
Milyen szerepet tölt be a bank az agrárágazat fi-
nanszírozásában?
A Takarékbank ügyfélszámot, országos lefedett-
séget, hitelösszeget tekintve az egyik piacvezető 
hitelintézet az agrárfinanszírozásban. Mintegy 30 
ezer mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás 
számláit vezetjük, és azok kb. harmadát hitelezzük 
is. Az ágazat szereplőinek közel 200 milliárd forint 
folyószámla, forgóeszköz, beruházási és földvásár-
lási hitelfinanszírozást nyújtunk, a kistermelőktől a 
legnagyobb gazdaságokig. Emellett a gazdálkodók 
a lízing üzletágunk szolgáltatásait is igénybe vehe-
tik. Az élelmiszer-gazdaság kiszolgálására 2019-
ben önálló agrárüzletágat hoztunk létre, amelyet 
a Takarékbank Agrárcentrumok képviselnek 6 ré-
gióba szerveződve, több mint 50 helyen. Két tucat 
mobil munkatársunkkal a gazdálkodók telephelyi 
kiszolgálását is el tudjuk látni. Agrárüzletágunk ter-
mékfejlesztési, agrárelemzési, hálózatszervezési és 
üzlettámogatási (tanácsadói) szerepkört is ellát, és 
szoros kapcsolatot tart fenn a banki uniós agrártá-
mogatási igazgatósággal is.

Melyek a banki agrárhitelezési politika alapvető 
vonásai?
Fontos számunkra az erős ágazati beágyazódottság, 
komoly terveink vannak az agrárhitelezés bővítésé-
re. A finanszírozási döntés meghozatalánál az agrár-
ügyfelek esetében nemcsak a pénzügyi mutatókat 
vizsgáljuk, hanem komplexen, más információkat, 

például a termékciklust, a gazdál-
kodó múltját és perspektíváit is fi-
gyelembe veszünk döntéseinknél. 
Külön figyelmet fordítunk a több 
egymáshoz kapcsolódó vállalko-
zásból álló cégcsoportok együttes 
megítélésére is, így a kölcsönös 
függésben levő, együttműködő 
gazdálkodók finanszírozása is gyor-
sabbá és életszerűbbé válik. Az ag-
rárszektor bármely szegmensében 
fellelhetők ígéretes üzleti elképze-
lések, finanszírozható projektek, 
valamennyi ágazat hitelezésére 
készen állunk. A hitelfelvevőinknek 
nemcsak a múltbeli gazdálkodását 
tekintjük át, hanem a jövőben nyer-
tes üzleti modelleket, elképzelése-
ket is igyekszünk felkarolni. Nagy 
hangsúlyt helyezünk a mikro-, kis- 
és közepes vállalkozások helyzetbe 
hozására. A komplexebb hiteldön-
tések az agrárcentrumokban születnek meg, de a 
területen mozgó munkatársaink házhoz is mennek 
partnereinkhez. Teljességre törekszünk, ügyfeleink 
házi bankjaként, lehetőség szerint a teljes vállalko-
zási termékkörünkkel támogatjuk őket.

Az élelmiszer-gazdaságban rejlő üzleti lehetősé-
geket hogyan ítéli meg a bank?
A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar volume-
ne az Európai Unió egészét tekintve, viszonylag ki-
csinek mondható. Ez a két terület a hazai GDP-ben 
is csak 8-9 százalékos súlyt képvisel, de figyelembe 
véve a kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, az 
agrobiznisz egésze már sokkal nagyobb nemzet-
gazdasági szerepet tölt be. Az adottságaink alapján 
az élelmiszer-gazdaság további fejlődési lehetőség-

„az agrárszektor bármely szegmensében 
fellelhetők ígéretes üzleti elképzelések”
Hollósi Dávid

A Takarékbank a magyar agrárágazat egyik meghatározó hitelezője.  
A bank különféle kedvezményes hitelezési konstrukciók révén, és saját 
banki termékekkel is részt vesz az élelmiszer-gazdasági vállalkozások 
finanszírozásában. A bank komoly lehetőséget lát a hazai agrárszektor 
fejlődésében, stratégiai elképzeléseiben és termékfejlesztésében 
kiemelt figyelmet fordít az ágazatban rejlő lehetőségek kihasználására, 
hatékonyságának és jövedelmezőségének javítására. Erről beszélgettünk 
Hollósi Dáviddal, a Takarékbank Agrár Üzletág ügyvezető igazgatójával.

