet megítélésünk szerint továbbra is 

kedvező finanszírozási lehetősége-
ket biztosít a vállalkozások számára, 
hiszen rövid- és középtávon a kamat-
szintek alacsonyan maradhatnak, 
ezért célszerű lehet minél hamarabb 
belevágni a tervezett vagy régóta ha-
logatott beruházásokba, illetve akár 
a napi forgóeszköz szükségletek biz-
tosításába. A szektor szakértőjeként 
ebben természetesen az OTP Agrár 
is partnere a mezőgazdasági és élel-
miszeripari cégeknek. 

Milyen szerepet tölt be, része-
sedést ért el az OTP Bank a me-
zőgazdaság és az élelmiszeripar 
finanszírozási igényeinek kiszol-
gálásában?
Az OTP Bank a hazai és a régiós hi-
telintézeti szektor egyik meghatározó tagjaként, az 
agrárium finanszírozásában is kiemelt és folyama-
tosan bővülő szerepet tölt be. Célunk a 20�-os piaci 
részesedés elérése. Ehhez mérten a mezőgazdaság 
tekintetében igen kedvezőek a mutatóink, ám az élel-
miszeripari hitelek piacán van még feladatunk. Az OTP 
Bankhoz forduló régi és új agrárágazati ügyfeleket már 
egy komplex szolgáltatáscsomaggal várjuk. 

Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a bank az 
agrárszektor finanszírozásában? 
Stratégiánk a magyarországi és régiós leánybanki 
szerepünk megerősítése mellett a szolgáltatói szerep-
körünk bővítése. A hitelállományunk növelését fenn-

Az OTP Bank meghatározó jelentőségű partnerként tekint a mikro-  
és kisvállalkozásokra, köztük az agrárvállalkozásokra. A hitelintézet  
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozásában kiemelkedő üzleti 
lehetőséget lát, s folyamatosan növeli piaci részesedését az agrárszektor 
kiszolgálásában. Az ágazat növekvő hitelezési igényét a bank egyedi 
megoldásokkal és a vállalkozásokra szabott ajánlatokkal, proaktívan segíti. 
Emellett folyamatosan fejleszti pénzügyi termékeit és szolgáltatásait,  
amelyek közül több is aktívan támaszkodik az alapítványi kezességvállalásra. 
Erről beszélgettünk Szabó Istvánnal, az OTP Bank Agrárágazati 
igazgatóságának ügyvezető igazgatójával.

Stratégiai cél az agrárhitelezés 
szerepének növelése

„Hitelezési politikánkban  
egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk  
az egyedi megoldásokra,  
a vállalkozásokra szabott ajánlatokra”
Szabó István
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termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy tovább ösz-
tönözzük a forgalmat.  
A szolgáltatások színvonalát emellett azzal is növeljük, 
hogy egyre több csatornát vonunk be az értékesítésbe, 
részben a fiókhálózatban dolgozó kollégák agrárszak-
mai képzésével, illetve a mobilbankári csatorna tovább 
erősítésével. 
A már említett sokrétű szolgáltatáscsomag bevezeté-
sének előkészítése megkezdődött, várhatóan az idei 

évben az egyes elemei elérhetőek lesznek a hazai és 
nemzetközi szinten is.  A termékpalettát már tavaly is 
bővítettük a Groupama Biztosítóval kötött együttmű-
ködéssel, hogy már mezőgazdasági biztosítások meg-
kötésében is tudjunk segíteni ügyfeleinket. A jövőben 
az ilyen típusú szolgáltatásokat, határon innen és hatá-
ron túl, – az OTP Csoport lehetőségeire építve – régiós 
szinten is ki kívánjuk terjeszteni.

tartható, jövedelmező, javuló hatékonyságú, ügyfél- és 
felhasználói központú megoldások fejlesztésével kí-
vánjuk elérni. A stratégiánk részeként a teljes agrár-
gazdasági vállalkozói kört igyekszünk megszólítani. Az 
aktív és passzív termékeink fejlesztésén túl olyan sok-
rétű szolgáltatói csomagon dolgozunk, amely – építve 
az OTP Bank régiós jelenlétére – a bankoláson és az 
országhatáron túlmutató lehetőségeket kínálhat az 
ügyfeleknek. 

Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb jel-
lemzői? 
2020-ban továbbra is kiemelt célunk, hogy minél több 
érintett élhessen a Vidékfejlesztési Program (VP) pá-
lyázatainak lehetőségével, amiben támogatás előfi-
nanszírozási, valamint beruházási hitelekkel tudunk 
segíteni. A VP esetében ugyanakkor a következő uniós 
ciklus költségvetésének tárgyalásai alapján számolni 
kell a pályázatok számának és a támogatás keretösz-
szegének csökkenésével. Ebben az évben a záruló cik-
lusban már lekötött, de meg nem valósuló projektekből 
„visszahulló” források újbóli kihelyezésére lehet még 
számítani.
Tavaly szeptemberben jelent meg az Agrárminisztérium 
rendelete a hosszú lejáratú beruházási hitelek 80%–
os kamattámogatásáról, ami a VP programon kívüli 
élelmiszergazdasági beruházásokhoz vehető igény-
be, összesen 100 milliárd forintos keretig. A hitelfel-
vételhez szükséges biztosítékok hiánya esetén az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
kezessége is segíti a beruházások megvalósítását. Ez 
az agrárvállalkozásoknak is megkönnyíti az átmeneti 
időszakot és minket is segít az idei céljaink elérésében. 
Fontos kiemelni, hogy hitelezési politikánkban egyre 
nagyobb hangsúlyt helyezünk az egyedi megoldások-
ra, a vállalkozásokra szabott ajánlatokra, mivel egyre 
több piaci szereplő igényli ezt a rugalmasságot.

