
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-

Stratégiai cél az agrárhitelezés 
szerepének növelése
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.

„Hitelezési politikánkban  
egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk  
az egyedi megoldásokra,  
a vállalkozásokra szabott ajánlatokra”
Szabó István
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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 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019.  
első negyedévében 81, a másodikban 112, a harmadik-
ban 108 milliárd forint értékű beruházás történt a me-
zőgazdaságban. Az agrárberuházások teljesítményér-
téke folyó áron az év első háromnegyedévében elérte 
a 300 milliárd forintot, így volumenben több mint 15 
százalékkal haladta meg a 2018. évi hasonló időszaki 
szintet. A 2019. év egészét tekintve a mezőgazdasá-
gi beruházások értéke várhatóan 400 milliárd forint  
körül alakult.
A tapasztalatok szerint a piaci verseny és az üzle-
ti lehetőségek kihasználása a gazdálkodás korsze-
rűsítésére és a hatékonyság növelésre serkenti az 
agrárvállalkozásokat. Egyre nagyobb mértékben  
a pályázati projekteken túli fejlesztési igények is be-
ruházásokra sarkallják a vállalkozásokat. Ezt jelzi, 
hogy dinamikusan emelkedik a mezőgazdasági gé-
pek értékesítése is. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
statisztikái alapján a 2019. január–szeptemberi idő-
szakban a gazdálkodók mintegy 134 milliárd forint 
értékben vásároltak új gépeket, ez 3 százalékkal volt 
több a 2018. évi eladásoknál. Alkatrészekre 43 milli-
árd forintot költöttek, ami 10 százalékos növekedés 

a bázisidőszakhoz képest. A gazdálkodók továbbra 
is az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet.
A forgalmazók és a gyártók tapasztalatai szerint  
a beruházók számottevő hányada bankhitel segítségé-
vel vásárol gépeket. A banki források igénybe vételét 
megkönnyíti, hogy a kamat- és finanszírozási környe-
zet 2019-ben is jó lehetőséget nyújtott a kölcsönök 
felvételére. Nagy érdeklődés övezte a Magyar Nemzeti 
Bank kedvezményes hitelprogramját, a legtöbben  
a 2019 januárjában indított NHP fix keretében elérhető 
finanszírozási konstrukciót vették igénybe az eszkö-
zök beszerzéséhez. A banki hitelezés mellett a lízing-
piac is dinamikusan fejlődött. A gazdálkodók gépbe-
szerzésének finanszírozását 2019-ben is segítette az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
kedvezményes intézményi kezességvállalása, amely 
a beruházások megvalósításának és fenntartásának 
bármely szakaszához kapcsolódó hiteleknél is igény-
be vehető. Az AVHGA kezességével a gazdálkodók 
a bankok által elvártnál kevesebb fedezettel, kedve-
zőbb feltételekkel (nagyobb hitelösszeg, alacsonyabb 
kamat, hosszabb futamidő) juthatnak beruházási  
hitelfinanszírozáshoz.

Növekvő mezőgazdasági beruházások, 
erősödő gépbeszerzés

Módosult a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjét szabályozó 272/2014. (XI. 5.) sz. 
kormányrendelet. A nyertes pályázókat érintő legfontosabb 
változások az alábbiak.
Az építésiengedély-köteles projekteknél a felmerült 
költségek elszámolhatóságát eddig az ellenőrzések 
alkalmával vizsgálták. A beruházások ráfordításainak 
emelkedése, valamint a kifizetési igénylések időbeli 
elhúzódása sok esetben likviditási problémákat okozott az 
érintett vállalkozásoknál. Ezért a mostani változás alapján –  
a támogatási összegek folyamatosabb, gyorsabb folyósítása 
érdekében – az irányító hatóság lefelé eltérhet a teljes 
támogatási összeg minimum 10 százalékában meghatározott 
kifizetési igénylés mértékétől.

Az eddigi gyakorlatban az ÁFA kulcsban bekövetkező 
változás esetén a különbség mértékével csökkenhetett a 
támogatás. A most hatályba lépett módosítással az ÁFA-ban 
bekövetkezett változás 30 millió forintot el nem érő összegét 
át lehet csoportosítani a tervezett tevékenységeken belül.
Az eddigiekben a képzést, a konferenciát, workshopot 
tartalmazó projektek esetében a helyszíni ellenőrzést az 
esemény megvalósításának időpontjában kellett elvégezni. 
Ezt a gyakorlatban nem lehetett mindig megvalósítani, így  
az ellenőrzés kötelező jellege eltörlésre került.  
A kifizetési igénylésben benyújtandó szakmai beszámolóhoz 
szükséges mellékletek is pontosításra kerültek. Így a jövőben 
a beszámoló részeként kell beküldeni a nyilvánosság 
biztosítását, valamint a kötelező vállalások alátámasztását 
igazoló dokumentumokat is.