Tovább erősödő agrárhitelezés
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gel rendelkezik. Jelentős tartalékok aknázhatók ki  
a hatékonysági mutatók, és az átlaghozamok javí-
tásával, illetve az élelmiszeripar gyorsabb fejlesz-
tésével. Tudatosabb gazdálkodással és fejleszté-
sekkel akár 50 százalékos teljesítménynövekedés 
is elérhető. A versenyképesség, a hozzáadott érték 
előállító-képesség javításában az élelmiszeripar elő-
relépése, a magyar márkák kialakítása, a logisztikai 
rendszer kiépítése meghatározó szerepet fognak 
kapni. Bankunk jó adottságokkal és felkészültséggel 
rendelkezik e fejlődési út üzletileg is eredményes fi-
nanszírozási háttérének biztosításához.

A hitelezési tevékenység miként alakult az elmúlt 
években? 
Az agrárhitel állomány az elmúlt három évben mint-
egy 40 százalékkal emelkedett. Nagy növekedést ér-
tünk el az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) konstrukció 
esetében, illetve az egyedi termőföldvásárlási ügyle-
tekben, forgóeszköz hitelezésben. A Vidékfejlesztési 
Program (VP) majd 1000 fejlesztési projektjének fi-
nanszírozásába kapcsolódtunk be. A gépberuházá-
soknál szorosan együttműködünk Takarék Lízinggel, 
amely már a harmadik legnagyobb szereplő a ma-
gyarországi agrárgép lízingpiacon. Ügyfélkörünknek 
új termékeket dolgozunk ki, ilyen például a Takarék 
Barázda Termőföld-vásárlási hiteltermék, a kisösz-
szegű normatív támogatás megelőlegezését pedig 
sokkal egyszerűbbé tettük.

A különféle támogatott hitelkonstrukciók elérhe-
tők-e a banknál?
Nálunk valamennyi – az agrárágazatot is segítő – ked-
vezményes hitelkonstrukció elérhető, mint például a 
Magyar Fejlesztési Bank, az Eximbank hitelei, vagy 
a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram 
forrásai, és az ASZK konstrukciói is. Természetesen 
saját forrású hiteleket is folyósítunk. Számos vállal-
kozás többféle finanszírozási lehetőséget is igénybe 
vesz a bankunknál. A támogatott finanszírozási meg-
oldások széles spektruma mind a bankoknak, mind 
pedig a vállalkozásoknak kedvező üzleti lehetőséget 
kínál. A forrásbőség ugyanis előmozdítja a banki hi-
telportfolió bővítését és a vállalkozói elképzelések 
megvalósítását, valamint a koronavírus-járvány ked-
vezőtlen gazdasági hatásainak ellensúlyozását. 

Mi az alapítványi kezességvállalás szerepe a hi-
telezésben?
A banki finanszírozási döntések kockázatának meg-
osztásában, különösen a mikro-, kis- és közepes 
cégek esetében, kiemelt jelentősége van az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ked-
vezményes kezességvállalásának. Az alapítványi 
kezesség a banki finanszírozáshoz olyan többlet biz-
tonsági hátteret biztosít, ami sokszor meghatározó 
szerepet játszik abban, hogy egy vállalkozás hitelhez 
jusson, vagy a felvett hitel feltételei előnyösebbek 
legyenek. A kezesség hitelezhetővé tesz olyan vállal-
kozásokat is, amelyek fedezeti háttere megnehezíti, 
vagy megakadályozza a működésükhöz, előrelépé-
sükhöz szükséges hitel felvételét. Ilyen szempontból 
napjainkban kiemelkedő szerepet tölt be az AVHGA 

Krízis Agrárgarancia Program, amelyben bankunk 
az egyik legnagyobb partnere az alapítványnak. Az 
alapítvánnyal általában is hatékony az együttműkö-
désünk, a felmerülő ötletek, termékjavaslatok, konk-
rét finanszírozási megoldások átgondolásához az 
alapítvány minden döntési szintjén rugalmasan áll-
nak hozzá. Az információ megosztás rendszeres és 
gyors, ami a közös termékfejlesztést és a különféle 
támogatott hitelkonstrukciók működtetését is haté-
konnyá teszi, és az egyedi ügyfél kezességvállalás is 
gördülékenyebb lehet. Olyan arányos kockázatmeg-
osztás alakítható ki, amely mindkét pénzügyi szerve-
zet és a hitelezett ügyfelek számára is előnyös.

