
Milyen szerepet tölt be a K&H Bank a hazai agrár-
ágazat finanszírozásában?
A K&H Bank tradicionálisan intenzív kapcsolatban áll 
az agráriumban működő vállalkozásokkal. Noha, az 
élelmiszer-gazdaság finanszírozásában egyre erő-
sebb a hitelintézetek versenye – a szektor ugyanis 
vonzó hitelezési célpont, és a kockázatviselő képes-
sége viszonylag jó –, napjainkban is a bank a legna-
gyobb magyarországi agrárhitelező. Ez azt jelenti, 
hogy a mezőgazdasági vállalkozások esetében az 
első helyen állunk, az élelmiszeripar hitelezése ese-
tében viszont akad nagyobb portfolióval rendelkező 
magyar bank. Jelenleg az élelmiszer-gazdasági vál-
lalkozásoknak nyújtott összes hitel mintegy 22 szá-
zaléka kapcsolódik a K&H Bankhoz. Az agrárszektor 
megkülönböztetett banki pozícióját jelzi, hogy sok 
éve működik a bank erre a területre szakosodott 
Agrár-, és élelmiszeripari üzletfejlesztési főosztálya. 

Az élelmiszer-gazdaságban rejlő üzleti lehetősé-
geket hogyan ítéli meg a bank?
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar részesedése 
viszonylag kisebb a magyar GDP-ben, de a kapcsoló-
dó gazdasági tevékenységekkel (például, mezőgép-, 

növényvédőszer-iparral, kereske-
delemmel, logisztikával stb.) együtt 
az agrárium nemzetgazdaságilag, 
és a hagyományokat tekintve is 
igen komoly szerepet tölt be. Az 
agrárium jövőjét, fejlődési lehető-
ségeit, piaci kilátásait kedvezőnek 
látjuk, a sajátosságaihoz (például 
a termelési ciklusok alakulásához) 
igazodó banki finanszírozás üzleti-
leg is eredményes lehet. Az agrár-
támogatások eddig főként a mező-
gazdasági alapanyag-termelésre 
koncentrálódtak, a feldolgozóipar 
kisebb figyelmet kapott. Az előt-
tünk álló években a versenyképes-
ség, a jövedelemtermelő-képesség 
erősítése érdekében azonban több 
figyelemnek kell irányulnia az élel-
miszeriparra. A kisebb feldolgozók-
nak is lehet szerepük, de a tömeges termelésre csak 
a nagyobb cégek képesek, így megkerülhetetlen fel-
adat lesz ez utóbbiak finanszírozásának segítése is.

Az agrárium milyen részein tevékenykednek a 
bank agráros partnerei? A különféle támogatott 
hitelkonstrukciók elérhetők-e a banknál?
Az általunk finanszírozott vállalkozások változatos 
képet mutatnak. Bármely élelmiszer-gazdasági szeg-
mensben tevékenykedő gazdasági szereplő meg-
található a hitelezettek között. Nincs ágazati prefe-
renciánk, az ügyfél minősége határozza meg, hogy 
partnerünk lesz-e, vagy sem. Abból indulunk ki, hogy 

„az agrárium jövőjét, fejlődési 
lehetőségeit, piacai kilátásait  
kedvezőnek látjuk”
Tresó István

A K&H Bank a magyar agrárszektor egyik legjelentősebb hitelezője.  
Saját banki termékekkel és a kedvezményes hitelezési konstrukciókban 
való részvétellel is szerepet vállal az élelmiszer-gazdasági vállalkozások 
kiszolgálásában. A bank az előttünk álló időszakban is komoly lehetőséget 
lát az agrárium finanszírozásában. Az agrárágazat pénzügyi folyamataiban 
kialakult szerepére támaszkodva, stratégiájában és termékfejlesztésében 
megkülönböztetett figyelmet fordít az agráriumban rejlő lehetőségek 
kiaknázására, az élelmiszertermelés hatékonyságának és jövedelmezőségének 
kulcsfontosságú javítására. Erről beszélgettünk Tresó Istvánnal, a K&H Bank 
Agrár- és élelmiszeripari üzletfejlesztési főosztály ügyvezető igazgatójával.

Agrárhitelezés és  
a hatékonyság javítása
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az agrárium valamennyi részterületén akadnak jól 
és rosszul működő vállalkozások, illetve fellelhetők 
ígéretes üzleti elképzelések, finanszírozható projek-
tek. Beruházási hitelekkel, forgóeszköz-hitelezéssel, 
támogatási előlegfolyósítással, a vidékfejlesztési 
pályázati projektek finanszírozásával élelmiszer-gaz-
dasági ügyfeleink minden igényét ki tudjuk elégíteni. 
A bank saját forrású hiteleket is nyújt, de valameny-
nyi, az ágazatot segítő kedvezményes hitelkonst-
rukció, így a Magyar Fejlesztési Bank, az Eximbank 
hitelei, vagy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési 
Hitelprogram forrásai is elérhetők a nálunk. Sok vállal-
kozás többféle finanszírozási lehetőséget is igénybe  
vesz a banknál.