Változott a támogatások felhasználási rendje

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.
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darabokat megvásároltuk, s mivel immár a tábla 
50-60 százalékát tette ki, kimérettük. Volt, aki már 
korábban kihúzatta a régi fákat, volt, aki a fákkal 
együtt adta el. Miután mindenhonnan kihúzattuk az 
öreg fákat, elkezdtük a terület kitakarítását, a talaj 
előkészítését, s újratelepítettük az ültetvényt. Még 
mindig több tulajdonos van a táblában, de várható 
az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, legalább 
is rajzon már megvan a tervezett kimérés. A kis te-
rülettel rendelkezőknek két lehetőségük lesz: vagy 
eladják az ültetvényüket, vagy a régi módon termel-
nek, vállalva a léalma értékesítés alacsony jövedel-
mezőségét, de aki viszonylag nagyobb területtel 
rendelkezik, értékesebb étkezési almát termelhet.  
A most tapasztalható mozgásból az látszik, hogy 
többen értékesítik a földet, ezáltal várhatóan lehető-
ségünk lesz jelentősebben növelni a gyümölcstermő 
területeinket. 

Az étkezési alma termelése már nem is szerepel 
a terveikben?
– Mindig volt és van is valamekkora étkezési alma 
területünk. Nem célunk növelni a területet egyrészt 
azért, mert a felvásárló felé ugyanolyan kiszolgál-
tatottak vagyunk, például idén az étkezési almá-
ért a tavalyi léalma árát adták, ugyanakkor sokkal 
munkaigényesebb, költségesebb a termesztése. 
Folyamatosan figyelni kell, s ha szükséges azonnal 
permetezni kell, de például a szedésnél is ügyelni 
kell arra, hogy a szedő ember ne fogja meg erősen 
az almát, és ne dobja a szedő edénybe, ne borítsa  
a gyűjtő göngyölegbe. Azoknak éri meg, akik vállal-
ják, hogy felszállítják a főváros piacaira, üzleteibe, 
mert így többszörösét megkaphatják az itteni fel-
vásárlási árnak. Nálunk a jonatán alma a légyártás 
alapja, de keverünk még hozzá 3-4 más fajtát is. 
Ezért termelünk különféle étkezési fajtákat is. És ez 
a lényege a mi almalevünk minőségének. Az alma és 
a belőle kinyerhető lé állaga, íze, színe évjáratonként, 
fajtánként, érettségi foktól függően változik, ugyan-
úgy, mint a boroké. Az általános gyakorlattól elté-
rően mi nem egalizáljuk semmilyen adalékanyaggal, 
még csak citromsavat sem adunk az almaléhez, ha-
nem a különféle fajták arányának változtatásával 
állítjuk be az almalé ízét. Ez a gyakorlatban úgy tör-
ténik, hogy az első préseléskor folyamatosan ízleljük 
a kipréselt jonatán almalevet, s attól függően, hogy 
milyen ízt kapunk, különböző arányban más fajtákat 

is adagolunk hozzá. Például, ha hiányzik a savassá-
ga, savanyúbb fajtákat adunk, ugyanígy ha túl édes 
az almalé savanyúbb fajtákkal egyensúlyozzuk ki. 
Legfeljebb ilyenkor – ha nincs elegendő a szükséges 
kiegészítő fajtából – vásárolunk más termelőtől is 
almát, de ez csak kis mennyiséget jelent. Végül így 
állítjuk be az arányokat, amit a többi préselésnél is 
betartunk. Mondhatom úgy is, hogy a fajtaösszetétel 
maga a receptúra. 

Miként tudták kialakítani a piacaikat?
– Tavaly húszezer liter almalét gyártottunk, és idén 
lényegesen többet tervezünk. Kezdő vállalkozás lé-
vén, nincs kialakult piacunk. Vannak üzletkötőink a 
fővárosban, Miskolcon és Mezőkövesden, akik első-
sorban vendéglátóhelyeken értékesítik a terméke-
inket közvetlenül, vagy nagykereskedőkön keresztül 
néhány élelmiszerüzletbe is szállítunk. A következő 
lépés az egységes reklám és marketing tevékeny-
ség kiépítése lehet akkor, ha a termelésből szárma-
zó bevételeink ezt lehetővé teszik. Tárgyalásokat 
folytatunk az exportról is. Elsősorban Skóciában, 
Norvégiában látszanak piaci lehetőségek. Nekünk 
már az is nagy előrelépés, hogy nem kényszerülünk 
a termést azonnal értékesíteni, tudjuk tárolni a saját 
hűtőkamránkban. Kisebb mennyiség – egyedi minő-
ség – ez a jelmondatunk. 