A koronavírus járvány hogyan hatott a hitelezés-
re? 
Az agrárszektorban a koronavírus-járvány mellett, 
állategészségügyi gondokkal, az időjárás miatti ká-
rokkal és piaci zavarokkal (a nemzetközi csatornák 
bedugulásával, dömping helyzetekkel) is szembe 
kellett nézni 2020-ban. Az ágazati kockázatok elem-
zésében korábban, és jelenleg is nagy hangsúlyt 
helyezünk az ügyfelekkel történő személyes egyez-
tetésekre, amely egyben kommunikációs csatorna-
ként is funkcionál. A negyedévente frissített Takarék 
Agrár Trend Indexünk egyszerre jelzi – területi és 
termékpályák mentén is – ügyfeleink hangulatát és 
várakozásait. Az elemzéseinkből kiolvasható, hogy 
most nem pénzügyi, hanem piaci, elosztási, logisz-
tikai válságról van szó. Mindent egybevetve, az ag-
rárágazatot kevésbé érinti a COVID válság, mint 
más nemzetgazdasági területet, de itt sem minden 
problémamentes. A gazdálkodók forgóeszköz fi-
nanszírozási szükséglete nem változott érdemben,  
a beruházásoknál viszont megtorpanó igényt ta-
pasztalunk. Ez egyrészt a VP-s beruházási pályáza-
tok kifutásával és megvalósításának előrehaladásá-
val magyarázható, másrészt pedig a vállalkozások 
elbizonytalanodása is érzékelhető. Mi arra biztatjuk 
ügyfeleinket, hogy a mostani olcsó hitelek és ke-
zességvállalás mellett, ha van életképes beruházá-
si elképzelésük, azt valósítsák meg, ne várják meg  
a következő uniós fejlesztési ciklust, mert a mai lehe-
tőség addigra már semmivé válhat.

Mit terveznek az agrárszektor jövőbeni kiszolgá-
lására?
A bank kiemelkedő finanszírozója kíván lenni az ag-
rárszektornak, figyelemmel annak fejlődési irányai-
ra és problémáira. Folyamatosan vizsgáljuk a lehe-
tőségét, hogy az igényekhez igazodva, megújuló 
és hatékony finanszírozási megoldásokkal álljunk  
a vállalkozások rendelkezésére. Aktív szemé-
lyes – akár helyszíni, egyedi – ügyfélkapcsolat-
ra törekszünk, igyekszünk beazonosítani a cégek 
fejlesztési elképzeléseit és fejlődési lehetőségeit. 
Folyamatosan törekszünk az átfutási idők rövidíté-
sére, a gyorsabb ügyintézés érdekében pedig minél 
több digitális csatornát igyekszünk igénybe venni. 
A bonyolultabb mezőgazdasági és élelmiszeripari 
integrációs együttműködések finanszírozásában is 
nagyobb szerepet akarunk vállalni.

A koronavírus-járvány negatív hatásai által érin-
tett gazdálkodók támogatása céljából a Gazdaság-
védelmi Akcióterv részeként 2020 áprilisától az 
Agrárminisztérium 14/2020. (IV. 10.) számú ren-
delete alapján az Agrár Széchenyi Kártya konst-
rukcióban új hiteltermék vehető igénybe: az Agrár 
Széchenyi Kártya Plusz. A gazdasági problémák 
áthidalására és a káros gazdasági következmények 
enyhítésére kedvezményes feltételrendszerű folyó-
számlahitel áll az agrárvállalkozások rendelkezésé-
re. A gazdálkodók a jogosultsági feltételeknek való 
megfelelés esetén 1, 2 vagy 3 éves futamidejű hi-
telt igényelhetnek, akár 200 millió forint maximális 
összegig. A kormányzat a hitelekhez – azok teljes 
futamidejére – 100 százalékos kamattámogatást, 
100 százalékos kezességi díjtámogatást, 100 száza-
lékos kezelési költségtámogatást, illetve akár teljes 
egyéb költségtámogatást nyújt. A támogatás nem 
terheli a gazdálkodók de minimis keretét, hiszen 
ahhoz átmeneti támogatási jogcímen juthatnak 
hozzá. Az így felvett hitelhez az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 90 százalékos 
kezességvállalása kapcsolódik. A kiemelt támoga-
tások a 2020. december 31-éig hatályba lépett új 
hitelügyletekre vehetők igénybe.

