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FELFUTÓ KKV- ÉS AGRÁRHITELEZÉS
Az Erste Bank Hungary Zrt. Magyarország egyik legnagyobb hitelintézete. A bank egyre jelentősebb
szerepet tölt be a hazai KKV-szektor és az agrárágazat ﬁnanszírozásában. Az elmúlt években az
ügyfelek száma, a hitelállomány és a bank hitelpiaci részesedése is folyamatosan emelkedett. Milyen
elképzelései vannak a pénzintézetnek a KKV-k és az agrárszektor hitelezéséről? Hogyan alapozza
meg a banki üzletpolitika, a termék- és szolgáltatáskínálat a vállalkozások ﬁnanszírozását? Mi a
szerepe a kedvezményes alapítványi kezességvállalásnak a hitelezés segítésében, a banki törekvések
megvalósításában? Erről beszélgettünk Szerdahelyi Róberttel, az Erste Bank Hungary Zrt. kis- és
középvállalati vezetőjével.
Mik jelenleg az Erste Bank stratégiai céljai?
Az Erste Bank Hungary Zrt. a magyarországi bankszektor és a hazai
vállalatﬁnanszírozási piac egyik meghatározó szereplője. Az elmúlt
években a bank a piaci átlagot meghaladó mértékben növelte vállalati hitelállományát. Mind a hitelpiac egészében, mind a versenytárs
hitelintézetekhez képest emelkedett a piaci részesedésünk, vállalatﬁnanszírozási pozícióinkat az előttünk álló években tovább szeretnénk erősíteni. Az Erste Bank várhatóan 2023 végéig – a korábban
tervezettnél egy évvel hamarabb a hazai vállalatﬁnanszírozási piac
negyedik legnagyobb szereplője lesz. A Bank vállalati hitel- és
kötvényállománya 2021 végén közel 820 milliárd forint volt, amellyel
a hatodik legnagyobbak voltunk, míg 2022-ben a Commerzbank
megvásárlásával, valamint a ﬁnanszírozási tevékenység növekedésnek köszönhetően előre léphettünk az ötödik helyre.
A banki elképzelések megvalósításában milyen szerepet tölt be
a KKV-szektor? Milyen lehetőségek rejlenek a hazai kkv-k,
illetve az agrárszektor ﬁnanszírozásában?
A KKV-szektor – amelybe az agrárium vállalkozásainak döntő hányada is beletartozik – meghatározó pozíciót tölt be a magyar gazdaságban. A vállalati hitelpiacon kiemelt szerepe van a KKV-k bővülő ﬁnanszírozásának. Az Erste számára különösen fontos a hazai a kis- és
középvállalati szektor működésének, beruházási elképzeléseinek
támogatása, a vállalkozások ﬁnanszírozása. Az ennek a szegmensnek szentelt ﬁgyelmet jól mutatja, hogy az Erste évek óta folyamatosan piacvezető az ügyfél-elégedettségi mutatóban. Az Ersténél
a KKV-ügyfelek száma 2021-ben 5 százalékkal bővült, és ezzel – a nyilvánosan elérhető adatok szerint – a nettó ügyfélszám növekedés
alapján tavaly a második leghatékonyabb pénzintézet volt a piacon.