Melyek a banki agrárhitelezési politika alapvető 
vonásai?
Az elmúlt években a teljes agrárhitel-állomány évi 
9-10 százalékkal emelkedett. A banknak a szek-
torba kihelyezett hitelei kisebb mértékben, évi 4-5 
százalékkal nőttek, amely hitelezési politikánkból 
is következik. A K&H Bank ugyanis alapvetően nem 
a fedezeti érték alapján finanszírozza a vállalkozá-
sokat, lévén az ingatlan fedezetek értéke gyakran 
bizonytalan, a tényleges érték szerényebb lehet  
a számítottnál, és ha arra sor kerül, az értékesítés is 
gyakran problematikus lehet. A bank elsődlegesen  
a vállalati cash-flow elemzésére támaszkodva hitelez. 
A vállalkozás tevékenységét tekintjük át, hogy képes 
lesz-e a hitelt visszafizetni a tevékenysége fenntartá-
sa mellett. Banki finanszírozást reális eséllyel csak az 
a vállalkozás kaphat, aki rendelkezik évekre vissza-
nyúló, értékelhető gazdálkodási kimutatással, köny-
veléssel, amely alapján reálisan elemezhető a gazda-
sági tevékenysége és látható, hogy képes hatékonyan 
dolgozni. A fedezet kisebb szerepet tölt be, abban az 
esetben kalkulálunk vele, ha valamiféle váratlan, elő-
re nem jelezhető ok miatt a fizetőképesség összeom-
lik. De a fedezet azért is kell, hogy a hitelezett vállal-
kozás érezze neki is komoly kockázatot kell vállalnia.

Az alapítványi kezességvállalás milyen szerepet 
tölt be a hitelezésben?
Épp az előbbiek miatt van nagy jelentősége, hogy el-
érhető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) kezességvállalása, hiszen ez segítséget je-
lent a felelősen és jól gazdálkodó, de megfelelő értékű 
fedezetet felmutatni nem tudó vállalkozások hitele-
zésben. Az alapítványi kezesség „fedezetképessé” te-
szi azokat a vállalkozásokat, amelyek áttekinthetően 
és jövedelmezően tevékenykednek, de eszközeik, va-
gyonuk értéke fedezeti szempontból akadályt gördít 
a működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges mértékű 
hitelfinanszírozás elé. Kiemelkedő szerepe van az 
alapítványi szerepvállalásnak a bank gyakorlatához 
kapcsolódva, amely a vállalati cash-flow elemzésére 
támaszkodva mérlegeli a hitelhez való hozzáférést.

A koronavírus járvány milyen kihívásokat jelent  
a hitelezés számára? Hogyan reagál a K&H Bank 
a vírusjárványra?
A járvány természetesen az agrárszektorban is érez-
hető gondokat okozott, itt is voltak rövidebb, hosz-

szabb „megakadások”, de a legnagyobb problémák 
más nemzetgazdasági területeken (például a turiz-
musban, a szolgáltatásokban, a járműiparban stb.) 
jelentkeztek. Az extrém helyzet sok külön feladatot 
jelentett a bank számára is. Például meg kellett is-
merni a gazdaságvédelmi, gazdaságsegítő progra-
mok pontos feltételrendszerét, ki kellett dolgozni az 
alkalmazásukat lehetővé tevő napi gyakorlatot, és 
el kellett végezni a folyamatos „finomhangolást”. 
A banki ügyintézés folyamata többszöri kiigazítás-
ra szorult, számos hitelszerződés újrakötése vált 
szükségessé és banki forrásátcsoportosításra is 
sor került. Eközben a járvány miatt a banki munka-
rend is megváltozott: kevesebb lett a közvetlen kap-
csolattartás, nálunk is bevezetésre került a home  
office rendszer.

A bank és az AVHGA között milyen speciális 
együttműködés jött létre?
Az eljárásrendet tovább fejlesztettük a helyzethez 
igazodva, tökéletesítettük az IT és digitális megoldá-
sokat. Bajba került, életképes ügyfeleink „fedezetké-
pessé” tételében tovább erősödött az alapítvány sze-
repe. Sok gazdálkodónak, és persze nekünk is komoly 
segítséget jelent az AVHGA Krízis Agrárgarancia 
Program elindítása, amelynek célja a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari, illetve a vidéki mikro-, kis- és köze-
pes vállalkozások hitelhez jutási feltételeinek javítása. 
A programban az alapítványi kezességvállalási mér-
ték 90 százalékos is lehet, amelyhez 90 százalékos 
állami viszontgarancia kapcsolódik. A hitelt igénylők-
nek nincs szüksége további fedezetre, valamennyi 
érintett vállalkozás hozzájuthat a likviditási problé-
mák kezelését szolgáló hitelhez. Mindez kedvező dí-
jazás mellett érhető el, mindössze 0,25�-os díjon, 
átmeneti támogatási jogcímen nyújtja az alapítvány 
a kezességet.