A Széchenyi Kártya konstrukció legújabb eleme-
ként a mezőgazdasági szektor vállalkozásai 2020 
októberétől igényelhetik az ugyancsak kiemelt 
mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezes-
ségi díjtámogatású Agrár Széchenyi Beruházási 
Hitel Plusz hitelterméket. Ez a koronavírus-járvány 
miatti kedvezőtlen gazdasági hatások ellensúlyo-
zására agrárgazdasági beruházási hitelcélokra, 
illetve (a hitelösszeg legfeljebb 20 százalékáig)  
a hozzá kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre, to-
vábbá üzletrész, társasági részesedés, termőföld 
vásárlására, piaci árazású beruházási hitel kivál-
tására is felhasználható. 

A hiteligénylő vállalkozásnak rendelkeznie kell  
a beruházás tervezett költsége minimum 10 szá-
zalékának megfelelő saját erővel, kivéve a hitel-
kiváltást, ahol nincs saját erő elvárási kötelezett-
ség. A hitel akár fix évi 0,5 százalékos kamattal, 
maximum 10 éves futamidőre, 1 milliárd forint 
maximális összegig igényelhető, a támogatás a 
teljes futamidőre jár, és nem terheli a vállalkozá-
sok de minimis keretét. A konstrukcióhoz szintén 
kapcsolódik az AVHGA 90 százalékos kezesség- 
vállalása.

A Vidékfejlesztési Programban 2020 tavaszán 
került meghirdetésre a „Baromfi- és sertéstartó 
telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” 
című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) kétmilliárd 
forintos keretösszegű uniós pályázati felhívás, 
amely a közelmúltban Magyarországon is 
megjelent állatbetegségek (madárinfluenza és 
afrikai sertéspestis) megelőzésének költségeihez 
járul hozzá. A különböző járványos betegségek 
állattartó telepeken történő megjelenésének 
kockázata technológiai megoldások alkalmazásával 
mérsékelhető. Az erre szolgáló berendezések, 
eszközök beszerzéséhez, illetve építési feladatok 
megoldásához nyújt segítséget a támogatási 
konstrukció. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege – egyéni és kollektív projekt 
esetén is – legfeljebb 30 millió forint volt.  
A támogatás maximális mértéke Közép-
magyarországi régióban az összes elszámolható 

költség 40, a többi régióban az összes elszámolható 
költség 50 százaléka lehet. A fiatal mezőgazdasági 
termelők által végrehajtott projektek 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak,  
akárcsak a kollektív módon megvalósított 
fejlesztések. 

Az érintett gazdálkodók két pályázati szakaszban 
összesen csaknem 350 pályázatot nyújtottak be, 
amelyekben mintegy 5,4 milliárd forint támogatást 
igényeltek. A beérkezett támogatási kérelmek közül –  
2020. október végéig – kb. 200 esetben született 
kedvező döntés, így összesen 2,5 milliárd forint 
támogatás került megítélésre. Várhatóan további 
pályázatok is kedvező elbírálásban részesülhetnek. 
Az Agrárminisztérium az eredeti forráskeret 
megnövelésével valamennyi olyan pályázót 
támogatásban kíván részesíteni, amely megfelel  
a jogosultsági kritériumoknak.

Agrár Széchenyi Kártya Plusz hitelek 
alapítványi kezességgel

A sertés- és baromfitartók  
járványvédelmének támogatása
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trágyakezelést síkbeton padozat kialakításával va-
lósítjuk meg, emellett beszereztünk egy melegvizes 
mosóberendezést is, ami nagy lépést jelent a higié-
nia terén. Az állategészségügyi és -higiéniai szem-
pontok mellett az ezzel több ponton összefüggő kör-
nyezetvédelmet is szem előtt tartjuk; ezt szolgálja  
a megújuló energiát hasznosító két biomassza kazán 
is. Az új kazánok és a mosóberendezés üzembe állí-
tásával a földgáz és a víz felhasználását szeretnénk 
takarékosabbá tenni. A meglévő istállóépületek hő-
szigetelése javítani fogja az üzemeltetés költség-
hatékonyságát, és a fejlesztés hatására a termelési 
kapacitás növelésével még stabilabb lesz a gazdál-
kodás. A korszerűsített épületekben az állomány 
szempontjából kedvezőbb klímát lehet kialakítani, 
jobban érvényesül az állatok genetikai potenciálja, 
ami hatással lesz a termelés jövedelmezőségére.  