Milyen sajátos banki megoldásokkal segítik a 
szektor finanszírozását?
Agrárfinanszírozási oldalról „motort”, de egyben koc-
kázatot is jelent a mezőgazdasági beruházások hitele-
zése. A sok kisebb értékű projekt, a változó jogszabályi 
környezet, a beruházás megvalósítására fordítható 
szűkös határidő mind kihívás elé állítja a hazai bank-
szektort. Az OTP Bank által kidolgozott „Zöld folyo-
só” modell minimális saját erővel, jól ütemezhetően 
és gyorsan biztosítja a megfelelő pénzügyi hátteret  
a pályázatok sikeres megvalósításához. A Zöld folyosó 
komplex megoldást kínál: lehetőség van mind a beru-
házás, vagy a támogatás megelőlegezésének finan-
szírozására, mind az előleg kifizetésekhez szükséges 
pénzügyi biztosíték, azaz a bankgarancia igénybevé-
telére.  
Az OTP Agrár Fejlesztési Hitel ennek a modellnek a to-
vábbgondolása. A piaci elvárások és a projektek sok-
színűsége miatt könnyítettük a termék feltételrendsze-
rét, bevonva több, az agrárium számára is kiaknázható 
lehetőséget, mint az NHP fix.  Az új hiteltermékkel hoz-
záigazítottuk a terület speciális igényeihez ezeket a le-
hetőségeket. Így az agrárvállalkozók, őstermelők vagy 
családi gazdaságok termőföldvásárlásra legfeljebb 
150 millió forintot, szabad felhasználásra pedig maxi-

mum 50 millió forintot igényelhetnek. A hitel 100�-os 
termőföld fedezet biztosítása vagy 50� magántulaj-
donban lévő ingatlan, és készfizető kezesség mellett 
vehető igénybe. A szabad felhasználású konstrukcióval 
minimum öt, maximum tíz, földvásárlásnál pedig akár 
húsz éves futamidővel tudnak tervezni a vállalkozások. 
Összefoglalva: az Agrár Fejlesztési Hitel megoldást je-
lent termőfölvásárlásra, beruházás finanszírozására 
vagy váratlan kiadás esetén akár szabad felhasználás-
ra is, meglévő és új ügyfeleinknek egyaránt.

Szóba kerültek már az uniós és állami támoga-
tások, ezekkel kapcsolatban mit kínál az OTP 
Agrár?
Ha egy váratlan helyzet miatt egy vállalkozásnak fi-
zetési gondjai akadnak, például nincs a számláján 
elegendő forrás a beszállítók kifizetésére, segíthet 
az OTP Zöld Kártya – Támogatás faktoring konst-
rukció. Ez utóbbit pont az uniós és állami mezőgaz-
dasági támogatások előfinanszírozására alakítot-
tuk ki, és az érintettek már nem csak az idei évre, 
hanem akár 2021-re is igényelhetik. A konstrukció 
csaknem 30 uniós és állami támogatási jogcím elő-
finanszírozására alkalmazható, amelyeknek 5 leg-
főbb típusa: az egységes területalapú támogatások 
(SAPS), a zöldítés, az Agrár Környezetgazdálkodási 
támogatások (AKG), a fiatal mezőgazdasági termelők 
támogatása, és a Natura 2000 gyepterületek kom-
penzációs kifizetései. Amennyiben a jogosultak több-
féle támogatást is igénybe vehetnek, úgy többet is  
előfinanszírozhatnak egyszerre.

Az agrárvállalkozások hitelezésében milyen sze-
repe van az alapítványi kezességnek? Hogyan 
működik az OTP Bank és az alapítvány közötti 
együttműködés?
Bankunk az AVHGA bevonásával közösen indította el 
a „Zöld folyosó” elnevezésű programját, valamint az 
Agrár Fejlesztési Hitel is felvehető az alapítvány ke-
zességével. Az alapítványnak nagyon fontos szerepe 
van abban, hogy a mikro-vállalkozások, különösen az 
őstermelők, és családi gazdálkodók forráshoz juthas-
sanak. A bankhoz hitelkérelmet benyújtó gazdálkodók 
jellemző problémája ugyanis, hogy nem rendelkeznek 
elegendő fedezettel, ezért kockázatos a finanszírozá-
suk. Az alapítványi kezességvállalás azonban, ezeket  
a vállalkozásokat is hitelhez segítheti. Ezt a célt szol-
gálja az OTP Bank és az AVHGA között megkötött inno-
vatív együttműködési megállapodás is.