Milyen kérdéseket mérlegelnek az agrárszektor 
jövőbeni kiszolgálásával kapcsolatban?
A hitelezésben és a termékfejlesztésben a jövő-
ben is építeni kívánunk az alapítványi kezesség-
vállalás szerepére. Figyelemmel vagyunk a hazai 
agrárszektor lehetőségeire és problémáira. Egyre 
komolyabb kihívást jelent az élelmiszertermelés 
hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása.  
A hazai agrárvállalkozások jövedelmének, árbevé-
telének magas hányada származik a támogatások-
ból. Az uniós és a hazai támogatási források 2021 
utáni esetlegesen mérsékeltebb szintje, vagy az 
azokhoz való hozzáférés elhúzódása sok vállalko-
zásnál finanszírozási gondokat okozhat, akárcsak 
az uniós környezetvédelmi követelmények várha-
tó szigorítása, amelyek teljesítése komoly több-
letköltségekkel járhat. A banki finanszírozásban 
azokra a vállalkozásokra szeretnénk fókuszálni, 
amelyek támogatások nélkül is legalább nullszal-
dós szinten gazdálkodnak, és a meghitelezett mű-
ködésük, fejlesztésük révén túl tudnak lépni ezen  
a szinten. Ezt figyelembe véve aktív, személyes ügy-
félkapcsolatra törekszünk, hogy minél szélesebb 
körben ilyen irányú gondolkodásra késztessük gaz-
dálkodó partnereinket.

A kormány célja a magyar gazdaság erősítése,  
a munkahelyek védelme, és a vidéki gazdálkodók 
fejlődésének előmozdítása. A koronavírus-járvány 
okozta gazdasági kihívások kezelésére számos in-
tézkedés született a termelők talpon maradása és 
fejlődése érdekében: pénzügyi segítségről, adó- 
és hitelkönnyítésekről döntöttek, emellett számos 
szabályozást egyszerűsítettek. 

Ezekhez is kapcsolódva az Agrárminisztérium  
a kistermelők termelési és értékesítési lehetősé-
gének javítása céljából a Vidékfejlesztési Program 
(VP) keretében várhatóan 2020 nyarán egy kb. 
5,5 milliárd forint keretösszegű pályázatot hir-
det meg. A kiírásban a mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztésére 2,5, a helyi termékértékesítő pia-
cok és vásárterek támogatására 3 milliárd forint 
áll rendelkezésre. Előbbi a legkisebb szereplők-
nek nyújt segítséget mezőgazdasági és élelmi-
szer-feldolgozási tevékenységük fejlesztésére.  
A pályázónként 15 ezer eurónak (kb. 5,2 millió  
forintnak) megfelelő támogatási összeg egyszeri  
és szabadon felhasználható. Azok a termelők pá-
lyázhatnak rá, akik a kérelem benyújtását megelőző 
teljes lezárt üzleti évben legalább 3000, de maxi-
mum 6000 euró (kb. egy és kétmillió forint közötti) 
standard termelési értékkel rendelkeztek. A helyi 

termékértékesítő piacok és vásárterek fejlesztésére  
a vidéki önkormányzatok pályázhatnak, a támo-
gatás maximuma százmillió forint lesz; fedett és 
fedetlen elárusító tereket lehet kialakítani, vagy 
felújítani, a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális 
háttérrel együtt. 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
meghatározó szerepet tölt be elsősorban az ag-
rárvállalkozások finanszírozásához jutásában.  
Az alapítványi készfizető kezesség segítségével 
olyan vállalkozások is a bankok hitelezett ügyfelei 
lehetnek, amelyek amúgy nem rendelkeznek meg-
felelő fedezettel, de üzleti koncepcióik életképesek. 
Az ilyen alapítványi szerepvállalásnak kiemelkedő-
en fontos szerepe van a kisebb méretű, főként mik-
ro- és kisvállalkozások esetében. A kezességi ügyle-
tek 99 százaléka ehhez a csoporthoz kapcsolódik, 
köztük olyanokéhoz is, mint amilyeneknek a szóban 
forgó VP-s támogatási konstrukciói segíteni kíván. 

Az AVHGA mikro- és kisvállalkozói ügyfélkörében 
meghatározó és növekvő szerepet töltenek be  
az őstermelők, a családi gazdaságok és az egyéni 
vállalkozások. E gazdálkodói csoportokban a fenn-
álló kezességgel biztosított hitelösszeg napjainkra 
elérte a 140 milliárd forintot.

