
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 

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

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

Az öntözött területek növelését célzó beruhá-
zások eredményes megvalósítása érdekében az 
Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program  
„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fej-
lesztése” című pályázati kiírásának módosításá- 
ról döntött. 

A mezőgazdasági öntözés feltételeinek javítása,  
az öntözött területek növelése társadalmi, gazda-
sági és környezeti szempontból egyaránt kulcs-
kérdés. Ezért a pályázatok benyújtásának végső  
határideje – 2020 augusztusa helyett – 2021. jú-
nius 4-ig meghosszabbításra került; A 2020. au-
gusztus 3-ig, október 5-ig, december 4-ig, illet-
ve a 2021. február 5-ig, április 6-ig, június 4-ig  
benyújtásra kerülő pályázatok kerülnek szakaszon-
ként együttes elbírálásra.

A gazdálkodók 2016 óta pályázhatnak a kiírásra, 
amelynek keretében az alábbi fejlesztések támo-
gathatók: az öntözőberendezések vízellátását 
biztosító vízvisszatartási létesítmények építése; 

természetes vízszűrőmezők kialakítása; meglévő 
öntözőberendezések vízfelhasználási hatékony-
ságának javítása; meliorált mezőgazdasági utak 
kialakítása; új öntözőberendezések beszerzése és 
öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása; az öntö-
zőberendezések energiahatékonyságának javítása. 

A felső összeghatár a mezőgazdasági termelők 
egyéni beruházása esetén maximum egy, kollek-
tív beruházása esetén maximum kétmilliárd forint.  
A támogatás összes elszámolható költséghez vi-
szonyított maximális aránya a közép-magyarorszá-
gi régióban 40, más régiókban 50 százalék lehet. 
A fiatal mezőgazdasági termelőket plusz 10 száza-
lékpont illeti meg, a kollektív módon végrehajtott 
projektek pedig 20 százalékponttal megemelt tá-
mogatási hányadra jogosultak. A rendelkezésre 
álló teljes vissza nem térítendő forráskeret 49,5 
milliárd forint. 

Eddig mintegy 440 nyertes pályázó esetében közel 
23 milliárd forint megítélésére került sor.

Öntözésfejlesztési pályázat – 
meghosszabbodott a beadási határidő

A 2020. év első felének időjárása komoly károkat okozott 
a mezőgazdaságban. A gazdálkodók eddig közel 170 ezer 
hektáron jelentettek be aszálykárt és mintegy 80 ezer 
hektáron tavaszi fagykárt. Ráadásul, a csapadékhiány 
jelentős mértékben rontja a terméskilátásokat  
a szántóföldi kultúrákban, a gyümölcsösök számottevő 
része pedig elfagyott, valamint a koronavírus-járvány 
is komoly következményekkel járt. A bekövetkezett 
károk hatásának enyhítését, a gazdák jövedelmének 
stabilizálását, likviditásának megtartását,  
a foglalkoztatás és a termelési kapacitások megőrzését 
több intézkedés is szolgálja:

• a kárenyhítési rendszer működtetése, 
• a közvetlen támogatások folyósítása, valamint 
• a kamat- és költségmentes hitelekhez való 

hozzáférés biztosítása. 

A 2020. kárenyhítési évben bekövetkezett termelői  
károk enyhítésére mintegy 19 milliárd forint áll 
rendelkezésre a Kárenyhítési Alapban, amely  
a rászoruló gazdálkodóknak megfelelő mértékű 
jövedelem-kompenzálásra ad lehetőséget. 

A közvetlen támogatások folyósítása ugyancsak 
hozzájárul a gazdák jövedelembiztonságához és 
pénzügyi stabilitásához. Az Agrárminisztérium  
a területalapú mezőgazdasági támogatások esetében 
a 2020. évi kérelmek után megemelt összegű 
előlegfizetést tervez az ősz folyamán, ezzel segítve  
a termelési folyamatok kiegyensúlyozott finanszírozását. 
A tárca emellett javaslatcsomagot dolgozott ki és 
juttatott el az Európai Bizottsághoz, hogy az aszály 
miatt a gazdálkodók bizonyos zöldítési feltételek alól 
mentesülhessenek. 

A gazdálkodók finanszírozási nehézségeinek  
áthidalására indult el 2020 áprilisában az Agrár 
Széchenyi Kártya Plusz konstrukció, az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
kezességvállalása mellett. A kormányzat az év  
végéig hatályba lépő új folyószámlahitelekhez 
100 százalékos mértékű kamat-, kezességi díj és 
költségtámogatást biztosít, azok teljes futamideje  
alatt. A szerződések futamideje 1-3 év lehet,  
a maximális hitelösszeg pedig a korábbinál kétszer 
magasabb, 200 millió forint.