SZERDAHELYI RÓBERT

JÓL ISMERJÜK, ÉRTJÜK AZ
AGRÁRSZEKTOR SZEREPLŐINEK
MŰKÖDÉSÉT.
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A bank stratégiai területként tekint az agrárium ﬁnanszírozására is.
A KKV hitelezésben elért növekedés egyik részterülete az agrárszektor. Az ágazat valamennyi részében, így a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és az élelmiszer-feldolgozásban egyaránt látunk üzleti lehetőséget. Átgondolt mérlegeléssel lényegében
bármely gazdálkodási szegmensben ki tudunk alakítani megfelelő
ﬁnanszírozási megoldást. A mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek
számára biztosított kedvezményes konstrukciók csaknem minden
hitelintézetnél hasonló feltételekkel érhetők el, de ritka az olyan
banki partner, amely a beruházási elképzelések első megmérettetése során – hiszen a bankban ez történik – nem csak az optimális
ﬁnanszírozási konstrukciót kínálja, hanem a projekt piaci életképességét is meg tudja ítélni. Márpedig az Erste szakmai műhelye,
az Erste Agrár Kompetencia Központ éppen ezt teszi. Eddigi
tapasztalataink, elemzéseink, illetve előrejelzések is bizonyítják,
hogy jól ismerjük, értjük az agrárszektor szereplőinek működését,
nálunk olyan ﬁnanszírozási és tanácsadási segítséget kapnak az
ügyfelek, amely hozzájárul a tevékenységük sikeréhez.
Mi jellemzi a banki agrárhitelezési politikát és szerepvállalást?
Az Erste agrárportfóliója hosszú évek óta dinamikusan növekszik. Az
elmúlt négy évben jóval több mint duplájára bővült. Stratégiai
célunk olyan meghatározó szereplővé válni az agrárhitelezésben,
amely nem csak komoly elkötelezettséggel bír a szektorral szemben, hanem kiemelkedik felkészültségében, rugalmasságában, valamint olyan szakmai színvonalat képvisel, amely egyedülálló hozzáadott értéket jelent az agrárügyfelek számára. Agrártanácsadó
banki modellünk nem csak a pénzügyekben, hanem az agrárpiaci
működésben is támogatja ügyfeleinket. Az említett agrárszakmai
műhelyünk – különösen olyan időkben, mint a mostani – segítséget
nyújt a piaci eligazodásban, előrejelzéseket ad, taktikai és stratégiai
lépéseket javasol a gazdáknak. A Kompetencia Központ részt vesz a
bankon belüli döntések előkészítési folyamataiban, a hitelbírálatok
szakmai kontrolljában, és szakmai elemzésekkel segíti a hitelezést
végző ﬁókjainkat, munkatársainkat. Ügyfél kapcsolattartó szakértőink napi szinten konzultálnak az ügyfelekkel, és személyesen is
jelen vannak az üzemekben. A személyesség, hiteles szakmaiság az,
ami ilyen ütemben visz minket előre az agrárhitelezésben.
Az agrárvállalkozások ﬁnanszírozását
milyen banki megoldásokkal segítik?
Nincsenek kifejezett speciális banki megoldásaink az agrárszektorban tevékenykedő vállalkozások ﬁnanszírozására. Arra törek-

AZ ERSTE AGRÁRPORTFÓLIÓJA HOSSZÚ
ÉVEK ÓTA DINAMIKUSAN NÖVEKSZIK.
AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN JÓVAL TÖBB
MINT DUPLÁJÁRA BŐVÜLT.