A hazai fűszerpaprika-termelők több problémával néznek 
szembe. Rendszeresen nagymennyiségű, alacsony 
árfekvésű, változó minőségű import érkezik az országba; 
magas az illegális kereskedelem, valamint a fogyasztói 
szokások is változóban vannak. A klímaváltozás 
hatásai és az öntözés hiányosságai rontják a termelés 
hatékonyságát, emellett a kor követelményeinek 
megfelelő, magas fajlagos termésmennyiséget 
biztosító vetőmagok, fajták és hibridek beszerzése 
is sokszor akadozik. A fűszerpaprika vetésterülete 
visszaszorulóban van, a termesztők jövedelmezősége 
gyakran alacsony szinten alakul.

A fentiek miatt, és a gazdálkodási feltételek javítása 
érdekében az agrártárca 37/2014. (IV. 4.) VM rendelete 
alapján a fűszerpaprika-termelők vissza nem térítendő 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást 
igényelhetnek a minőségi fűszerpaprika termelése 
céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek 

részbeni kompenzálására. A cél az, hogy a magas 
minőségű, drága vetőmagok megvásárlása ne jelentsen 
a termelőknek túlzott anyagi megterhelést.  
Az a gazdálkodó jogosult a támogatásra, amely  
a kérelem benyújtásának időpontjában a nyilvántartásba 
vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb 
azzal egyidejűleg ezt kérelmezi; illetve nem áll 
felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás 
alatt és megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek. Jogosultsági feltétel továbbá az is, 
hogy a pályázó a 2019. október 20. és 2020. április 30. 
közötti időszakban saját nevében vásárolt, vagy  
a termeltető, vagy termelői csoport nevében vásárolt 
fémzárolt vetőmagot átvette és saját művelésében lévő 
földterületen teljes egészében felhasználta. A támogatás 
mértéke a megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó 
árának 75 százaléka, de kilogrammonként legfeljebb 
100 000 forint. A kérelmeket a 2020. május 1-je és 2020. 
augusztus 5. közötti időszakban lehetett benyújtani.

A kistermelők fejlődési lehetőségének 
javítása alapítványi szerepvállalással

A minőségi fűszerpaprika-termelők 
támogatása
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szer biztosítja a növények tápellátását. Automatizált 
a szellőzés is, a dolgozók pedig elektronikus, síneken 
gördülő művelőkocsikon közlekednek a sorok között a 
növénygondozás vagy a termés betakarítása során. Az 
elmúlt években munkafolyamat-monitorozó megoldást 
is bevezettünk, és létrehoztuk a cég sajátos folyama-
taira szabott vállalat- és termelésirányítási rendszerét. 
Mindezek együttesen egy olyan termelési struktúrát 
alkotnak, amelynek az a célja, hogy a termékeink a ma-
gyar piacon versenyképesek legyenek az import áru-
val szemben.

Mindezzel komoly pénzügyi kockázatot is vállaltak. 
Erről a következőket mondta ifj. Nemes-Nagy János
– A grandiózus tervek és a nagy értékű beruházások 
magas kockázatokkal járnak, de hit, szerencse és Isteni 
gondviselés nélkül mit sem érnek!
Nem kell külön kiemelnem, hogy a projektek tervezé-
sekor mindennek a legaprólékosabban utánajártunk, 
igyekeztünk a legtöbb információt beszerezni, a koc-
kázatokat minimalizálni. Hinnünk kellett, hogy meg 
tudjuk valósítani a terveinket, de a pénzügyi háttér 
biztonsága is kulcsfontosságú volt. Az Erste Bankban 
kiváló partnerre találtunk 2017-ben, persze az is tény, 
hogy mi sem voltunk ismeretlenek a bank számára – 
ezt jelenti a több generációs vállalkozói múlt. Tovább 
növelte a biztonságot, hogy a hitelek mögött az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető ke-
zessége állt és áll ma is. A folyamatos fejlesztésnek 
köszönhetően ma már három telephelyen, Bakson, 
Balástyán, Forráskúton termelünk. Ez immár 27 hek-
tár modern, termálvíz alapú, geotermikus energiával 
fűtött üvegházak sorát jelenti, amelyekben döntően 
paradicsomot termesztünk. Termőterületeink egy 
részén hagyományos fürtös paradicsommal foglal-
kozunk, másik részén pedig igyekszünk a mindenkori 
vevői igényeket kielégítő paradicsomspecialitásokat 
megtermelni, mint például a koktélparadicsom, a rop-
panós snec-, az eperparadicsom, valamint a sárga- és  
a barnaparadicsom. A fennmaradó területeinken kali-
forniai típusú paprikát, uborkát, télen pedig a Forrás-
kúton épített üvegházainkban salátát termelünk. 