A tervek megvalósításához komoly pénzügyi hát-
tér szükséges. Különösen érdekes kérdés ez most, 
a járvány idején. 
– A járvány miatt a mezőgazdaságnak, így nekünk 
is nehéz év volt 2020. Olyan új helyzetekkel kerül-
tünk szembe, amilyenekre korábban nem volt példa, 
így minden segítség felértékelődött. Az OTP Bank 
gyorsan reagált, az elsők között tette elérhetővé  
a gazdaságélénkítő programokra épülő hitelkonst-
rukcióit. Számomra az volt a legfontosabb szempont, 
hogy a vállalkozás igényeinek és lehetőségeinek leg-
inkább megfelelő, és a támogatási lehetőségekhez 
kapcsolódó finanszírozási formát találjak. Az OTP 
Bank állami támogatású hitelei stabil pénzügyi hát-
teret teremtettek a vállalkozásnak. A biztonságot 
fokozta, hogy a hitelek mögött az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége áll. 
Úgy érzem, hogy ez a legjobb választás volt. 

Hogyan alakul a piac, mennyire van kitéve a gaz-
daság a kereslet ingadozásának? 
– A minőségre mindig van vevő. A folyamatos fejlesz-
tések eredményeként nem csak a termelés naturális 
mutatói alakultak szépen, hanem a termékeink ma-

gas minőségével is előkelő helyet vívtunk ki magunk-
nak. A telep auditálva van a Puszta Gold és a KFC 
által, így közvetett úton az általunk felnevelt baromfi 
a magasabb minőséget elváró piacokon is megta-
lálható. Legfontosabb vevőnk a Hungerit Zrt. Ezek  
a tények önmagukban is minősítik a tevékenységün-
ket, de talán a legnagyobb értékmérője, hogy immár 
harmadik alkalommal vehettünk részt az Aviagen 
Kft. több éve rendszeresen szervezett „Ross 400 
Club” rendezvényén. Az eseményen azok a ROSS 
308-as baromfigenetikával dolgozó termelők és 
takarmánygyártók vesznek részt, akik egy év alatt 
400-nál magasabb brojler index-et értek el. A brojler 
index olyan több naturális mutatóból kalkulált mu-
tatószám, amely a telepi termelési eredményeket, 
azok összemérhetőségét, a takarmány felhasználás, 
a hízlalási idő, a végsúly és az elhullás figyelembe-
vételével próbálja egy mutatóba sűríteni. A 400-as 
brojler indexen felüli teljesítményt három évvel ez-
előtt még csak húsznál kevesebb gazdálkodónak si-
került Magyarországon elérnie. 2019-ben már több 
mint 40 termelő 130-nál is több turnusánál mértek 
400 pont feletti teljesítményt. 2019-ben a 120 ezer 
alatti állomány kategóriában a 2. helyezést értünk el. 

Hogyan tovább?
A fejlesztések nem csak a vállalkozás minőségi és 
mennyiségi növekedésére vannak hatással, hanem 
új lehetőségeket is teremtenek. Ilyen például a fog-
lalkoztatás bővítése, a termelés további diverzifiká-
ciója, az exportlehetőségek kiaknázása és a környe-
zetvédelem is. „A haszonállat tartás jelentősége és 
mértéke országok, vidékek, sőt gazdaságok szerint 
is rendkívül különböző és a természeti viszonyokon 
kívül főleg a gazdasági viszonyoktól függ… a haszon-
állattartás a gazda egyik legfontosabb, de egyben 
legnehezebb feladata.” (Reichenbach (Nagypataki 
B). Ezzel az idézettel kezdtem a szakdolgozatomat 
2009-ben, de tíz év elteltével is ezt tartom a legfon-
tosabb feladatnak. A fejlődés legfontosabb, legfan-
tasztikusabb tulajdonsága, hogy élethosszig tart, így 
mindig voltak és lesznek új célkitűzések.

Az indulásról a következőket mond-
ta Szalai László. 
– Édesapám 1994-ben alapította a 
családi vállalkozásunkat, amelynek 
a vezetését később én vettem át: 
2008-tól, az agráregyetem elvég-
zése óta egyedül vezetem a gaz-
daságot. Édesapám vízi szárnyas 
tenyésztéssel foglalkozott, én fő 
profilként a tömőkacsa-alapanyag 
nevelésére tértem át, de 2015-ben 
megváltoztak a piaci viszonyok, 
emiatt a tömőkacsa előállítása a 
háttérbe szorult és a csirkenevelés 
került a középpontba. A termelés 
három, egyenként 22 ezer férőhe-
lyes és hat, egyenként 7400 férő-
helyes nevelő istállóban folyik. Az 

állatok rendszerint 40-49 napos korukig tartózkod-
nak a gazdaságban, a termelési ciklus átlagosan hat 
hétig tart. Turnusonként 110 ezer brojlert állítunk elő, 
évente hat turnusban.