szünk inkább, hogy egy sajátos ágazati tudásanyaggal rendelkezzünk a hitelezés megalapozásához. A közvetlen ügyfélkapcsolattartásnak alapvető szerepet tulajdonítunk, így sokkal hatékonyabban tudjuk kiszolgálni az agrárvállalkozások igényeit.
Az Erstében minden olyan hitelkonstrukció elérhető, amely az
agráriumot célozza. Kollégáink minden esetben javaslatot tesznek a
hiteligény strukturálására. Az optimális ﬁnanszírozási konstrukció
kialakítása során csomagban gondolkodunk, amely az ügyfél
helyzetének és jövőképének fényében fenntartható módon járul
hozzá a működéséhez. Külön ki kell emelni, hogy a Deutsche Leasing
Hungariával 2021-ben kötött együttműködési megállapodásnak
köszönhetően a KKV-szektor, így az agrárium számára kiemelten
fontos lízingﬁnanszírozásban még hatékonyabban tudjuk kiszolgálni
ügyfeleinket. Tovább bővült az elérhető termékek köre, a hazai
vállalkozások új lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz férnek hozzá, a
két társaság a lízingﬁnanszírozáshoz kapcsolódó összes konstrukciót kínálja ügyfeleinek, a szinergiák révén pedig a banki termékek
bevezetése is gyorsabb lesz.
Mely támogatott hitelkonstrukciók érhetők el a banknál?
Már korábban is szinte valamennyi kedvezményes hiteltermék kihelyezésében részt vettünk. Most a Széchenyi Kártya Program
agrárügyfelekre kialakított termékei érhetőek el az Ersténél, így az
Agrár Széchenyi Kártya, az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO, és
a Sertéstenyésztést támogató ASZK is. Emellett ügyfeleink igénybe
vehetik az EXIM Bank termékeit is.
A kezességvállalásnak mi a szerepe a hitelezésben? Hogyan
működik a bank és az alapítvány közötti együttműködés?
Az intézményi garancia természetesen nem váltja ki a visszaﬁzetési
képesség meglétét vagy teljes körűen a fedezetek rendelkezésre
állását, ugyanakkor a pótlólagos fedezet biztosításával és a kockázat megosztása révén jóval nagyobb mozgásteret ad a banki ﬁnanszírozás feltételei, a fedezeti struktúra vagy az árazás tekintetében.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalásnak
kiemelkedő a szerepe az életképes üzleti elképzelést felmutató, de
olykor nem hitelképes vállalkozások hitelhez jutásában. Az
alapítványi kezességvállalás lehetővé teszi a kellő fedezettel nem
rendelkező vállalkozások ﬁnanszírozhatóságát, tágítva a hitelezhető
vállalkozások körét. Így hozzájárul a banki üzleti lehetőségek
kihasználásához, a banki piacbővítési stratégia megvalósításához is.
Amennyiben az ügyfél kérésére, vagy a bank javaslatára veszi
igénybe az ügyfél a garanciaintézmény szolgáltatását, az ezzel
kapcsolatos ügyintézést a pénzintézet végzi. Az alapítvány díjazás
ellenében arra vállal garanciát, hogy ha az ügyfél nem lesz képes a
hiteleit visszaﬁzetni, akkor a kezességvállalási mértéknek megfelelő, azonnali megtérülést biztosít a bank számára oly módon, hogy az
ügyfélnek a hitel mögé bevont fedezeteivel is helyt kell állnia.
A következő években miként alakulhat a KKV-, illetve az
agrárhitelezési tevékenység? Milyen további tervei vannak a
banknak?
Az agrártanácsadói banki modellünkre építve az Erste célja tovább
erősíteni jelenlétét a KKV és az agrárhitelezési piacon. Ez kiterjed az
ügyfélszám és a hitelvolumen bővítésére is. Sikeres értékesítő
csapatunk a Commerzbank megvásárlásával tovább erősödött. A
további növekedésben is a KKV-szegmensen lesz a fő hangsúly, de a
többi vállalkozási mérettartományban is fejlődni, erősödni kívánunk.
Az a stabilitás, amelyet a régió hét országában vezető pénzintézetként működő, több mint 200 éves Erste Bank képvisel, egyre
jobban felértékelődik a gazdák számára. Célunk, hogy termékeink
hatásosan igazodjanak a speciális ügyféligényekhez, így azokat a
vállalkozások vonzónak tekintsék.
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LENDÜLETBEN AZ AGRÁRHITELEZÉS – MÁR
TÖBB MINT 500 MILLIÁRD FORINT HITELÁLLOMÁNY MÖGÖTT ÁLL AVHGA KEZESSÉG
Az élelmiszergazdaság teljes hitelállománya (egyebek mellett a
bővülő vállalkozói kereslet, a kedvezményes hitelkonstrukciók, a
covid-járvány miatti válságkezelést szolgáló ﬁnanszírozási és
szabályozási megoldások stb. révén) négy év alatt a másfélszeresére
nőtt, és meghaladja az 1570 milliárd forintot. A bizonytalan
időszakokban, így a pandémia alatt még inkább felértékelődött a
hitelgarancia. 2022 januárjában átlépte az 500 milliárd forintot az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességével
biztosított hitelek állománya. Az AVHGA kezessége révén olyan –
sokszor kisebb méretű – mezőgazdasági vállalkozások számára is
elérhetővé válnak a hitelek, amelyek megfelelő fedezet híján nem
jutnának banki forráshoz. Az AVHGA eddig 30 ezer őstermelő, illetve
családi gazdálkodó banki ﬁnanszírozását tette lehetővé. Az AVHGA
ügyfeleinek 87 százaléka mikrovállalkozás, de számos nagyobb cég
is igényelte az alapítvány közreműködését. A hitelfelvevő számára az
Agrárminisztérium költségvetési díjtámogatást biztosít.
Az elmúlt hónapokban fokozatos változás következett be, a hosszú
ideig előnyös kamatkörnyezet megváltozott, és sok egyéb tényező
(például piaci és logisztikai kihívások belföldi és nemzetközi szinten,
állategészségügyi gondok stb.) is nehezíti a vállalkozások minden-