Milyen további tervei vannak a banknak? Foglalja 
össze főbb lehetőségeiket és termékfejlesztési 
terveiket!
Az agrárvállalkozások színvonalas és rugalmas kiszol-
gálásának az előttünk álló években is kiemelkedő je-
lentőséget tulajdonítunk. Az OTP Agrár piaci részese-
dése több éve folyamatosan növekszik. 2020-ra a cél, 
hogy az agrárhitelezési piacon minden ötödik hitelt az 
OTP Bank nyújtsa. Ez a térnyerés nem csupán az OTP 
agrárhitelezési súlya, hanem a bank egészének a hitel-
intézeti piacon betöltött kiemelkedő szerepének meg-
alapozása szempontjából is fontos. Eközben a folyama-
tosan változó piaci igényekhez igazítjuk és fejlesztjük 

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája 2021-2027-es 
időszakra szóló támogatási rendszere kidolgozásának 
egyik meghatározó szempontja, hogy a tagállamok-
nak növelniük kellene a fiatal mezőgazdasági terme-
lők oktatására és képzésére, illetve a nekik nyújtott 
tanácsadásra szánt összegeket, továbbá ösztönözni-
ük kellene a generációváltást azzal, hogy minimálisra 
csökkentik a gazdaságok nemzedékek közti átadásá-
hoz kapcsolódó költségeket és adókat. 
A hazai agrárkormányzat is az agrárszektor egyik 
legfontosabb megoldandó feladatának tekinti a ge-
nerációváltás kérdését. Ezért a tárca olyan, például 
a gazdaságátadást, a rendezett öröklést, a gazdálko-
dói életpálya vonzóvá tételét tartalmazó szakpolitikai 
program kidolgozását vette célba, amely megkönnyíti, 
hogy a gazdaságokat az idősebb generációk átadják  
a fiatalabbaknak. A gazdatársadalomban ugyanis az  
55 év felettiek aránya meghaladja az 50 százalé-
kot, míg a 35 évnél fiatalabbak aránya mindössze 6 
százalék. A mezőgazdaságban a rendszerváltáskor 
tulajdonosi pozícióba került termelők jelentős része 
az előttünk álló években kerül majd ki az aktív kor-
ból. Munkájukat a fiatalok vehetik át. Alapvető fon-
tosságú, hogy a mezőgazdasági vállalkozások élén 
szakmailag képzett, korszerű menedzsment és infor-

matikai, technológiai ismeretekkel rendelkező, inno-
vatív, hivatásszerűen a mezőgazdasággal foglalkozó  
gazdálkodók álljanak.
A gazdálkodásra vállalkozó új nemzedék többsége 
nyitott az újdonságokra, de még nincs meg bennük  
a megfelelő gazdaságirányítási tudás, szakmai ismeret 
és tapasztalat. Mindez az ágazat finanszírozói számá-
ra is érzékeny kérdés, hiszen a hitelintézetek hosszú 
távú partneri kapcsolatot szeretnének kiépíteni a fiatal 
gazdálkodókkal, de egyúttal azok nagyobb kockázatot 
jelentenek a hitelintézetek számára, miközben a finan-
szírozási igényeik jelentősek. Ezért is nagy fontosságú, 
hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) megkülönböztetett figyelmet fordít a fiatal 
gazdálkodók finanszírozásának segítésére. Az ala-
pítványi kezességet a kezdő – lezárt üzleti évvel még 
nem rendelkező – vállalkozások is igényelhetik. Ekkor 
az AVHGA az üzleti tervük adatait veszi figyelembe  
a minősítés során. Az alapítványnak az elmúlt öt évben 
10 ezer egyéni gazdálkodó ügyfele volt, ezek 29 szá-
zaléka fiatal gazda. A Vidékfejlesztési Program fiatal 
gazda pályázatának nyertesei közül is minden negye-
dikkel kapcsolatban áll az AVHGA, illetve azok a fiatal 
gazdálkodók is számíthatnak a kezességére, akik nem 
részesülnek a VP forrásaiból.

A Közös Agrárpolitika (KAP) forrásaiból az elmúlt 
időszakban évi közel 400 milliárd forint közvetlen 
támogatáshoz jutottak hozzá a hazai mezőgazdasági 
termelők. Ezt az összeget az uniós és állami 
társfinanszírozásban megvalósuló Vidékfejlesztési 
Programban (VP) elnyerhető, továbbá a nemzeti  
és uniós piaci támogatások egészítik ki. Így a magyar 
agrárszektor évente összesen 600-700 milliárd forint 
támogatásban részesül. 
A gazdálkodók az év vége felé különféle jogcímeken 
támogatási előleghez juthatnak hozzá.
Így történt ez 2019-ben is. Az előleg folyósítása – akárcsak 
a korábbi esztendőkben – komoly segítséget jelent az 
őszi/téli mezőgazdasági munkák zavartalan elvégzéséhez, 

illetve hozzájárul a termelők pénzügyi stabilitásának  
és likviditásának biztosításához. A 2019. október 16.  
és november 30. közötti agrártámogatás előlegfizetési 
időszakban a Magyar Államkincstár csaknem 212 milliárd 
forint támogatást fizetett ki a gazdálkodók számára. 
A közvetlen támogatások esetében nyolc jogcímen 
több mint 169 milliárd, a VP terület- és állatalapú 
támogatásaiból pedig három jogcímen közel 28 milliárd 
forintot kaptak meg az érintett gazdálkodók. Ezen túl,  
a közvetlen támogatásokat kiegészítő, nemzeti forrásból 
finanszírozott, a tej- és húshasznú szarvasmarha ágazatot 
segítő átmeneti nemzeti támogatások keretében további 
közel 15 milliárd forinthoz jutottak hozzá  
a gazdálkodók.