A fejlesztésről így beszélt az ügyvezető
– Folyamatos fejlesztés, folyamatos meg-
újulás. Nem lehet megállni, figyeljük a 
nemzetközi és a hazai paradicsomfo-
gyasztási trendeket, és a legújabb fajtá-
kat. Igyekszünk mindenben megfelelni a 
magyar fogyasztói ízlésnek. A telephelye-
ink GLOBAL GAP és IFS minősítéssel ren-
delkeznek. Több áruházláncban is „bent 
vagyunk”, ahol a fogyasztók már keresik a 
termékeinket. A korábbi szezonalitás meg-
szűnt; fogalmazhatok úgy is, hogy nőnaptól 
karácsonyig ki tudjuk szolgálni a vevőinket.

Kialakult valamilyen együttműködés a 
piacon a környező kertészetekkel? 
– Nincs más, mint az összefogás! Külföldi 
tanulmányaink alkalmával láttuk, hogy 
csak az válhat a nagyobb láncok stabil 
partnerévé, aki képes nagy mennyiségben, állandó jó 
minőséget szállítani. A kereskedelmi láncok többsége 
– érthető módon – nem érzelmi alapon dönt, hanem az 
ellátás biztonsága és a kereskedelmi haszon irányítja 
az üzletpolitikájukat. Mi – felismerve ezt a szükségsze-
rűséget – úgy érzem, idejében léptünk ebbe az irány-
ba. Tíz termálvizes dél-alföldi termelővel 2012-ben 
létrehoztuk a Trivega Kft-t, és taglétszámunk azóta 
másfélszerezése bővült. Az együttműködésben részt 
vevő vállalkozások, köztük a mi családi cégünk is, a 
Nemeskert Kft. tulajdonában lévő kisteleki ipari ingat-
lanban koordinálja a logisztikai tevékenységét. Minden 
tag ide szállítja be az áruját, amelyekből itt készítünk 
piacra kész terméket: mérlegelünk, csomagolunk, cím-
kézünk, egységrakományokat állítunk össze, és innen 
szervezzük a kiszállítást a kereskedelmi partnerekhez. 
Mivel a kooperáció révén homogén minőségű, nagy 
volumenű termékek folyamatos szállítását tudjuk biz-
tosítani, a nagykereskedések mellett már három nagy 
nemzetközi áruházláncnak is szállítunk fogyasztói ki-
szerelésű termékeket, sőt, bizonyos export igényeket 
is ki tudunk elégíteni.

ifj. Nemes-Nagy Jánost kértük a csa-
ládi vállalkozásuk bemutatására. 
– Több generációs vállalkozás a mi-
énk, mint sok más társamé ezen a 
vidéken. Édesapám fóliázott, primőr 
zöldségeket, paprikát, paradicsomot 
termelt, akkor ebben volt a nagy le-
hetőség. Később átállt a virágter-
mesztésre, ami jól működött, amíg 
nyitottabbá nem vált a piac. Ekkor 
viszont elveszítették előnyüket a ma-
gyar virágtermesztők. Változtatni 
kellett, így vette meg édesapám a 
baksi baromfitelepet és a kertészetet. 
Jellemző a kor gazdasági viszonyaira, 
hogy 1993-ban 31 millió forint hitelt 
kellett felvennie 36�-os kamatra.
– A szüleim szakmai és anyagi tá-
mogatásával 2000-ben önálló vál-
lalkozásba kezdtem. Próbáltam piaci 
oldalról meghatározni a helyzetemet 
és a lehetséges irányokat. A virágker-

tészet akkoriban már leáldozóban volt, nem tudtunk 
versenyezni a Hollandiában megjelenő, elsősorban af-
rikai eredetű, olcsóbb virággal. Ezzel szemben kitűnő 
adottságaink voltak már akkor is zöldségtermesztés-
hez a napfényes órák számát, a hőmérsékletet, és nem 
utolsó sorban a termálenergiát nézve. Emellett már 
tapasztalattal is rendelkeztünk a paprika, paradicsom 
és más zöldségek termesztésében is. Ám hazánkban 
bármennyire jelentős múltja van a paradicsom és  
a paprika termelésének, nem alakult ki európai szín-
vonalú logisztika. A nagy áruházláncok igényeit a ko-
rábbi technológiával már nem tudták a termelők kielé-
gíteni, közben pedig a fogyasztói igények is változtak.  

Az emberek kezdték természetesnek tartani, hogy 
egész évben vásárolhatnak paradicsomot, és a gaszt-
ronómiában is komoly változás állt be: igényesebbé vált  
a magyar fogyasztó. Én akkor úgy láttam, hogy ezek  
a folyamatok pontosan kijelölik a vállalkozásunk útját: 
az lett a célom, hogy egy modern, nyugat-európai szín-
vonalú üvegházas zöldségkertészetet valósítsak meg.