A gazdálkodók jövedelembiztonságának 
erősítése
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val a növény vízfelvétele és -hasznosítása lényege-
sen javul, ezáltal pl. a hervadáspont akár 12 nappal 
is kitolódik. A másik gyakori jelenség a relatív táp-
anyaghiány. Számtalan oka lehet, gyakoriak a külön-
féle antagonizmusok, amikor bizonyos elemek túlsú-
lya gátolja más elemek felvételét. Problémát okozhat 
a víztelítettség, vagy az ellenkezője, a szárazság is. 
Az egyoldalú műtrágyázásból, növénytáplálásból is 
adódhatnak ilyen jellegű tápanyag felvételi problé-
mák. Mivel a termékünk gyorsan és hatásosan kezeli 
a biotikus és abiotikus stresszhelyzeteteket, óriási  
a növénykondicionálás jelentősége. 
– Sokan próbálnak azzal versenyezni, hogy kinek  
a termékében hány százalék huminsav, fulvosav, 
vagy bármely más összetevő található, vagyis „mi-
lyen nehéz a kanna”. A helyzet ennél komplikáltabb, 
mert a növény élő szervezet, és ekként is működik. 
Az a lényeg, hogy mi és mennyi az a hatóanyag, amit 
fel tud venni a növény: hiába van több hatóanyag, ha 
azt a növény nem tudja hasznosítani. Ezért különféle 
termelőüzemekben, valamint kutatóintézetek kis-
parcellás kísérleteiben az ország mintegy 50 hely-
színén értékelik a készítményeinket. Az üzemi tesz-
tek eredményei nyilvánosak, a honlapunkon bárki 
elolvashatja azokat. Tízéves kísérleti eredményeink 
szerint átlagosan közel 12� terméstöbbletet lehet 
elérni a termékeink használatával, de a napraforgó 
és szója esetében egy kicsit magasabb, 14� körüli  
a többlet. A gazdálkodás szempontjából fontos, hogy 
figyelembe vegyük a megtérülési, jövedelmezőségi 
mutatókat is. Egy egységnyi huminsav-ráfordítás 
3-4 egység megtérülést eredményez a szántóföldi 
kultúrákban, az intenzív zöldségtermesztésben ez az 
érték jóval magasabb.

A kisebb területen gazdálkodók is megtalálják  
a számításukat?
– Tapasztalataink szerint ez nem függ a birtok mé-
retétől, hanem szakmai igényesség és szakmai alá-
zat kérdése, ki hogyan halad előre. Ha valaki figyel 
a növényeire, „együtt él velük”, akkor sikeres lesz. 
Mi gyártók, forgalmazók sokszor érezzük, hogy  
a gépvásárlás, a földvásárlás, vagy más beruházás 
a gazdálkodók jelentős részénél több évre sok min-
dent felülír, olyannal spórolnak, amivel éppen akkor 
nem kellene. A termésnövelő szerek használata még 
kicsit „hab a tortán”. De érezni, hogy ezt a techno-
lógiai elemet már egyre gyakrabban alkalmazzák. 
Több német és osztrák partnerünk van, ők nagyon 
felkészültek és egyben szkeptikusak. Mindent átgon-
dolnak, azt építik be a rendszerükbe, ami bevált, és 

számukra megfelelő az ár-érték aránya. Tizenöt éve, 
amikor a pályámat ezen a területen elkezdtem, még 
nagyon nehéz volt egy növénykondicionáló szert el-
adni, kétkedve fogadták a termelők. Most már úgy 
látom, hogy nálunk is kezd ez a szemlélet elterjedni.
– Ha az elmúlt éveket nézem, örülök annak, hogy 
mindig alulról építkeztünk, kemény, következetes 
munkával kint a területen és a gyártóüzemben egy-
aránt. Folyamatos, ám megfontolt fejlesztéseket 
hajtottunk végre, ami a technológiai és a technikai 
megújulást jelentette. Ehhez azonban megfelelő 
pénzügyi háttérre volt szükségünk. Mivel kezdetben 
nem sok tapasztalatunk volt a növénykondicionálók 
forgalmazásáról, gazdasági lehetőségéről, olyan 
bankra volt szükségünk, amely bízott a vállalkozá-
sunkban. Cégünk 2013 óta ügyfele az Erste Bank 
Zrt.-nek, azóta kiváló üzleti- és személyes kapcsolat 
alakult ki. Minden egyes kérésünkre, kérdésünkre 
gyorsan, rugalmasan, maximális szakmai kompeten-
ciával reagálnak. 2017-18 évben gyenesdiási telephe-
lyünkön a csarnok fejlesztésére és a tárolókapacitás 
bővítésére szabadon felhasználható rulírozó hitelt is 
igénybe vettünk. Ezen felül az Erste Bank Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott lízingkeretből két teherau-
tót és három személyautót is lízingelünk. A hitele-
inkhez a szükséges fedezetet az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány kezessége egészítette ki, 
ami komoly biztonságot jelentett. 

