
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-

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

„az agrárszektor bármely szegmensében 
fellelhetők ígéretes üzleti elképzelések”
Hollósi Dávid
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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 magyar agrárágazat az elmúlt években négy fő 
támogatási jogcímcsoporton – a közvetlen támo-
gatásokon, a Vidékfejlesztési Program pályázata-
in, a nemzeti támogatásokon és a piaci támogatá-
sokon – keresztül évi átlag összesen mintegy 700 
milliárd forint támogatáshoz jutott hozzá. 

A 2020. évben a gazdálkodók 169 ezer egy-
séges kérelmet nyújtottak be, ötmillió hektár 
mezőgazdasági területre. Ez alapján több tá-
mogatási csoport esetében lehetőség nyílt támo-
gatási előleg folyósítására. Az előlegfizetés fő cél-
ja az őszi munkák zavartalan elvégzésének, illetve  
a termelők pénzügyi stabilitásának, likviditásának 
biztosítása.  Az agrártárca arra törekszik, hogy 
minél több termelő részesülhessen előrehozott ki-
fizetésben, és minél több jogcímen elindulhasson  
a támogatás utalása.

A Magyar Államkincstár a 2020-ban benyújtott 
egységes kérelmek alapján – az előleget és az elő-
legfizetés lezárulta után december 1-jét követően 

fizethető részfizetéseket is beleszámítva – az előt-
tünk álló időszakban összesen hozzávetőlegesen 
290 milliárd forint támogatást fizet ki. Ebből vár-
hatóan több mint 232 milliárd forint a közvetlen 
támogatásokhoz kapcsolódik. 

Az előleg mértéke a közvetlen támogatások maxi-
mum 70 százaléka lehet. Mintegy 38 milliárd forint 
folyósítása a területalapú vidékfejlesztési – mint 
például az agrár-környezetgazdálkodást vagy az 
ökológiai gazdálkodásra váló átállást segítő – tá-
mogatásokat érinti. Az előleg a területalapú vi-
dékfejlesztési támogatások maximum 85 százalé-
ka lehet. 

További kb. 16 milliárd forint pedig olyan nemzeti 
agrártámogatásokhoz kapcsolódik, mint például 
az állattartók átmeneti nemzeti támogatása. Az 
előbbieken túl hozzávetőleg ötmilliárd forinthoz 
az uniós krízistartalék maradványából jutnak hoz-
zá a gazdálkodók.

Az agrártámogatások előlegfizetése

A koronavírus-járvány 2020. tavaszi első és 
2020. őszi második hulláma negatív hatást fejt 
ki a nemzetgazdaság valamennyi területére, így 
a mezőgazdaságra is. A magyar agrárszektornak 
ugyanakkor egyéb problémákkal, így kedvezőtlen 
időjárási körülményekkel (aszállyal, belvízzel, 
tavaszi fagykárral), állategészségügyi gondokkal, 
piaci zavarokkal is szembe kellett néznie ebben az 
évben. Mindezek a termelésre, a finanszírozásra és 
az ágazat együttműködési rendszerére is befolyással 
vannak. A mostani helyzetben az agrárvállalkozások 
jövedelmezősége elmaradhat a korábbi évekétől,  
amely pénzügyi nehézségeket okozhat és ronthatja  
a hozzáférésüket a külső finanszírozáshoz. 
A gazdaságvédelmi intézkedések között kiemelkedő 
szerepet kapott a 2020. június elején elindult 
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program, amelynek. 
célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozások, illetve a vidéki mikro-, kis- és közepes 
működésének biztosítása, ezzel is hozzájárulva az 
agrárium folyamatos fejlődéséhez. A vállalkozások 
hitelhez jutását nagymértékben segíti, hogy az 