Hogyan indultak el az úton?
– 2000-ben kedvező kamatozású gazdahitelt tudott  
a család felvenni, illetve pályázati forrást is elnyertünk 
mellé, így indulhattak el az első projektjeink Bakson 
és Balástyán. Majd 2005-ben feleségemmel, Nemes-
Nagyné Vas Andreával megvásároltuk Forráskúton 
a Haladás MGTSZ kertészetét, és megalapítottuk a 
Nemeskert Kft-t. Elsősorban a paradicsomtermesztés 
mellett döntöttünk, mert a korábbi termesztési tapasz-
talataink során abban láttunk gazdasági potenciált. A 
környezetünkben működő fóliás kertészetek nagy ré-
sze, akik elavult technológiával dolgoztak, elvesztették 
a versenyképességüket, nem tudtak az áruházláncok 
számára megfelelő mennyiségű és minőségű termé-
ket előállítani. Egyértelmű volt számunkra, hogy mi-
vel nemzetközi versenyben kell helytállnunk, mind az 
üvegházaink, mind pedig a benne lévő technológia te-
kintetében a legkorszerűbbet kell megtalálnunk. 

– A legújabb, 6-7 méter magas üvegházaink fűtését 
fúrt kutakból kinyert termálvízzel oldjuk meg, továbbá 
számítógép-vezérelt oldatkeverő-, csepegtető rend-

Nőnaptól Karácsonyig 
paradicsom
A Dél-Alföldön néhány évtizede még életforma volt a „fóliázás”.  
A zöldségtermesztésnek ez a gyakorlata egyben a kisvállalkozások egyfajta 
iskolájának is tekinthető. Mára azonban csökkenőben a fóliás termesztés, 
termékei kiszorulóban a piacról, helyette üvegházakban, geotermikus energia 
felhasználásával nagy mennyiségű, magas minőségű árut termesztenek.  
Az egyik ilyen korszerű vállalkozás ifj. Nemes-Nagy János sándorfalvi  
székhelyű kertészete.

„Tovább növelte a biztonságot, hogy a hitelek mögött  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető 
kezessége állt és áll ma is.”
ifj. Nemes-Nagy János
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A Covid-19 világjárvánnyal összefüggő gazdasági hatások 
alól a hazai szőlő- és borágazat sem mentesül. A turizmus 
szinte teljes mértékű leállása, az éttermek, szórakozóhelyek, 
szállodák zárva tartása és a rendezvények elmaradása a bor-
fogyasztást is jelentősen csökkenti. A hazai szőlőtermesztők 
és borászatok részére a gazdasági károk enyhítését szolgáló 
támogatási konstrukciók kerültek, illetve kerülnek meghirde-
tésre. Az érintettek a mostani időszakban összesen több mint 
9 milliárd forintra pályázhatnak. 

A szőlőtermelők és borászatok 2020. június második felétől 
nyújthatnak be támogatási kérelmet krízislepárlásra és zöld-
szüret elvégzésére. A krízislepárlás keretében az eladhatat-
lanná, vagy nehezen értékesíthetővé vált borászati termékek 
készleteinek csökkentésére kerül sor, így a borpiacon érvé-
nyesülő kínálati nyomás csökkenthető. Ezen túl a lepárlásból 
keletkezett alkoholmennyiség gyógyászati célú felhasználása 
is lehetségessé válik, amely a járvány egészségügyi kockáza-
tainak csökkentéséhez járulhat hozzá. A támogatás mértéke 
a lepárlásra szánt bor átlagos alkoholtartalmától függ. Egy 
bortermelő legfeljebb 2 ezer hektoliter bormennyiségre kap-
hat támogatást, amely viszont nem haladhatja meg az elmúlt 
három évben általa átlagosan termelt bormennyiség 50 szá-
zalékát. A teljes keretösszeg 2,5 milliárd forint, amely uniós 
forrásból származik. A támogatás a lepárlóüzemhez folyik be, 
amelyet át kell utalnia a beszállító borászat részére.

Az agrártárca a 2019-ben bevezetett úgynevezett zöldszüret 
támogatást 2020-ra is kiterjeszti. A rendelkezésre álló keret 
5,1 milliárd forint, amely teljes egészében uniós forrás.  
A zöldszüret a felesleges szőlőmennyiségek kivonása mellett 
biztonságot ad azon szőlőtermelők számára, akik nem tudják 
időben elhelyezni az idei évi termésüket. Ezen a jogcímen 
támogatás igényelhető a szőlőfürtök tőkéről történő közvet-
len eltávolítási költségére, valamint az ebből adódó bevé-
telkiesésre. Minden olyan szőlősgazda igénybe veheti, aki 
hegyközségi tagsággal rendelkezik, vagy ha nem borvidéki 
településen van szőlőterülete, a hegybíró szőlőtermelőként 
tartja őt nyilván. Az intézkedésbe vont szőlőterület méretének 
gazdálkodónként el kell érnie a 0,2 hektárt. Az igényelhető 
összeg hektáronként hozzávetőlegesen 400 és 900 ezer 
forint között alakulhat.