Milyen további terveik vannak?
– A piac átalakult, sokszereplős lett, és várhatóan 
lazulnak a követelmények. 2022-től a biostimulátor 
piacon – úgy érzem – kissé bedobják a gyeplőt  
a lovak közé. Eddig engedélyezési rendszerben mű-
ködött a forgalom, előírt minőségi követelmények 
kellettek a forgalmazáshoz, mindez leegyszerűsödik 
két év múlva. Ez a becsületes gyártókat és forgal-
mazókat hátrányosan érintheti, mert nem lesz meg 
az a biztonság, amire eddig többé-kevésbé támasz-
kodhattunk. Mi mindenesetre továbbra is meghatá-
rozó szereplője kívánunk lenni a magyar piacnak el-
sősorban hatásos termékeket gyártva, a jó ár-érték  
arány tartásával. 

Pais István ügyvezetőnek több irányba indult a pá-
lyája, de a természet közelsége, ismerete egybefon-
ta, egy irányba terelte az életét. A pályakezdésről,  
a vállalkozás alapításáról a következőket mondta.
– Őseim évszázadok óta a Göcsejben Paisszegen, 
illetve Szilvágyon éltek, jelenleg én is ott gazdálko-
dom. Erdős vidék ez, a talaj humusztartalma egy 
százalék alatt van, ha még ehhez hozzátesszük, 
hogy 10-17�-os lejtős domboldalakon dolgoztunk, 
akkor elképzelhető, hogy milyen erőfeszítést jelen-
tett naponta megküzdenünk a természeti körül-
ményekkel. E próbatételek között nőttem fel, már 
gyerekkoromban megtapasztaltam, hogy mit jelent 
a fizikai munka, és megtanultam tisztelni a termé-
szetet. Állatorvos szerettem volna lenni, de az akkor 
könnyebbnek látszó utat választottam: a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem tájgazdálkodási szakára 
jelentkeztem, ahová a pontszámok alapján felvet-
tek. Ezt követően – már munka mellett – a Budapesti 
Közgazdasági Egyetemen külgazdasági diplomát is 
szereztem. 

– Egyetem után egy fejvadász cég talált meg, mivel 
német felsőfokú szakvizsgám és szakfordítói diplo-
mám is van. A Szekszárd Zrt-hez hívtak, ahol a né-
met vezérigazgatónak lettem az asszisztense. Ezt 
követően többféle dologgal foglalkoztam, de mivel 
a „bio-szemlélet” már az egyetemen megfertőzött, 
később egy ökológiai gazdálkodással foglalkozó 
cégnél kezdtem dolgozni. Erről a szemléletről csak 
annyit, hogy egyetemista gyakornokként dolgoztam 
Svájcban egy biodinamikus és egy másik ökofarmon. 
2005-ben azzal kerestek meg egy keszthelyi bio-
cégtől, hogy a már nyolc éve működő vállalkozást 
„állítsam sínre”. Öt éven belül jelentős sikereket ér-
tünk el. Ezt követően a tulajdonosok közötti bonyo-
dalmak miatt otthagytam a céget, és a szintén ott 
dolgozó Szele Judit kolléganőmmel 2010-ben közö-
sen megalapítottuk a Huminisz Kft-t.

Mi volt az új cég filozófiája?
– Már az egyetemi padban ülve elhatároztam, hogy 
ökológiai gazdálkodással szeretnék foglalkozni, de 
azt is, hogy előbb-utóbb mindezt saját vállalkozás 
keretében. A munkahelyem elhagyásával megnyílt 
erre a lehetőség. Üzlet- és ügyvezető társammal 
már a cégalapításkor fontosnak tartottuk, hogy  
a huminsavra alapozott szerek mellett (Kondisol 
növénykondicionálók), magas hatóanyag tartalmú 
és a növények számára könnyen felvehető lombtrá-
gyákat (Solvitis márkanevű termékek) állítsunk elő. 
Új szemlélettel léptünk a piacra: ki kell használni  
a szerek szinergiájának hatását, vagyis a készítmé-
nyek együttes alkalmazását ajánljuk a termelőknek. 
A növények adott fejlődési szakaszának megfelelő-
en, a kísérleti és gyakorlati tapasztalatok alapján ki-
dolgozott technológiák szerint eltérő dózisban ajánl-
juk a szereinket. Mondhatom úgy is, hogy az adott 
helyre, a növény fejlődési szakaszának megfelelő, 
szinte egyénileg adaptált növénykondicionálást va-
lósíthat meg a termelő. 