Hosszabb távon tervezik-e növelni a tevékenysé-
güket?
– Megújultak az ültetvényeink, a legfiatalabb hat 
éves, amely a következő években szinte „berobban” 
a termelésbe, ezért egyrészt mennyiségi növeke-
désben is gondolkozunk, de csak annyira növeljük  
a feldolgozást, amennyire a saját termésünk nő. 
Lehet, hogy valakinek csábító lenne nagyban felvá-
sárolni, és feldolgozni az almát, de mi még véletlenül 
sem akarjuk, hogy a vállalkozás nagyra nőjön, mert 
úgy látjuk, ezen a szinten áttekinthető annyira a ter-
melés, hogy garantálni tudjuk a prémium minőséget. 
Mértéktartó növekedést, egyedi minőséget tartjuk 
szem előtt.

Nem könnyű útra lépett a fiatal 
vállalkozó, aki egy új irányba in-
dult el. A következőkben vázolta 
fel az irányváltást.
– Ezen a vidéken az a gyakorlat, 
hogy a felvásárló diktálja az árat, 
a termelő pedig tehetetlen, hiába 
tiltakozik,  végül mégis odaadja az 
adott áron az almát. Ha a lényegé-
ben monopolhelyzetben lévő fel-
dolgozó azt mondja, hogy tíz forint 
egy kiló alma, akkor az mindenütt 
annyi, mert nem bolond a másik ki-
sebb üzem sem húsz forintot adni. 
Nevezhetjük ezt az állapotot teljes 
kiszolgáltatottságnak. A mi csalá-
dunk is, hasonlóan az itt élők több-
ségéhez, almát termel. A bőrünkön 

éreztük, hogy mit jelentenek a kiszámíthatatlan 
árak, az egyik évben rendesen kapunk, a következő-
ben meg örültünk, ha nem fizettünk rá. Ez a bizony-
talanság kikezdi a legjobb vállalkozást is, ezért úgy 
döntöttünk, hogy véget vetünk ennek a helyzetnek: 
nem léalmaként, vagyis feldolgozási alapanyagként 
értékesítjük a termést, hanem magunk dolgozzuk fel 
a saját almánkat. Tehát az alapanyag megtermelé-
sétől egészen a késztermék csomagolásáig kézbe 
vesszük a teljes vertikumot. Kapóra jött, és nem kis 
lökést adott a terveinknek az a pályázat, amely a 
termés értéknövelését szolgáló beruházások támo-
gatására írtak ki. 
   
Mennyiben volt ez kényszerlépés? 
– Más gazdasági tényezők is ebbe az irányba kény-
szerítettek bennünket. Miközben az almát alacsony, 

vagy hektikusan változó áron veszik meg, a mun-
kabér évről-évre masszívan növekszik. Ma már 7 
forintért szednek le egy kiló almát, és ez idényről 
idényre emelkedik, és akkor az egyéb költségeket 
még nem is számoltam. Hozzátartozik, hogy még 
így sem könnyű munkásokat szerezni. Az alma ára 
viszont biztosan nem fog olyan ütemben növekedni, 
mint a munkabér. Másik kényszerítő tényező, hogy 
az almáskertjeink egy része osztatlan közös tulaj-
donban van, régi ültetvényekkel, ami behatárolja  
a mennyiségi növekedést. Nem mutatkozott más út 
a fejlesztésre, mint a hozzáadott érték arányának 
növelése, vagyis a feldolgozás, azon belül is az egye-
di minőségű, prémium kategóriás termékek gyártá-
sa. Ezzel egyszer, s mindenkorra megszabadulunk 
az őszi kényszerértékesítéstől is, hiszen az almát 
magunk tároljuk, a kész almalé pedig az üvegekben, 
dobozokban sokáig eláll.