A mezőgazdasági generációváltás segítése

Támogatási előleg folyósítása

2 3

GARANCIAAZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ



a bio ellenőrzésből, mert hiszek abban, hogy előbb-
utóbb feltűnik az a felvásárló, vagy esetleg vágóhíd, 
amely értékén kezeli a bio állatokat. Ausztriában ez 
már tökéletesen működő piac, amennyivel drágáb-
ban adják a boltban a biohúst, annyival drágábban 
veszik az élő állatot is. Igaz, a keresztezett borjúkért 
többet kapunk, mint a tisztán szürke borjúért, de ke-
vesebbet, mint a hagyományos húsmarhák esetében. 
A bio elvi dolog. Mivel magunk állítjuk elő a saját ta-
karmányunkat, nekem azzal nem nő az önköltségem, 
mert bio módon tartom a marhákat. Ez hosszú távú 
elvi álláspont, nem pénz motiválta döntés. Nem azt 
nézte az édesapám, hogy mennyi idő alatt térül meg 
a major létesítésének a költsége, hanem azt, hogy 
hosszú távon, komplex folyamatként felépítsen egy 
új elveken működő gazdaságot. 

Nem próbálkoztak külföldön értékesíteni? 
– Voltak már itt külföldre értékesítő kereskedők 
is, elsősorban Horvátországba szállítottak, érde-
kes módon a török piacra egyszer vittek tőlünk. Én 
próbáltam keresni utat például Ausztria felé, ahol a 
bio-borjút vették volna, de sajnos olyan hizlalót nem 
találunk, aki bio körülmények között végig viszi a fo-
lyamatot, és utána valóban bioként tudja eladni az 
állatot. Hiányzik a vertikumból egy láncszem, a bio-
hízlalás.

Hogyan illeszkedik az állattartáshoz a többi te-
vékenység? 
– Szántóföldi növénytermesztést 60 hektáron foly-
tatunk, amivel a saját takarmányunkat meg tudjuk 
termelni, ez szemestakarmány, elsősorban rozs, 
lucerna. Emellett a csomagolt szenázs, széna, szal-
ma bálákat is mi állítjuk elő. A közvetlen termelés 
mellett igyekszünk egyfajta kulturális missziót is 
ellátni. Tavaly megnyitottunk a majorban egy, a 
régi pásztorélet eszközeit bemutató múzeumot. Ez 
szezonális, tavasztól őszig tart nyitva, amikor gye-
rekcsoportok, kirándulók mozognak a térségben.  
A közelben található egy vándortábor megállóhely. 
A vándorcsoportok egész nyáron jöttek hozzánk.  
A falusi vendéglátás keretében tervezünk egy ven-
dégházat. Most folyik az építkezés, jövőre szeretnénk 
megnyitni. Egyrészt népszerűsítenénk a Honthoz és 
a környékhez kapcsolódó természeti és kulturális 
értékeket, gondoljunk bele, itt van Drégely vára, de 

például a Börzsöny nagyon jó túrázó hely, az Ipoly-
völgy kiemelt természetvédelmi terület, mindez sok 
lehetőséget rejt magában, még új ágazat is kialakul-
hat a vállalkozásban. Korábban pályáztunk, de nem 
nyertünk. Nem bánom, mert az építési költségek az 
elmúlt egy-két évben radikálisan megnövekedtek,  
a pályázati anyagot pedig még az előző költségve-
tésből állítottuk össze.   

Miként tudja folyamatosan biztosítani a pénzügyi 
hátteret a vállalkozáshoz?
– Az Agrár Széhenyi Kártyát 2011-ben igényeltem 
először, és a megyében én kaptam meg elsőként, 
Magyarországon pedig másodikként. A Sberbank 
ügyfele vagyok, ahol nagyon kedvező konstrukcióval 
tudom az Agrár Széchenyi Kártyát igényelni, három 
évre írjuk alá a szerződést. Természetesen minden 
évben van egy felülvizsgálat, megnézik, hogy az 
adott évben a kötelezettségvállalásokat teljesítem-e. 
Szintén a Sberbanktól sikerült két éve a Széchenyi 
programon belül beruházási hitelt igénybe venni 
egy gépvásárláshoz, ami nagy segítséget jelentett. 
Ez a kedvező kamatozásával egy vállalható hitel 
az olyan kis gazdaságok számára is, mint a mienk.  
A kedvező üzleti konstrukción túl kiemelném a bank 
ügyfélbarát hozzáállást és a személyes, jó viszonyt. 
Szimpatikusnak találtam, hogy kijöttek, megnézték, 
milyen munkát végzünk, hogyan néz ki a majorom. 
Fontosnak tartom, mert a hitelbíráló a számokon túl, 
objektíven látja, hogy az igénylő milyen gazdaságot 
üzemeltet. Például látja, hogy az ökogazdálkodás 
miatt jóval több uniós támogatást kapunk, ami 
kompenzálja a megnövekedett terheket. Az Agrár 
Széchenyi Kártyára nyolc millió forintot kértem, 
akkora összeget, amennyivel nem lehet probléma, 
bár mind az ügyfél, mind a bank mögött ott áll az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfi-
zető kezessége, ami biztosítékot ad. Megfontoltan 
korszerűsítünk, újítunk. Új gépeket veszünk, de  
a nagyobbakból, mint a traktorok, használtakat vá-
sárolunk. Az adaptereket meg tudjuk venni, bálázót, 
kaszát pár évente tudunk cserélni. Édesapám min-
dig intett: „addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” 