Milyen stratégiai elképzelés mentén fejlesztik a 
vállalkozást?
–  Tudatosan törekszünk a tevékenységünk bővíté-
sére és a termelés korszerűsítésére. Azt az elvet kö-
vetjük, hogy mindig a legmagasabb színvonalon kell 
termelni, különben lemaradunk. Induláskor egy 400 
négyzetméteres, ötezer férőhelyes fóliasátor jelen-
tette a termelő bázist. Ezt követően újabb termelő-
sátrak építésével növeltük az alapterületet, illetve 
korszerűsítettük az istállókat is. Gondolom, nem 
kell mondani, hogy a nyereséget visszaforgattuk a 
termelésbe, hiszen mindez komoly anyagi erőfeszí-
tést igényelt. E folyamat érzékeltetésére a jelentő-
sebb lépések közül felsorolok néhányat. 1997-ben 
négy, egyenként ötezer férőhelyes fóliás istállóval, 

2002-ben öt szigetelt fóliaházzal, 2007-ben egy ezer 
négyzetméteres tömőházzal és egy fele akkora fó-
liasátorral nőtt a vállalkozás. Nagy lépést jelentett 
2015-ben a fóliasátrakról kőépületekre való áttérés, 
a teljes technológia cseréje, egy trágyatároló építése, 
egy hídmérleg kialakítása, valamint a szociális épület 
létesítése és a telepi utak kiépítése. Az elmúlt évben 
terménytárolót építettünk és kialakítottuk a napele-
mes rendszert a telepen. Természetesen mindehhez 
igénybe vettük a pályázatok adta lehetőségeket. 
Úgy gondolom, hogy az idén nagyot lépünk előre  
a termelésfejlesztés, és az energiahatékonyság te-
rén: két, egyenként 1500 négyzetméteres nevelő ólat 
építünk a legmodernebb technológiával, padlófűtés 
kialakításával, hőszivattyúval, napelemes rendszer-
rel, és a hozzá tartozó infrastruktúra kialakításával. 
Az új beruházás mellett a projekt részét képezi há-
rom, egyenként 1000 négyzetméteres már meglévő 
baromfiistálló teljes energetikai korszerűsítése, ami 
jórészt már megújuló energiára alapozott.  

Milyen gazdasági előrelépést jelent a legújabb fej-
lesztés?
– A három nevelő épület energetikai felújításának 
eredményeként, aminek része az épületek hőszige-
telése is, a várható energiahatékonyság javulás kö-
zel 50� lesz. Két meglévő istállóba új baromfitartási 
technológiát is beszerelünk, amitől a termelés haté-
konyságának jelentős növekedését várjuk. Minden 
változtatást az állathigiéniai szempontok szem előtt 
tartásával tervezünk: így például az új istállón belüli 

Mindig a kor színvonalán 
termelt
Hagyomány volt a Kis-Kunság szikes tavakkal tarkított vidékein a liba, kacsa 
tenyésztése. Ebben a hagyományban gyökerezik Kunfehértón a Szalai László  
által irányított családi gazdaság, amely ma már – egy váltás után - 
világszínvonalú technológiával nagy tömegben állítja elő a legmagasabb  
minőségi igényeket is kielégítő brojler csirkét.

„A biztonságot fokozta, hogy a hitelek mögött  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
készfizető kezessége áll. ”
Szalai László
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Megjelent az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM  
rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból  
a borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez igényelhető támogatásról. 

A támogatható tevékenységek az alábbiak:
a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-,  

pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő  
vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, 
érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első 
üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első 
üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása; 

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati 
technológiához kapcsolódó, üzemen belüli 
anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, 
raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó,  
új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése; 

c) a támogatott borászati gép vagy technológiai 
berendezés üzemeltetését szolgáló napelem-  
vagy napkollektorrendszer beszerzése és  
üzembe helyezése.

A támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően 
első alkalommal üzembe helyezett borászati gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható, 
amelyek hozzájárulnak a borászati üzemek szőlőfeldolgozó, 
borkészítési vagy palackozási infrastruktúrájának 
fejlesztéséhez, valamint javítják a kérelmező 
versenyképességét. A 2021–2023. pénzügyi évekre 
vonatkozó támogatás mértéke 21 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. A támogatási hányad az őstermelők, illetve 
a mikro-, kis és közepes vállalkozások esetében a Közép-
magyarországi régióban a nettó beszerzési ár 40, más 
régiókban 50 százaléka, a nagyvállalatok esetében 
20, illetve 25 százaléka lehet. A 2020-ban a pályázat 
megjelenéséig beszerzett eszközök esetében pályázónként 
maximum 50, a 2020. év hátralevő részében vásárolt 
eszközök esetében pályázónként legfeljebb 100 millió forint 
lehet a támogatás.  A támogatási kérelem november utáni 
beszerzés esetén 2020. november 2. és november 22. 
között, majd 2021. április 1. és április 20. között, a 2022. 
évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 
15. közötti időszakában elektronikus úton nyújtható be. 
A 2020-ban már november előtt beszerzett eszközök 
esetében 2020. november 30. és december 21. között 
nyújtható be támogatási kérelem.

A borászati gépek, 
technológiai berende-
zések beszerzésének 
támogatása 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.

A mezőgazdasági kisüzemek támogatása
A mezőgazdasági kistermelők tevékenységének 
támogatása, fejlődési lehetőségének erősítése ki-
emelt agrárpolitikai cél. Ezért a Vidékfejlesztési 
Programban meghirdetésre került a „Mezőgazdasági 
kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kód-
számú) pályázati felhívás, amely az adottságaik és 
ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgaz-
dasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági 
több lábon állását kívánja elősegíteni.
Támogatási kérelmet a vidéki térségekben tevékeny-
kedő őstermelők, mikrovállalkozásnak és mezőgaz-
dasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy 
szociális szövetkezetek nyújthatnak be. A pályázat 
beadásának alapfeltétele annak igazolása, hogy az 
érintett gazdálkodó a támogatási kérelem benyúj-
tását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 
3000 euró STÉ (Standard Termelési Érték), de leg-
feljebb 6000 euró STÉ értékű termelési potenciállal 
(üzemmérettel) rendelkezett, vagy ezzel megegyező 
nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből 
vagy mezőgazdasági termelésből és termékfeldol-
gozásból.
A támogatást kérőnek az üzleti tervében vállalnia 
kell, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalé-

pésétől számított negyedik év végére a mezőgazda-
sági termelő tevékenységből származó üzemmérete 
meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy 
a mezőgazdasági termelésből és feldolgozási tevé-
kenységből származó értékesítés nettó árbevétele 
meghaladja a 6000 eurót. Az igényelhető vissza 
nem térítendő átalánytámogatás összege 15.000 
eurónak megfelelő forintösszeg, amely 5 évre szól, 
és két részletben folyósítják. A támogatási összeg 
75 százalékát a támogatói okirat megküldésével 
egyidejűleg fizetik ki a pályázónak. A fennmaradó 
25 százalék a támogatási időszak végén, az üzleti 
tervben vállalt kötelezettségek teljesítésekor folyó-
sítható. A nyertes pályázónak az elnyert támogatá-
si összeget gazdasága fejlesztésére kell fordítania, 
mégpedig úgy, hogy az üzleti tervben tett vállalá-
sának (az üzemméret növelésével) maradéktalanul 
eleget tegyen.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. novem-
ber 6-ától szakaszosan, előreláthatólag 2021. dec-
ember 17-ig vagy a rendelkezésre álló 2,5 milliárd fo-
rintos támogatási forrás kimerüléséig van lehetőség. 
Az egyes értékelési határnapokig beadott projektek 
elbírálása együttesen történik meg.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
kezességi ügyleteinek mintegy ötöde a beruházásokhoz 
kapcsolódik. Az elmúlt két évben a kezességgel biztosított 
beruházásokat segítő hitelösszeg mintegy 77 milliárd 
forint volt. Ennek 70 százalékát a mezőgazdasági, további 
csaknem 20 százalékát az élelmiszeripari fejlesztésekhez 
vették igénybe. 
A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az agrobiznisz 
területén működő vállalkozások – ideértve a legkisebb 
őstermelőket, családi gazdálkodókat is – jelentik a korona-
vírus-járvány sújtotta nemzetgazdaság egyik viszonylag 
válságálló területét. Az ágazat működése, fejlesztéseinek 
megvalósítása, versenyképességének erősítése alapvető 
fontosságú. A válságkezelés fontos célja, hogy a cégek 
likviditási helyzete helyreálljon, a beruházási kedv fenn-
maradjon, valamint a vidékfejlesztési támogatott projek-
tek ne akadjanak el. A koronavírus-járvány kedvezőtlen 
gazdasági hatásait ellensúlyozó, a vállalkozásokat segítő 
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében kulcsszerep jut 
az intézményi kezességvállalásnak is. A kezességvállalás 