Mit kell tudni a technológiáról? 
– Zászlóvivői vagyunk a huminsavas növénykondi-
cionálásnak. Termékeink a szántóföldi növényter-
mesztés mellett a kertészetekben, a szőlészetekben 
is egyre népszerűbbek. A mikro- és makroelem tar-
talmú lombtrágyáinkat a növény számára jól felve-
hető EDDHSA és lignoszulfát keláttal gyártjuk.
– Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre szélsősé-
gesebb az időjárás, például özönvízszerű eső és 
extrém szárazság egyaránt előfordul, nem kímélve  
a növényeket sem. A Kondisol termékek használatá-

A növénykondícionálás úttörői
Az egykor még alig ismert huminsavas növénykondicionálók és levéltrágyák 
alkalmazása mára már sok üzemben a termesztési technológia része lett.  
Egy sokszereplős piacon kell helytállnia az egykor úttörőnek számító, 
gyenesdiási székhelyű Huminisz Kft-nek.

„A hiteleinkhez a szükséges fedezetet az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége 
egészítette ki, ami komoly biztonságot jelentett.”
Pais István
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A kormány 25 milliárd forint támogatási forrást biztosított 
az agrártárca részére a Gazdaságvédelmi Alapból a korona-
vírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kezelésére. 
A programot az Agrárminisztérium három szakaszban 
hirdeti meg az érintett mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek és élelmiszeripari vállalkozások részére.  
A kérelmeket 2020. június végétől lehet benyújtani  
a Magyar Államkincstár erre a célra létrehozott  
elektronikus felületén.

A program első – 2020. június 29. és július 12. közötti –  
szakaszában a baromfi- és a sertéságazat szereplői igé-
nyelhettek támogatást a rendelkezésükre bocsátott három, 
illetve 2,75 milliárd forintos keretösszegből. Ugyancsak  
az első ütemben adhatták be kérelmüket a kertészetek  
és a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások.  
A kertészeti ágazatban tevékenykedők részére 1,4 milliárd 
forintot, míg a halgazdálkodóknak 500 millió forintot külö- 
nítettek el. A baromfi- és sertéságazati támogatás alapja  
az állatjóléti támogatások esetében igazolt állategység,  
a dísznövény- és a halgazdálkodók esetében a támogatás 
a vállalkozásokban dolgozó foglalkoztatottak számához 
kapcsolódik. Szintén ebben az időszakban pályázhattak  
az élelmiszeripari vállalkozások, számukra mintegy 8 milli-
árd forint áll rendelkezésre.

A második szakaszban – 2020 júliusának második felé-
ben – nyílt lehetőség a juh- és húsmarha ágazatnak szánt 
külön-külön egymilliárd forintos, a tejhasznú szarvasmarha 
ágazat részére elkülönített 1,8 milliárd forintos, a méhé-
szetek számára felkínált egymilliárd forintos és a zöldség-
növény termesztőknek jutó 1,2 milliárd forintos támogatási 
forrás igénylésére. A kérelem alapja a tej- és húshasznú 
szarvasmarhák, valamint a juhok esetében a 2019. évi 
állatlétszám, a méhészek esetében a méhcsaládok száma, 
a zöldségnövény termesztőknél pedig a zöldségkultúrákkal 
művelt terület nagysága.

A harmadik szakaszban – 2020 júliusában és augusztu-
sában – válik hozzáférhetővé a nehéz helyzetbe került 
borászatok 1,8 milliárd és a lótenyésztők 250 millió forintos 
keretösszegű támogatása, amelynek alapja a borászatok 
esetében az árutermelő szőlőültetvény terület nagysága, 
míg a lótenyésztőknél a vemhes kancák száma.

Meg kell még említeni, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatban 
a termelői szervezetek megsegítésére külön egymilliárd 
forintos vissza nem térítendő támogatási keretről született 
döntés. Ez lehetővé teszi, hogy a termelői szervezetek – 
karitatív szervezeteken keresztül – ingyenesen szétoszthas-
sák a megmaradt termékeket, illetve, hogy fogyasztás-ösz-
tönző marketingakciókat indíthassanak. Az előbbieken túl  
a nyúl és kecskeágazat szereplői is részesülnek a 25 milli-
árd forintos forrásból, a nekik járó mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás összegét megemelik.

Válságkezelő  
támogatás

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 
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.

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 forint 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.

• 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
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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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