Ipolyvecén működik az ARBU Kft., 
melyet – generációváltást követő-
en – édesapjától, Arnold Mihálytól 
vett át a lánya, Arnold Boglárka. 
Őt kérdeztük a vállalkozás kezde-
ti lépéseiről, s a tervekről. 
– Hobbiként, hétévégi pihenőhely-
nek indult az egész. Budapestről 
származunk, a szüleim egy nyu-
galmas, szép helyet kerestek az 
országban, ahol a szabadidejüket 
tölthetik. Több próbálkozás után 
jutottak el Ipolyvecére, megfogta 
őket a Börzsöny és az Ipoly-völgy 
szépsége. A 90-es évek második 
felében a téesztől megvették a 
korábban telephelyként működő 
Tsitári-majort. Az országban itt tör-

tént meg utolsóként a föld kárpótlás, ami alkalmat 
adott arra, hogy megvásároljuk a major körüli föl-
deket. Most összesen 360 hektáron gazdálkodunk, 
de ennek jó része a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól 
bérelt Ipoly-völgyi rét-legelő, ahol a marháinkat le-
geltetjük, illetve a téli szálastakarmányt állítjuk elő. 
Az állattartást valójában hobbiból kezdtük pár lóval, 
birkákkal és egy magyar szürke marha tehénnel. 
Mondhatjuk azt, hogy a szürke marha tenyésztése 
a család szívügye, folyamatosan növeltük az állo-
mányt, most 330 nőivarú állat, tehén és borjú talál-
ható a gazdaságban. Az állomány növekedése nagy 
változást hozott a gazdálkodásban. Éveken át ra-
gaszkodtunk a magyar szürke tiszta vérvonalhoz, de 
a piaci viszonyok miatt ezt nem bírtuk tovább tarta-
ni. A szürke marha ugyanis csontos állat, bármennyi-
re jó minőségű a húsa, a kereskedők jóval keveseb-
bet adnak a borjaiért, mint a nagyobb húskihozatalt 
produkáló húsmarhákért. Ezért amikor elérkezett  
a szürke marha bikák selejtezésének ideje, helyet-

tük húshasznú magyartarka tenyészbikákat vásá-
roltunk. Az F-1-es borjakat, amelyek a két fajta ke-
resztezéséből származó első generációs utódok, 
már könnyebben és jobb áron tudjuk értékesíteni. 
A magyartarka vérvonallal sikerült elérni, hogy  
a borjú születése ugyanolyan könnyű a tehén számá-
ra, mint a szürke bikától származó utódok esetében, 
viszont a húsarány-növekedés sokkal látványosabb. 
Egyébként mi nagyon hiszünk a szürke marhában, 
mert finom húsú, jól tartható állat, de a piachoz kell 
alkalmazkodnunk. Amint mondtam, fokozatosan 
növeltük az állományt az évek során, de most már 
a maximumon vagyunk, ennél nagyobb létszámot 
már nem tudunk eltartani, a területeinknek ennyi  
az eltartó képessége. 

A gazdaság filozófiájáról a következőket mondta 
a tulajdonos:
– Támogatások nélkül nem lehet a gazdaságot fenn-
tartani. Főleg itt Nyugat-Nógrádban a területi adott-
ságok korlátozottak, az elaprózott földeken precí-
ziós gazdálkodást nem lehet bevezetni. A majorok 
mellett hiába van szántó, mi is átfordítottuk legelő-
nek, mert akkora vadkárunk lenne, amivel egysze-
rűen nem tudnánk fennmaradni. Az Ipoly-völgye 
védett rét-legelő terület, itt a legeltetéses állattar-
tás lehetősége adott. Mindezt viszont biotermelés 
formájában tesszük. Mivel alacsony aranykoronájú 
földek, illetve rét-legelők vannak, az adottságok erre 
alkalmasak, de ettől függetlenül a minél tudatosabb, 
zöldebb gazdálkodás hívei vagyunk. 2003-tól hiva-
talosan is bio-gazdálkodók lettünk. A Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. évtizedek óta bioterméknek 
minősíti a szürke marháinkat. 