Ez egyszerűnek látszik, mégis sokan nem szánják 
rá magukat egy ilyen, vagy hasonló lépésre. Önök 
pályáztak valamilyen támogatásra?
– A mezőgazdasági termékek értéknövelését szol-
gáló pályázat keretében egy régi, használaton kívüli 
istálló épületet újítottunk fel, s alakítottunk át fel-
dolgozó üzemmé. Mindezt úgy tettük, hogy az üzem 
az alma beérkezésétől a csomagolásig a teljes tech-
nológiai folyamatot magába foglalja. Ez gyártósor-
ral, gépekkel, berendezésekkel együtt kétszáz millió 
forint értékű beruházást jelentett, aminek a felét  
a saját erő és a bankhitel, a másik felét a pályázaton 
elnyert támogatás tette ki. A hitelt a Takarékbank 
nyújtotta, hiszen a szüleim, és az egész család ko-
rábban is a helyi takarékszövetkezettel állt kapcso-
latban, minden korábbi tevékenységünket a taka-
rékszövetkezet finanszírozta. Ez a jó kapcsolat az 
alapja a bizalomnak. Mivel fiatal vállalkozóként nem 
rendelkezem kellő fedezettel és fontos szempont  
a pénzügyi biztonság is, döntő jelentőségű volt,  
hogy készfizető kezességgel a hitel mögé állt az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. 

Az is alapvető jelentőségű, hogy mekkora termő 
területtel rendelkeznek, mekkora mennyiséget 
tudnak összesen termeli.
– Több kisebb, 4–5 hektáros ültetvénnyel rendelke-
zünk. Két olyan almáskertünk van, ami korábban 
osztatlan közös tulajdonú volt. Ezeket az apróbb 

Egyedi minőség léalmából
Szinte nem múlik el év, hogy ne értesülne az olvasó a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei almarégióban történő felvásárlás körüli bonyodalmakról. Mindez egy 
mondatban foglalható össze: a felvásárló vállalat olyan árat kínál az almáért, 
ami sok esetben még az önköltséget sem fedezi, a feldolgozó alacsony árat 
ajánl az áruért, a gazdák nem akarják annyiért adni az almát. Patthelyzet, 
amit fel kell oldani. Kölcsén Sira Gábor vállalkozónak valószínűleg sikerül 
megoldást találni a helyzetre.

„Mivel fiatal vállalkozóként nem rendelkezem  
kellő fedezettel és fontos szempont a pénzügyi  
biztonság is, döntő jelentőségű volt, hogy készfizető 
kezességgel a hitel mögé állt az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány.”
Sira Gábor
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„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” 
(kódszám: VP2-4.1.4-16) pályázat keretében mintegy  
49,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással  
az alábbi fejlesztések finanszírozhatók:  
az öntözőberendezések vízellátását biztosító 
vízvisszatartási létesítmények építése; természetes 
vízszűrőmezők kialakítása; meglévő öntözőberendezések 
vízfelhasználási hatékonyságának javítása; meliorált 
mezőgazdasági utak kialakítása; új öntözőberendezések 
beszerzése és öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása;  
az öntözőberendezések energiahatékonyságának  
javítása. 

Az elnyerhető támogatás a mezőgazdasági termelők 
egyéni beruházása esetén maximum egymilliárd, kollektív 
beruházása esetén maximum kétmilliárd forint lehet. Egy 
gazdálkodó több támogatási kérelmet is benyújthat, de 
egy pályázati szakaszban csak egyet. A támogatás összes 
elszámolható költséghez viszonyított maximális aránya 
a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 
50 százalék lehet. A fiatal mezőgazdasági termelőket 
10 százalékponttal magasabb támogatási hányad illeti 
meg. A kollektív módon végrehajtott projektek most 
már 20 százalékponttal megemelt támogatási hányadra 
jogosultak. Jelenleg a 2020. április 1-jéig benyújtásra 
kerülő pályázatok kerülnek együttes elbírálásra.

Az „Erdősítés támogatása” című pályázati kiírás (kódszám: 
VP5- 8.1.1-16) célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése; 
a szél és vízerózió elleni védekezés; illetve a faanyag, mint 
környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás 
iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület 
növelése. A támogatási konstrukció két célterületből épül 
fel: az erdőtelepítés első évi tevékenységének és  
a kapcsolódó erdészeti feladatok elvégzésének, illetve  
az ipari célú fás szárú ültetvény telepítésének segítése.  
Az első célterület esetében több mint 45, második 
esetében pedig 5 milliárd forint támogatási forrás 
pályázható meg. Annak érdekében, hogy a gazdálkodók 
minél kedvezőbb feltételekkel telepíthessenek új 
erdőterületeket, az agrártárca a közelmúltban a pályázati 
felhívás módosításáról döntött, amely megemelt 
támogatással és kibővített kedvezményekkel kívánja 
ösztönözni a gazdálkodók erdőtelepítési beruházásait. 
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó 
határnap 2021. december 31. A mostani időszakban a 2020. 
június 30-ig benyújtásra kerülő pályázatok kerülnek majd 
együttes elbírálásra.

A Vidékfejlesztési 
Program pályázható 
beruházási támogatási 
konstrukciói

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi 
vidéki kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, 
őstermelő számára nyújt készfizető kezességet 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
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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