Az előbbieken túl folyamatban van még egy támogatási 
konstrukció kidolgozása is. Ez kizárólag azokat a kis- és köze-
pes méretű borászatokat venné célba, amelyek a saját maguk 
által megtermelt szőlőjüket dolgozzák fel, és magas minőségű 
bort készítenek. A helyzetük stabilizálása azért kiemelt fon-
tosságú, mert az elmúlt hónapok legnagyobb bevételkiesése 
épp ezeket a borászatokat érintette, amelyek zömében  
a gasztronómiai szektorba és helyben, közvetlenül  
a fogyasztóknak értékesítik termékeiket.

A szőlőtermelők 
és a borászatok 
kárenyhítése

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi 
agrár és 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	szinte	minden,	a	kkv-kat	finanszírozó	pénzügyi	
intézménnyel	kapcsolatban	áll,	így	közel	az	összes	kereskedelemi	
banknál,	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:	akár	maximum	90	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.	
•	Az	aláírt	és	beszkennelt	igénylő	lapot	elektronikus	formában	 

az	info@avhga.hu	e-mail	címre	szükséges	megküldeni.	
•	Az	alapítvány	által	kiállított,	e-mailben	visszaküldött	Kezességi	

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

• Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése

• 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

• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
• Erdő-környezetvédelmi kifizetések
• Egyedi szennyvízkezelés
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőség-

rendszerhez 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
• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló 

Technikai Segítségnyújtás Projekt
• A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló 

Technikai Segítségnyújtás Projekt

A VP folyamatban levő pályázati kiírásai

Beruházások támogatása

Sertés és baromfi járványvédelem

A koronavírus-járvány kedvezőtlen agrárgazdasági 
hatásainak mérséklése, és a versenyképesség nö-
velése céljából az Agrárminisztérium 2020 nyarán 
új mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot 
hirdet meg összesen 80 milliárd forintos támogatási 
összeggel. Egyfelől, 50 milliárd forint áll rendelke-
zésre a haszonállatokkal foglalkozó termelők állat-
tartó telepeinek megújítására. Lehetőség nyílik az 
állattartásra, valamint az előállított termék kezelé-
sére, tárolására szolgáló épületek, építmények létre-
hozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó 
projektek megvalósítására (az állattartáshoz kap-

csolódó eszközök, gépek beszerzésére) is. Másfelől 
30 milliárd forint jut az üveg- és fóliaborítású nö-
vényházak építésére és korszerűsítésére, a zöld-
ség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és 
zöldségtárolók létesítésére, meglévő létesítmények 
bővítésére, korszerűsítésére, amely kiegészülhet  
a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló váloga-
tást, csomagolást szolgáló technológiák, eszközök 
beszerzésének támogatásával is. Az elnyerhető 
maximális összeg mindkét területen 2 milliárd fo-
rint lesz. A pályázatokat a Vidékfejlesztési Program  
keretében hirdetik meg.

A Vidékfejlesztési Programban jelenleg is nyitva áll 
a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése” című pályázati felhívás. 
A kiírás célja – különböző technológiai alkalmazá-
sok beszerzésének és kiépítésének támogatásával –  
a járványos állatbetegségek állattartó telepeken tör-
ténő megjelenési kockázatának csökkentése. Ennek 
keretében támogathatók a járványvédelemhez kap-
csolódó építéssel járó beruházások, valamint építés-
sel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó esz-
közök, gépek beszerzése.
A kétmilliárd forintos keretösszegű uniós felhívás 
kedvezményezettjei mezőgazdasági termelők, vala-
mint kollektív beruházás esetén termelői csoportok, 

termelői szervezetek, a mezőgazdasági termelők 
tagságával működő szövetkezetek, valamint szoci-
ális szövetkezetek lehetnek. Az egyéni és kollektív 
beruházások is legfeljebb 30 millió forintra pályáz-
hatnak. A támogatás maximális mértéke a Közép-
Magyarországi régióban az összes elszámolható 
költség 40, a többi régióban 50 százaléka. A kollek-
tív és a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehaj-
tott projektek 10 százalékponttal megemelt támoga-
tási intenzitásra jogosultak.
A kérelmek benyújtásának végső határideje 2022. 
április 26. Az egyes értékelési határnapokig be-
adott projektek elbírálása együttesen történik meg.  
A legközelebbi beadási határidő 2020. október 22.
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Erdészeti beruházások támogatása
A Vidékfejlesztési Programban továbbra is pályáz-
ható az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei 
termékek feldolgozására és piaci értékesítésére 
irányuló beruházások” című támogatási konstruk-
ció. A pályázati felhívás célja az erdőgazdálkodás 
hatékonyságának javításához és a természetközeli 
gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges esz-
közök és géppark, valamint az erdei termékek és 
melléktermékek gazdasági hasznosításához szük-
séges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és 