Mennyire honorálja ezt a piac? 
– A borjak értékesítésekor semmiben sem tud-
juk érvényesíteni a bio minősítésünket. Nekünk az  
a célunk, hogy a téli időszak előtt eladjuk a borja-
kat, mert nem rendezkedtünk be hizlalásra. Az egy 
teljesen más szakterület. Folyamatosan felmerülő 
kérdés, hogy kit találunk, aki megveszi a borjakat, és 
aki – nem utolsó sorban – megbízható. Sikerült ta-
valy egy magyar felvásárlót találnunk, akivel – na-
gyon remélem – hosszú távú kapcsolatot alapoztunk 
meg. Ha minden jól megy, idén is ők fogják elvinni a 
borjakat. Értékesítettünk biohúsként is, de annyira 
korlátozott ez a piac, hogy nem volt több bevételünk 
attól, hogy mi bio tanúsítványt adtunk. Mindezek 
ellenére nem adjuk föl. Nem vettem ki az állataimat 

Hobbiból vállalkozás
A Börzsöny és az Ipoly-völgy varázslatos vidékén legelésző teheneket,  
juhokat inkább tekintjük a tájkép részének, mint valamely gazdasági vállalkozás 
egyik ágazatának, pedig a kettő elválaszthatatlan. Azon túl, hogy hasznos,  
a gazdálkodás szép, és örömet adhat. Erre példa az Ipolyvecén tevékenykedő  
ARBU Kft.

„Az Agrár Széchenyi Kártyára nyolc millió forintot 
kértem, akkora összeget, amennyivel nem lehet 
probléma, bár mind az ügyfél, mind a bank mögött  
ott áll az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége, ami biztosítékot ad.”
Arnold Boglárka
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A Vidékfejlesztési Program „Borszőlőültetvény telepítés 
támogatása” című pályázata (kódszám: VP2-4.1.3.6-17) 
keretében a borvidéki településeken támogatható a gazdál-
kodók új borszőlőültetvény telepítése, amelynek része az 
ültetvény művelésmódjához igazodó támrendszer kialakítá-
sa, továbbá a kapcsolódó öntözőrendszer kiépítése is.  
A teljes támogatási keret 4 milliárd forint. Egyéni fejlesztés 
esetén maximum 75, kollektív fejlesztés esetén legfeljebb 
150 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhe-
tő. Az összes elszámolható költséghez képest a támogatás 
maximális mértéke a közép-magyarországi régióban 40,  
a többi régióban 50 százalékos lehet. A csoportos, illetve  
a fiatal mezőgazdasági termelők fejlesztései 10-10 száza-
lékpontos többlettámogatásban részesülhetnek. A pályáza-
tok beadásának aktuális szakaszhatára: 2020. március 16.

A borszőlő telepítés 
támogatása

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi 
vidéki kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, 
őstermelő számára nyújt készfizető kezességet a hitelezés 
során, melyet az alapítvánnyal együttműködő pénzügyi 
intézményeknél igényelhetnek.

Mit jelent a készfizető kezesség?
•	A	fedezetek	egyik	típusa.
•	Az	adóstól	független	stabil	biztosíték	a	bankok	számára.
•	Csökkenti	a	pénzügyi	intézmények	kockázatát,	ezáltal	növeli	 

a	finanszírozási	hajlandóságot.
•	Támogatást	jelent	a	vállalkozások	számára,	amennyiben	

a	jogszabályi	keretek	a	kedvezményes	díjon	történő	
kezességnyújtást	lehetővé	teszik.

Hogyan zajlik az ügyintézés?
•	A	vállalkozás	a	pénzügyi	intézményekhez	nyújtja	be	finanszírozási	

igényét,	a	bank	intézi	a	kezesség	igénylését	is,	a	vállalkozás	
közvetlenül	nincs	kapcsolatban	az	alapítvánnyal.	

•	Az	alapítvány	minden,	a	kkv-kat	finanszírozó	pénzügyi	
intézménnyel	kapcsolatban	áll,	így	szinte	az	összes	kereskedelemi	
banknál,	takarékszövetkezetnél,	számos	faktoring	és	lízing	cégnél	
kérhető	az	alapítvány	készfizető	kezességi	szolgáltatása.

Milyen ügyletekhez köthető a kezesség?
•	Hitel,	hitelkeret,	kölcsön,	többcélú	hitelkeret
•	Bankgarancia,	bankgaranciakeret
•	Faktoring
•	Lízing

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

Kezességvállalás kondíciói
•	A	finanszírozás	futamideje:	minimum	91	nap,	maximum	25	év
•	Az	agrárvállalkozások	számára	rendkívül	kedvező	díjakat	kínál	

az	alapítvány.	A	díjakat	az	alapítvány	Üzletszabályza	tának	
Hirdetménye	tartalmazza.	

•	Kezességvállalás	mértéke:	maximum	80	százalék

A vállalkozás kedvezőbb hitelfeltételek elérése érdekében 
jelezheti a pénzügyi intézményeknél, hogy igénybe kívánja 
venni a hitelhez az alapítvány készfizető kezességét.
•	A	kezességre	való	jogosultságról	előzetesen	is	lehet	tájékozódni	

az	alapítványnál,	és	Kezesség	ígérvény	is	igényelhető.
•	Ehhez	Kezességi	ígérvény	igénylő	lap	kitöltése	szükséges,	 

amely	elérhető	a	www.avhga.hu	weboldalon.	
•	A	Kezességi	ígérvény	igénylő	lap	kitöltve	postázható	 

az	AVHGA	számára.	
•	Az	alapítvány	által	kiállított	Kezességi	ígérvényt	a	vállalkozás	

lehetséges	fedezeti	elemként	be	tudja	mutatni	a	pénzügyi	
intézményeknél	a	hitel	felvételét	megelőzően.