erősíti a bankok hitelezési hajlandóságát, és bővíti azon 
vállalkozások körét, amelyek hitelhez juthatnak. 
Több olyan – az AVHGA kedvezményes kezességvállalás-
sal is segített - támogatási program és kedvezményes 
finanszírozási konstrukció is elérhető, amely a likviditás 
biztosítása mellett a beruházásokat is ösztönzi. Ilyen a 
Vidékfejlesztési Program, az Agrárminisztérium beruhá-
zási kamattámogatása, a Növekedési Hitelprogram Hajrá 
és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz konstrukció. 
A finanszírozás biztosítása előmozdítja a munkahelyek 
megőrzését is. A megfelelő külső források bevonásá-
val elkerülhető a létszámleépítés és a csődhelyzet. Az 
Alapítvány a koronavírus-járvány magyarországi megje-
lenése óta több mint 35.000 munkahely megőrzéséhez 
vagy létrejöttéhez járult hozzá azáltal, hogy kezességet 
nyújtott 7.000 vállalkozás finanszírozási ügyletéhez. Az 
intézményi kezesség a társadalmi fenntarthatóságot is 
szolgálja: a vidéki munkahelyek megőrzése, a kisterme-
lők pénzügyi rendszerbe való bevonása a vidékfejlesztés 
fontos eszköze.

A kezességvállalás szerepe az élelmiszer-
gazdasági beruházások megvalósításában  
és a munkahelyek megőrzésében
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• 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
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

• 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 

minőségrendszerhez történő csatlakozásának 
támogatása

• Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszközfejlesztése 

• 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
• Csemetekertek gépbeszerzése
• Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A VP folyamatban levő pályázati kiírásai

A „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minő-
ségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” 
című (VP3-3.1.1-19 kódszámú) felhívás célja, hogy a) 
erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmi-
szerláncba, b) az Európai Unió és Magyarország által 
elismert minőségrendszerek és az azok keretében 
előállított termékek ismertek és elismertek legyenek 
a piacok és a vásárlók körében, c) ösztönözze a me-
zőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrend-
szerekben való részvételét. Évi 1000 eurónak megfe-
lelő vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. 
A gazdálkodók az idén december végéig adhatnak be 
pályázatot, a támogatott évek száma négy.
A „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” 
című (VP3-9.1.1-20 kódszámú) pályázati kiírás célja az 
agrárgazdasági vállalkozások hazai és nemzetközi pi-
aci pozícióinak erősítése, amelynek egyik fontos esz-
köze az együttműködések ösztönzése, így a termelői 
csoportok létrehozásának és fejlesztésének előmoz-
dítása. A felhívás kedvezményezettjei az elismerést 
követő legfeljebb 5 éven keresztül vehetik igénybe az 
elnyert vissza nem térítendő támogatást, a termékeik 
értékesítése alapján számított átalányösszeg formá-
jában. A támogatás maximális éves összege százezer 
euró. December 31-éig nyújthatók a kérelmek.

A Vidékfejlesztési Programban meghirdetésre került  
a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-
20 kódszámú) pályázati felhívás. A támogatási konst-
rukció célterületei: 1) a kertészeti termelőtevékenysé-
get szolgáló növényházak építése, korszerűsítése; 2) 
a kertészethez kapcsolódó hűtőházak, hűtőtárolók, 
zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást 
követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létreho-
zása, korszerűsítése. Az összesen 30 milliárd forintos 
keretösszegű pályázati felhívás kedvezményezettjei 
azok a mezőgazdasági termelők lehetnek, amelyek leg-
alább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeztek, és 
árbevételüknek legalább 50 százaléka mezőgazdasági 
tevékenységből származik. Kollektív beruházás esetén 
termelői csoportok, termelői szervezetek, a mezőgaz-
dasági termelők tagságával működő szövetkezetek, 
valamint szociális szövetkezetek is pályázhatnak. A tá-
mogatás maximális mértéke a Közép-magyarországi 
régióban az összes elszámolható költség 40, a többi 
régióban 50 százaléka. A kollektív és a fiatal mezőgaz-
dasági termelő által végrehajtott projektek 10 száza-
lékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosul-
tak. Az első pályázási szakaszt követően a támogatási 
kérelmek benyújtására 2021. január 18. és 2021. febru-
ár 19. között nyílik lehetőség.

A kertészetek 
támogatása

2020 decemberéig 
beadható pályázatok
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