ügyletekhez a programban akár 90 százalékos 
alapítványi kezességvállalás és 90 százalékos 
állami viszontgarancia kapcsolódik, és a kezesség 
kiemelkedően kedvező díjazású. A gazdálkodóknak 
így nincs szüksége további fedezetre és késedelem 
nélkül megkaphatják a likviditási problémák 
megoldását lehetővé tevő bankhitelt. Ezek a hitelek 
egyúttal hosszabb távon hozzájárulnak a gazdaság 
újraindításához, a gazdálkodás kiszámítható és stabil 
működésének fenntartásához, illetve a jövedelem-
biztonság és a versenyképes agrárgazdaság 
megalapozásához is. A program keretösszege  
100 milliárd forint, amellyel az AVHGA folyószámla, 
forgóeszköz- vagy beruházási hitelekhez tud 
kezességet nyújtani. A konstrukció további előnye 
az alacsony díjazás: agrárügyletek esetében a teljes 
futamidő alatt mindössze 0,25�, amely nem terheli 
az agrárvállalkozások szűkös de minimis keretét, mert 
ahhoz átmeneti támogatás címen juthatnak hozzá.  
A programban 2020. december 31-ig nyújtható 
kezesség. 2020. november közepéig több mint 50 
milliárd forint hitel felvételét támogatta az alapítvány.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) közreműködése a válságkezelésben – 
Krízis Agrárgarancia Program
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kínálunk számukra kiváló minőségű I. nyaras, II. 
nyaras, valamint III. nyaras (étkezési) korosztályú 
halat. Cégünk 80�-ban magyarországi horgászta-
vaknak értékesít, a maradék 20� pedig az európai 
unión belül exportra kerül, elsősorban Romániába és 
Szlovákiába. A Magyar Országos Horgász Szövetség 
nagymértékben támogatja a hazai horgász egye-
sületeket. A pályázatoknak, a különféle támoga-
tásoknak köszönhetően az egyesületek évről-évre 
nagyobb pénzügyi kerettel rendelkeznek. Mivel  
a horgászat a szabadidő eltöltésének egyre kedvel-
tebb módja, folyamatosan nő a „pecások” tábora. 
Ez kihat a mi munkánkra és gazdasági eredménye-
inkre is, de van ennél általánosabb következménye 
is: növekszik a halhús fogyasztásának aránya, ami 
előbb-utóbb a vásárlói igényekben is megmutatko-
zik. Ez kedvező jelenség, még ha gyors áttörést nem 
is érhetünk el, de azzal, hogy egyre több családhoz 
jut el a hal, megindult egy folyamat. Az is a kedve-
ző változás jele, hogy a ponty mellett valamelyest 
a harcsa és a süllő felé mozdul a kereslet. Bízunk 
benne, hogy fogyasztás növelésére ráerősítenek  
a halfogyasztást ösztönző központi reklámakciók is. 
Ha arra gondolunk, hogy Magyarországon az egy 
főre jutó halfogyasztás 2,5 kilogramm évente, ami-
vel sajnos a világon a legkevesebb halat fogyasztók 
között vagyunk, akkor bizton állíthatom, hogy ez  
a piac még komoly lehetőséget tartogat számunkra. 

Mint elmondta, alkalmazottként nem rendelke-
zett komoly tőkével. Ennek ellenére milyen pénz-
ügyi háttérrel tudta megvalósítani a vállalkozá-
sát? 
– A vállalkozásom indulása, azaz 2006 óta vagyok 
a Raiffeisen Bank ügyfele. A bank bízott a vállalko-
zásomban, én pedig bíztam a bank szaktudásában, 
ez az alapja a jó kapcsolatunknak. Én nem vagyok 
pénzügyi szakember, ezért a bank munkatársaihoz 
fordulok a fontos gazdasági, pénzügyi kérdésekkel, 
ők mindig segítséget nyújtottak és nyújtanak a mai 
napig. 2017-ben a Raiffeisen Bank fejlesztési hitele 
segített álmaim megvalósításában, ami egy saját 

gazdaság volt. A banknak köszönhetően megvásá-
rolhattam a szolnoki Milléri tógazdaságot, ráadásul 
igen kedvező feltételekkel. Ez évben pedig a bank 
MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá kölcsöne nyújt 
segítséget abban, hogy a vállalkozásomat tovább 
tudjam fejleszteni, korszerűsíteni. Nagy biztonságot 
ad, hogy mind a két hitelnél az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség 
szolgált biztosítékként.