Az AVHGA által garantált hitelállomány alakulása
550
500
450

505,7

2021

2022.02

409,3

400
350
300
250
200

494,4

179,3

208,3

306,5

324,1

2018

2019

238,1

150
100
50
0

2015

2016

2017

2020

napi tevékenységét és a beruházások megvalósítását. Alapvető
fontosságú, hogy a bankoknak az agrárﬁnanszírozásban betöltött
partneri együttműködése az előttünk álló kockázatokkal jobban
terhelt időszakban is megmaradjon. A hitelintézeti kockázat akár 90
százalékát átvállaló alapítványi kezességvállalásnak az eddiginél is
fontosabb szerepe lesz az agrárvállalkozások ﬁnanszírozásának
megoldásában.

Tá m o g a t á s

KIMAGASLÓ ÉRDEKLŐDÉS A PRECÍZIÓS
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IRÁNT
A versenyképes, hatékony és fenntartható gazdálkodás ma már
nehezen elképzelhető a digitalizáció és az adatalapú precíziós
gazdálkodás alkalmazása nélkül. A gazdálkodási információk gyűjtése, feldolgozása, a technológiai műveletek automatizálása és robotizálása a környezeti erőforrások hatékony felhasználása mellett
hozzájárul a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez, a termelés biztonságosabbá tételéhez. Az energia- és a
gazdálkodáshoz szükséges egyéb inputanyagok árának emelkedése
is arra ösztönöz, hogy minél többen alkalmazzák a költségeket
csökkentő technológiai újdonságokat.
A gazdák digitális átállásának elősegítése érdekében hirdette meg
az agrártárca 2021-ben a Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdaság
digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) pályázati felhívását. A
konstrukció a szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti ágazatok
versenyképességének, hozzáadott érték előállító képességének
javítását, a digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, precíziós
termesztési módok elterjesztését és az azokhoz kapcsolódó szolgál-