Az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program (VP)  
keretében új, mintegy 1,5 milliárd forintos keretösszeggel 
hirdetett pályázati lehetőséget az élelmiszer-feldolgozás és  
a borászat együttműködő csoportjai fejlesztéseinek támogatása 
céljából. A most elérhető, „Rövid Ellátási Lánchoz (REL) 
kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és  
a borászat területén” elnevezésű (VP3-4.2.1-4.2.2-19 kódjelű) 
felhívás kedvezményezettjei kizárólag a közel 4 milliárd forint 
keretösszegű „Együttműködések támogatása a REL és a helyi 
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című 
(VP3-16.4.1-17 kódjelű) felhívás keretében támogatott REL 
csoportok mezőgazdasági termelő tagjai lehetnek. 

Az új VP felhívás a REL csoportok korábban tervezett 
élelmiszeripari-, valamint borászati beruházásainak 
megvalósítását szolgálja. A pályázatnak köszönhetően  
a támogatott csoportok mezőgazdasági termelő tagjai egyéni 
beruházás esetén legfeljebb 15,5 millió forint, kollektív beruházás 
esetén pedig legfeljebb 155 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló támogatási 
forrás erejéig. A támogatás maximális mértéke a közép-
magyarországi régióban az összes elszámolható költség  
50, más régiókban az összes elszámolható költség 60  
százaléka. 

A VP szóban forgó pályázata keretében 2020. február 10-től 
2022. február 9-ig nyújthatók be támogatási kérelmek.  
A pályázatok első beadási határideje 2020. március 10.  
Az értékelési határnapokig benyújtott beruházási projektek 
elbírálása együttesen történik meg.

Új pályázati lehetőség 
a Vidékfejlesztési 
Programban

Erdészeti 
géppályázat

A nemzeti 
támogatások 
keretösszegei
A 2019. év végén megjelent az egyes agrártámo-
gatások keretösszegét érintő módosításokról szóló 
66/2019. (XII.30.) AM rendelet, amely a 2020. évi nem-
zeti támogatások forráselosztását tartalmazza.
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküz-
désével kapcsolatos támogatások esetében a 2020. 
évben rendelkezésre álló keret összege 12,5 milliárd 
forint, amelyből 2,5 milliárd forintot a baromfi ága-
zatban, 8,5 milliárd forintot az egyéb állattenyésztési 
ágazatban, 1,5 milliárd forintot pedig a vemhes üszők 
állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére 
és immunizálására lehet felhasználni. Amennyiben 
a  baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési 
ágazatban megállapított támogatás mértéke megha-
ladja az  adott ágazatra a 2020. évben rendelkezésre 
álló keretből felhasználható összeget, akkor a  2020. 
évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó támoga-
tási kérelmekben foglalt jogos igények a más ágaza-
tokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. 
A haszongalamb vásárlására 2020-ban rendelkezésre 
álló támogatási keret a 2019. évinél több, 100 millió fo-
rint lesz. A méhészkedés segítésére szánt összeg nem 
változik. A tenyészkosok beállítására 2020-ban 450 
millió forintot szánnak, amely több mint a 2019. évi ösz-
szeg. A tenyészbikák beállításának támogatása 2020-
ban mérséklődik, ebben az évben legfeljebb 700 millió 
forintra számíthat az ágazat. 

2019. december 2-ától ismét megnyílt a Vidék-
fejlesztési Program „Erdészeti technológiákra, va-
lamint erdei termékek feldolgozására és piaci érté-
kesítésére irányuló beruházások” című (VP5-8.6.1-17 
kódszámú) pályázati felhívása. A támogatási konst-
rukció célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának 
javításához és a természetközeli gazdálkodási mó-
dok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark, 
valamint az erdei termékek és melléktermékek gaz-
dasági hasznosításához szükséges elsődleges fel-
dolgozást szolgáló gépek és berendezések beszer-
zésének ösztönzése, beleértve a lokális megújuló 
energia rendszer kiszolgálását, a faipari feldolgozás 
előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is. Így 
a felhívás keretében az alábbi tevékenységek támo-
gathatóak: 

a) az erdőgazdálkodásban használt gépek, eszkö-
zök beszerzése; 

b) a fatermékek felkészítését szolgáló gépek be-
szerzése; 

c) az erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs 
feldolgozását vagy tárolását szolgáló eszközfej-
lesztés.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a ko-
rábbi 4 milliárd forintról 6,33 milliárd forintra emel-
kedett. Az igényelhető vissza nem térítendő támoga-
tás összege igénylőnként maximum 100 millió forint. 
A támogatási intenzitása a Közép-Magyarországi 
régióban 40, az összes többi régióban 50 százalék. 
A támogatási kérelmek benyújtásának végső határ-
ideje 2020. december 31. Az alábbi értékelési ha-
tárnapokig beadott projektek elbírálása együttesen 
történik meg: 2020. január 31., március 2., április 2., 
június 30., szeptember 30. és december 31.