A jövőt tekintve mik a legfontosabb fejlesztési 
céljai, tervei?
– A termelés növelése érdekében mindenképpen sze-
retnénk a vállalkozásunkban további fejlesztéseket 
megvalósítani. Elsődleges célunk a halastavak felújí-
tása (kotrása, mélyítése), mivel nagyobb és mélyebb 
tóterületen akár 30-40�-os termelésnövekedést is 
el lehet érni. A mennyiség növekedése mellett ez ki-
hat a termék minőségre is, hiszen a nagyobb mély-
ségű, tisztább vízben jobb ízű, értékesebb halakat 
lehet tenyészteni. A halastórendszerek telelőinek 
felújítására is szeretnénk sort keríteni. Fontos a szál-
lító kapacitás növelése, ezért újabb szállító eszközö-
ket, illetve a halak biztonságos szállításához szük-
séges újabb halszállító tartályokat kell beszerezni. 
Ezzel tovább tudunk lépni mind a termelésben, mind 
az értékesítésben. Igazán nagy reményeket fűzünk  
a következő évekhez.

Mondhatjuk azt is, hogy vállalkozásá-
nak gyökerei a távoli múltban erednek: 
halász dinasztiából származik, ősei ge-
nerációkra visszamenőleg halászattal 
foglalkoztak. Mint az ilyen esetekben 
gyakran előfordul, őt is korán magával 
ragadta a vízi élet. Így vall az életkez-
déséről és a vállalkozás alapításáról.
– Már gyerekkoromban mentem édes-
apámmal az élő Tiszára halászni. Nem 
volt kérdés, hogy én is, akár az előde-
im, ezt a tevékenységet akarom to-
vább vinni. A kilencvenes évek elején 
a Tiszaalpári Halászati Szövetkezetnél 
kezdtem dolgozni, majd később a 
Szegedi Halászati Szövetkezetnél foly-
tattam halász tevékenységemet a folyó 
Tiszán. 2006-ban döntöttem úgy, hogy 
megpróbálkozom a halastavi halterme-
léssel, ezért Király és Társai Halászati 
Kft. néven megalapítottam a vállalko-
zásomat. Kezdetben 40 hektár bérelt 
területen tenyésztettünk halat. Ebben 

az időszakban sikerült a haltenyésztéssel kapcsola-
tos ismereteket mélyebben elsajátítani. Majd később 
a 40 hektárt 140 hektár vízterületre tudtuk növelni, 
és 2017-től már több mint a dupláján, 350 hektáron 
folytattunk haltermelést. Mára már az éves nettó 
árbevételünk eléri az 520 millió forintot. Azt gondo-
lom, hogy a kitartás és a kemény munka meghozta 
az eredményét.

Milyen halfajokat tenyésztenek? 
– Minden olyan édesvízi halfaj tenyésztésével foglal-
kozunk a gazdaságban, amely a magyarországi pia-

con megtalálható. Így például: ponty, csuka, harcsa, 
süllő, amur, compó, busa, keszeg, kárász. Azonban 
országunk halhúsfogyasztási szokásait tekintve 
megállapítható, hogy igencsak egyoldalú. A ma-
gyar konyhában az őshonos ponty a legismertebb 
és legnépszerűbb halfaj, ennek megfelelően ebből 
igyekszünk a legnagyobb mennyiséget tenyészteni. 
A termelés mellett kis- és nagykereskedelemmel is 
foglalkozunk. Nálunk egy mázsa a legkisebb meny-
nyiség, amit értékesítünk. Fő vásárlóink, a horgász-
egyesületek általában 100-10000 kilogrammos téte-
lekben veszik tőlünk a halat. Természetesen néhány 
halnagykereskedő is tartozik a partneri körünkhöz. 
Kereskedelmi tevékenységünket, nevezhetjük köz-
vetlen értékesítésnek is, mivel két horgásztó is tar-
tozik a vállalkozásunkhoz.