tatások igénybevételét ösztönzi. Így támogatható a munkagépek,
betakarítógépek, növényvédelmi eszközök, infokommunikációs eszközök, szoftverek és programok, víz- és tápanyag utánpótlást
szabályozó rendszerek beszerzése, illetve az olyan szolgáltatások,
amelyek igénybevétele kötelező a digitális átálláshoz. A kiírás
kiemelt ﬁgyelmet fordít a ﬁatal mezőgazdasági termelők által
megvalósított beruházásokra. Azok a termelők adhattak be támogatási kérelmet, amelyek minimum 6000 STÉ (Standard Termelési
Érték) üzemmérettel rendelkeznek és árbevételük legalább fele
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódik. Egyéni és kollektív
projektek megvalósítására is lehetőség nyílt. A rendelkezésre álló
támogatási forrás összesen 100 milliárd forint.
A pályázat iránt nagy volt az érdeklődés: mintegy 2900 pályázótól
összesen 212 milliárd forint támogatási igény érkezett be, 8000 gép
beszerzésére. Több mint 1100 gazdálkodó pályázatát bírálták el
kedvezően. A támogatási keretösszeg teljes felhasználásával, hozzávetőlegesen 1100 gazdálkodó jut támogatáshoz, amely közel 3400
gép beszerzését teszi lehetővé.
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KORSZERŰ GAZDÁLKODÁS
ELAPRÓZOTT TERÜLETEKEN
Felső-Bácska falvaiban a paraszti kultúra erős hagyományai éltették a vágyat, hogy a
kárpótlásként kapott kisebb földterületeken is sikeres gazdálkodást valósítsanak meg.
Ez a hagyomány elsősorban a zöldség, azon belül is a fűszerpaprika termesztését jelentette.
A világ azonban túllépett ezen a gazdálkodási formán. Maradtak az elaprózott, s tovább
aprózódó területek, amelyeken a korszerű gazdálkodás egyedi megoldásokat igényel.
Erre példa Mélykúton a Cipolla Kft. és a HAGÉV Kft. tevékenysége.
A családi vállalkozás bemutatására
Hatalóczky Ágnes ügyvezetőt kértük.
Édesapám egy barátjával alapította 1997-ben a Cipolla Kft-t. Eredetileg zöldség szárítmányok kereskedésével foglalkoztak. A szabadföldi kertészet háttérbe szorulása proﬁlváltásra kényszerítette a
vállalkozást. 2003-ban váltottunk gabona nagykereskedelemre.
Mivel családi gazdaság formájában mi is gazdálkodunk, nem akartuk, hogy a kereskedelem a mezőgazdasági termeléssel keveredjen,
ezért még 1997-ben megalapítottuk a HAGÉV Kft-t, aminek keretében
a családi gazdálkodást folytatjuk. Így nem mosódik össze a két
tevékenység: van egy termelőüzem, és van egy kereskedő cég. Ez
bizonyos mértékig kényszer volt, hiszen a földbérletek miatt be
kellett jegyeztetni a mezőgazdasági vállalkozást. 2005 óta mindkét
HATALÓCZKY ÁGNES

A HAGÉV KFT. ÖSSZESEN 150
HEKTÁRT BÉREL MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL, EMELLETT 800
HEKTÁRON GÉPI BÉRMUNKÁT
SZOLGÁLTATUNK.