2019. december végén a Vidékfejlesztési Program ke-
retében megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és 
nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának 
támogatása” című (VP3-3.1.1-19 kódszámú) pályázati 
felhívás. A konstrukció célja, hogy erősítse a terme-
lők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, vala-
mint az Európai Unió és Magyarország által elismert 
minőségrendszerek és az azok keretében előállított 
termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és  
a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgaz-
dasági termelők által előállított magasabb hozzáadott 
értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élel-

miszerek minőségrendszerekben való részvételének  
ösztönzése. A rendelkezésre álló támogatási keretösz-
szeg 2,52 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem té-
rítendő támogatás mértéke termelőnként, illetve ter-
melői csoportonként öt évre maximum 5000 eurónak 
megfelelő forintösszeg lehet. Az évenkénti támogatás 
pedig 1000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely egy 
alkalommal átalány formájában kerül kifizetésre. A tá-
mogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2-ától 
van lehetőség. Az értékelési határnapokig benyújtott 
pályázatokat együttesen bírálják el. Az első értékelési 
határnap 2020. április 2.

A minőségrendszerhez csatlakozás 
támogatása
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A VP folyamatban levő pályázati kiírásai
• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott  

támogatás
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek 

feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 
beruházások

• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések

• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések

• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 
érintett területeken

• Erdősítés támogatása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
• Egyedi szennyvízkezelés
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 

minőségrendszerhez történő csatlakozásának 
támogatása

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

• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások 
támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

• A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló 
Technikai Segítségnyújtás Projekt

• A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló 
Technikai Segítségnyújtás Projekt

Hajrájához közeledik a Vidékfejlesztési 
Program megvalósítása
Az Agrárminisztérium adatai alapján magyar mező-
gazdaság teljesítményének növekedése 2019-ben 
is folytatódott, a szektor kibocsátásának értéke 
megközelítette a 2800 milliárd forintot, mintegy 3 
százalékkal meghaladva az előző évit. A nemzetgaz-
daság külkereskedelmi többletének hozzávetőlege-
sen felét az agrárium adta: a mezőgazdasági ter-
mékek, élelmiszerek kiviteli többlet 2,7 milliárd euró  
körül alakult.
A mezőgazdaság teljesítményének, versenyképes-
ségének javulásához nélkülözhetetlen a korsze-
rűsítő beruházások megvalósítása. A 2019. évben 
tovább élénkült a beruházási kedv, azok teljesít-
ményértéke várhatóan 400 milliárd forint közelébe 
emelkedett. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy 
a Vidékfejlesztési Program keretében 2019-ben ösz-
szesen több mint 200 milliárd forint támogatás fo-
lyósítására került sor, amelyből mintegy 110 milliárd 
forintot tett ki a beruházási jellegű támogatás. A VP 
teljes 2014-2020-as, megközelítőleg 1300 milliárd 
forintos keretéből a 2019. év végéig csaknem 600 
milliárd forint támogatást fizetettek ki, amelyből  
a beruházási jellegű támogatások közel 240 milliárd 
forintra rúgtak. A VP keretében beérkezett kérel-
mek folyamatos döntéshozatalával, valamint a kifi-
zetések további gyorsításával 2020-ban folytatódik 
a nyertes pályázatok támogatásainak kihelyezése. 
Még a mostani hétéves program keretében új pályá-
zatokat is meghirdetnek 2020-ban a termelői cso-

portok, az öntözési közösségek együttműködésének, 
illetve a csemetekertek gépbeszerzésének támoga-
tására. Emellett – bár az 1300 milliárd forintos támo-
gatási program jelenlegi kötelezettségvállalási szint-
je meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keret 
100 százalékát – a maradványösszegek és az eset-
legesen „visszahulló” források figyelemmel kíséré-
sével, a szaktárca nagy valószínűséggel még újabb 
pályázatokat is meghirdethet a 2020. év folyamán.
A beruházási projektek finanszírozásában az el-
nyert támogatások és a gazdálkodók saját forrá-
sa mellett kiemelkedő szerepe van a hitelezésnek.  
A banki hitelforráshoz jutást, illetve a pályázati fej-
lesztések finanszírozásának egészét nagyban segíti 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ked-
vezményes kezességvállalása, amely a beruházások 
megvalósítását és fenntartását szolgáló hitelekhez 
egyaránt kapcsolódhat. Az alapítványi közreműkö-
dés különösen fontos szerepet játszik a bankok által 
megköveteltnél sokszor kisebb fedezettel rendelke-
ző kkv-k hitelezésének lehetővé tételében. Az alapít-
ványnak a 2019. év végén közel 21 ezer ügyfele volt, 
a fennálló garantált hitelállomány pedig mintegy 
325 milliárd forintot tett ki. Ennek mintegy negyede 
kapcsolódott beruházásokhoz. A VP megvalósítása 
keretében közel 3000 ügyfél jutott alapítványi ke-
zességhez. A VP fejlesztési projektek élénk tempójú 
megvalósításában 2020-ban is kiszámítható, stabili-
záló finanszírozási szerepet lát majd el az alapítvány.

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány	időszaki	kiadványa. (megjelenik	az	agrárlapok	mellékleteként)
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