berendezések beszerzésének ösztönzése, beleértve 
a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását,  
a faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, 
technológiákat is. A rendelkezésre álló keretösszeg 
6,33 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térí-
tendő támogatás összege maximum 100 millió forint 
lehet, intenzitása a Közép-Magyarországi régióban 
40, az összes többi régióban 50 százalék. A 2020. 
szeptember 30. és december 31. határnapig beadott 
pályázatok elbírálása együttesen történik meg.

A kezességvállalás is segíti a mezőgazdasági 
beruházások megvalósítását
A 2018. évi növekedést követően a mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és halászati beruházások 
teljesítményértéke 2019-ben is 8,5 százalékkal bővült,  
és folyó áron megközelítette a 420 milliárd forintot.  
Az erős piaci verseny és az üzleti lehetőségek 
kiaknázása, továbbá a Vidékfejlesztési Programban 
elnyerhető támogatási források felhasználása  
a gazdálkodás korszerűsítésére és a hatékonyság 
növelésre serkentette az agrárszektor vállalkozásait. 
Ezt tükrözik a hazai mezőgéppiaci folyamatok is: 
a gazdák a tavalyi évben minden eddiginél többet 
költöttek mezőgazdasági gépek beszerzésére, a géppark 
megújítására. A magyarországi mező-gazdaságigép-
értékesítés a megelőző években tapasztalt dinamikus 
növekedést követve 2019-ben újabb rekordot ért el.  
Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a gép-  
és alkatrészforgalom meghaladta a 236 milliárd forintot. 
Ezt a folyamatot a kedvező finanszírozási lehetőségek, 
így a hitelezés és a lízing egyaránt megalapozták.
2020 első negyedévében az agrárszektor beruházásai 
dinamikusan, 30 százalékot meghaladó mértékben 
emelkedtek 2019. első negyedévéhez képest, és 
elérték a 113 milliárd forintot. A koronavírus-járvány 
kedvezőtlen hatásai azonban már ebben az időszakban 
is jelentkeztek, így a mezőgépek értékesítése esetében 
bár jól indult az év – az első két hónapban nőtt  
a szerződéses állomány –, 2020 márciusától  
a beszerzések megtorpantak. Az egyéni gazdaságok 
és a társas vállalkozások 36 milliárd forint értékben 
vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 
2020 első negyedévében, amely 3 százalékkal maradt  
el az egy évvel korábbi eladásoktól. Alkatrészekre 
viszont 13,5 milliárd forintot fordítottak ugyanebben  
az időszakban, amely 14 százalékos növekedés  

a tavalyihoz képest. 2020 első három hónapjában  
a teljes gép- és alkatrészeladás két százalékkal haladta 
meg a 2019. évi hasonló időszaki értéket.
A koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt 
az év további részében várhatóan kedvezőtlenebb 
beruházásai adatokra kell felkészülni. A veszélyhelyzet 
számos gazdálkodó esetében megnehezíti  
a beruházási projektek megvalósítását. A problémák  
enyhítésére és a jövedelembiztonság erősítésére több 
kormányzati intézkedés született, például adó- és 
hitelkönnyítéseket vezettek be, új kedvezményes 
finanszírozási konstrukciókat dolgoztak ki, több 
szabályozást egyszerűbbé tettek, a vidékfejlesztési 
pályázatok esetében pedig a beruházásokat segítő 
átmeneti szabályokat alkalmaznak. Az előbbiek azt  
a célt is szolgálják, hogy a vállalkozások minél kisebb 
zökkenőkkel és minél nagyobb mértékben megvalósítsák 
fejlesztési elképzeléseiket. A Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében kiemelt szerep jut az intézményi 
kezességvállalásnak is. Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezessége 
növeli a bankok hitelezési hajlandóságát, és bővíti azon 
vállalkozások körét, amelyek hitelhez juthatnak.  
Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program egyfelől  
az agrár- és élelmiszeripari, másfelől a vidéki mikro-, 
kis- és közepes méretű vállalkozások hitelhez jutási 
feltételeit javítja, az eddiginél magasabb, akár  
90 százalékos alapítványi kezességvállalási mérték  
és 90 százalékos állami viszontgarancia mellett.  
Az alapítványi szerepvállalás fontos célja, hogy  
a cégek likviditási helyzete javuljon, a beruházási  
kedv fennmaradjon, valamint ne akadjanak el  
a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott 
projektek sem.

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