vállalkozás a család tulajdona, jelenleg rajtam kívül az édesanyám
és a húgom is tagja mindkettőnek. Nem csak gazdaságilag függ
össze a két vállalkozás, hanem érzelmi kötődés is motiválja a kapcsolatukat. 2022 decemberében lesz 25 éves mindkét vállalkozásunk, 2008-ban édesapám halála után nálunk lezajlott a generációváltás. Én közgazdászként végeztem, elsősorban a „papírmunkát”
végzem, sógorom, Maczkó Roland pedig a termelést irányítja.
A tevékenységről szólva
a következőket mondta az ügyvezető:
A HAGÉV Kft. összesen 150 hektárt bérel magánszemélyektől,
emellett 800 hektáron gépi bérmunkát szolgáltatunk. Mindkét
tevékenységet erősen behatárolja a területek elaprózottsága. A 150
hektáros bérlemény húsznál több darabban van, az 1-3 hektáros
daraboktól a 30 hektáros tábláig szinte minden méret megtalálható.
Találkozhatunk olyan egyhektáros táblával is, amely három
tulajdonos birtokában van. A megoldást az jelentené, ha minél több
tulajdonostól tudnánk megvásárolni a földet, és mi folyamatosan
erre törekszünk. Ez azonban nem egyszerű, hiszen az idősebb
emberek ragaszkodnak a földjükhöz, de jellemző élethelyzet, hogy
ha egy tulajdonos meghal, akinek történetesen béreljük a földjét, a
távolban élő örökösei gyorsan túl akarnak adni rajta, minél hamarabb pénzt szeretnének látni, még le se jár az illetékmentesség,
azonnal eladják a földet. Különösen nagy csábító erő ez a mi
vidékünkön, ahol magasak a földárak; nem egyszer meghaladják a
hektáronkénti hárommillió forintot. A cégnek, mint bérlőnek nincs
elővásárlási joga, így árversenybe kerül, bárki beelőzheti. A
gazdálkodásunkat alapjaiban befolyásolja a dráguló föld mellett a
haszonbér erőteljes növekedése is. Most hektáronként 100 ezer
forint körül alakul, de ha tízéves szerződést írnak alá a felek,
elérheti a 120 ezer forintot is. Mindent összevetve azt mondhatom,
hogy a földár, a bérleti díj és nem utolsósorban az input árak
növekedése erőteljesen behatárolja a gazdálkodásunk mozgásterét.
Hosszabb távon a költségek optimalizálásának egyik útja lehet
a precíziós termelés. Ez hogyan valósítható meg ilyen
szétszabdalt területeken?
Közkeletű tévedés, hogy a precíziós termelés csak nagy táblákon
valósítható meg. Kétségtelen, hogy megfelelő méretnagyság
szükséges ahhoz, hogy a költséghatékonyság érvényesüljön. Ez az
alapméret 150 hektár, az már kevésbé befolyásolja az eredményességet, hogy hány darabban található ez a terület. Sőt míg
korábban a kisebb táblákon gyakran előfordult a rávetés, a szélek
dupla műtrágyázása, vagy éppen a bővebb növényvédőszer haszná-
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lat, most ezt kiküszöböltük. New Holland gépeket használunk, az
összes gépünk „fel van okosítva”, minden területet beprogramoztunk a gépekbe. Azért is kell nekünk ez a rendszer, mert a
földtulajdonosok többsége gyakorlatilag azt sem tudja pontosan,
hogy hol van a földje, mettől meddig ér a terület. Ez sok gondot
okozott korábban a földalapú támogatások megállapításánál is. Mi
helyrajzi számok szerint lekérjük a koordinátákat, és azok alapján
műveljük a területeket.
Mekkora a gépi bérmunka területe, és milyen igény mutatkozik
erre a szolgáltatásra? - kérdeztük az ügyvezetőt.
A 800 hektárnyi terület, amelyen szolgáltatás formájában gépi
bérmunkát végzünk, ugyanígy elaprózott, az egyhektáros területtől
az 50 hektárosig szinte minden méret előfordul. Arra számítunk,
hogy várhatóan bizonyos mértékű koncentráció lezajlik, mert a
növekvő input árak miatt az egyhektáros gazdák valószínűleg nem
folytatják tovább az önálló gazdálkodást. A gépi szolgáltatás
keretében a vetéstől a növényvédelemig minden munkafolyamatot
ellátunk, csupán a betakarítást kell megoldania a gazdának, mivel
mi nem rendelkezünk kombájnnal. A termény felvásárlását és
értékesítését is vállaljuk. Négy éve kezdtük el bővíteni a
szolgáltatások körét, ami azt jelenti, hogy a földtulajdonosnak nem
csupán gépi munkát szolgáltatunk, hanem az inputanyagokat is
beszerezzük. A szaktanácsadást is beleértve, megindultunk a teljes
körű szolgáltatás felé, ami még nem jelenti a teljes integrációt, de
ez jelenti a végső célunkat. Természetesen segítünk a termény
értékesítésében, mert a nagyobb felvásárlók nem fogadnak egy-két
tonnás tételeket. Sőt olyan gazdaságokkal is összefogunk, amelyek
egyébként nem veszik igénybe a szolgáltatásainkat.
Hogyan tudnak megfelelő vetésforgót kialakítani ennyi és
ekkora területen?
Sok tényezőt kell ﬁgyelembe venni. Ha például egy tulajdonos jelzi,
hogy értékesíteni akarja a földet, és mi nagy valószínűséggel nem
tudjuk megvásárolni, akkor olyan növényt vetünk bele, amit korán
be tudunk takarítani. Kukoricát nem vetünk, mert ha például
januárban elindítja az értékesítést a tulajdonos, akkor valószínűleg
a nyár folyamán lezárul a folyamat. Nem szeretjük az olyan
helyzeteket, amikor a földet már eladták, de még kint van a termés.
A kukorica, mint fő növény elfoglalja a terület felét, a másik felébe a
vetésforgó miatt kalászos gabona és napraforgó kerül. Így a
napraforgót ötévente tudjuk ugyanarra a területre vetni, a
kukoricánál is betartjuk a szabályt, hogy a kártevők miatt egymás
után maximum két évben termelhető ugyanazon a területen.
Korábban repcével is foglalkoztunk a terület 10-20 százalékán, de
most annyi növényvédelmi hatóanyagot kivontak a forgalomból,
hogy nem tudjuk nagy biztonsággal termelni.
A pénzügyi háttérről a következőt mondta Hatalóczky Ágnes:
Húsz éve vagyunk az Erste Bank – korábban a Postabank – ügyfelei.
Jelenleg a bank egy folyószámla jellegű konstrukcióját vesszük
igénybe. Korábban egy nagyon kedvező földvásárlási hitellel is
éltünk, amikoris nem a megvásárolt terület szolgált fedezetként,
hanem a bank egy másik, saját tulajdonban lévő földre jegyezte be a
jelzálogot, amivel jelentősen meggyorsította a vásárlást. Ugyanígy
segítőleg állt a gépvásárlások mellé is a hitelintézet. Jellemző a
hozzáállására, hogy messzemenően ﬁgyelembe veszi a mezőgazdasági termelés sajátosságait, például azzal, hogy megengedi az év
végi tőketörlesztést. Emellett további biztonságot jelent, hogy a
hitelek mögött minden esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készﬁzető kezessége áll. A jelenlegi helyzetben minden
korábbinál fontosabb, hogy a szokványos üzletmenetnél több mobi-