Tudjuk, hogy az egészséges táplálkozás követel-
ményeihez viszonyítva nagyon kevés halat fo-
gyaszt a magyar ember. Ennek ellenére milyen 
piaci lehetőségeket találnak, milyen kilátásai 
vannak a haltenyésztésnek és kereskedelemnek? 
– Igyekszünk a lehetőségekhez képest maximálisan 
megfelelni a piac kívánalmainak. Tudni kell, hogy  
a haltermelés folyamata az 5-6 mm-es zsenge iva-
dék (lárva) megvásárlásával kezdődik, ezeket a ha-
lastóba kihelyezve a neveléssel folytatódik. Célunk, 
hogy törzsvásárlóink, illetve a partnereink igényeit 
minél nagyobb mértékben ki tudjuk elégíteni, ezért 

A horgásztavak kiszolgálója
A halászat nem egy szakma, nem egy foglalkozás, hanem életmód, olyan 
világlátás, amelyben a természet, a gazdasági tevékenység és a szenvedély 
együtt él. Vagyis: boldog ember lehet, aki – mint a halász – kenyerét úgy 
keresi, hogy a hobbiját is műveli. Ugyanakkor látni kell a másik oldalt is:  
ha mindezt vállalkozásban teszi, legalább annyira kell ismernie a gazdaság 
működésének törvényszerűségeit, mint a természetét. Azt, hogy Király  
Zoltán tiszaugi vállalkozónak mindez sikerült, jól mutatják az elért 
gazdálkodási eredményei. 

„Nagy biztonságot ad, hogy mind a két hitelnél  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
által nyújtott kezesség szolgált biztosítékként.”
Király Zoltán
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A Vidékfejlesztési Program „Borszőlőültetvény telepítés 
támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) pályázatának 
beadási határideje 2021. március 1-jéig meghosszabbításra 
került. A rendelkezésre álló teljes támogatási összeg 4 milliárd 
forint. Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere 
több évszázados hagyománnyal rendelkezik, itt koncent-
rálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges 
szakértelem és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor 
értékesítésekor is megjelenő minőségi jelző, amely a gazdál-
kodók jövedelembiztonságát növeli. Ezért azok fejlesztése és 
megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A felhívás kereté-
ben a borvidéki településeken támogatható a gazdálkodók 
új borszőlőültetvény telepítése, amelynek része az ültetvény 
művelésmódjához igazodó támrendszer kialakítása, továbbá 
a kapcsolódó öntözőrendszer kiépítése is. Egyéni fejlesztés 
esetén maximum 75, kollektív fejlesztés esetén legfeljebb 150 
millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Az 
összes elszámolható költséghez képest a támogatás maxi-
mális mértéke a Közép-magyarországi régióban 40, a többi 
régióban 50 százalékos lehet. A csoportos, illetve a fiatal 
mezőgazdasági termelők fejlesztései 10-10 százalékpontos 
többlettámogatásban részesülhetnek.

Meghosszabbított 
pályázati határidő

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.

Kárenyhítő juttatás
A 2020. kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgaz-
dasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérel-
met 2020. november 30-ig azok a károsult gazdál-
kodók nyújthatják be, akik a 2020. évi kárenyhítési 
időszakban bejelentették kárukat. A kérelem a benyúj-
tási határidőn belül frissítve többször is benyújtható, a 
Kincstár és az agrárkár-megállapító szerv a 2020. nov-
ember 30-án éjfélig utolsóként beérkezett verziót veszi 
figyelembe. Legkésőbb 2021. március végéig születik 
döntés. A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozam-
érték és a referencia hozamérték különbsége képezi.  
A maximális összeg legfeljebb a hozamérték-csökke-
nés 80 százalékáig terjedhet, amennyiben a károsult 
gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosí-
tással. A mezőgazdasági termelő az összeg felére jo-
gosult, ha az adott kárenyhítési évre vonatkozóan az 
üzemi szintű referencia hozamértéke legalább felének 
mértékéig nem kötött az adott növénykultúrára jellem-
ző aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasá-
gi árvíz, tavaszi-őszi-téli fagy, illetve vihar káresemény-
re kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.
Ha egy növénykultúra esetében a termelőnek nem áll 
rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére 
saját hozamadata, akkor a referenciahozam megha-
tározásához az ugyancsak közzétett 2015-2019. évi 
átlaghozam-adatok használhatóak fel. 

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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