AZ ÖSSZES GÉPÜNK „FEL VAN
OKOSÍTVA”, MINDEN TERÜLETET
BEPROGRAMOZTUNK A GÉPEKBE.

lizálható forrás álljon rendelkezésre, mert egyrészt elviszi a pénzt a
terményfelvásárlás, másrészt szorító helyzet az eladó területek
megvásárlása, ami úgy vetődik fel, hogy vagy mi vesszük meg a
bérelt területet, vagy valaki más, ez utóbbi esetben a vállalkozásunk
tevékenysége is csökken.
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PÁLYÁZAT LOVAS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
A Vidékfejlesztési Programban várhatóan 2022 tavaszán jelenik meg
ötmilliárd forintos keretösszeggel a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverziﬁkációja – Lovas létesítmények fejlesztése”
című (VP6-6.4.1.1-22 kódszámú) pályázati felhívás. A kiírás legfőbb
célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A támogatási
konstrukció további célja a támogatásban részesülők által kialakított
és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. A pályázónak igazolnia kell,
hogy az Országos Lótenyésztési Információs Rendszer adatai
alapján, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban
folyamatosan legalább két ló volt a tulajdonában.
Az előzetes elképzelések szerint a támogatási kérelmek benyújtása
2022. május 4-től 2022. július 12-ig lesz lehetséges, öt értékelési
szakaszban, a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Az

igényelhető támogatás maximum százmillió forint. A támogatási
mérték az elszámolható költségekhez képest a projekt megvalósításául szolgáló település besorolásától függően 50-70 százalék.
Támogatási előleg lehívására is adott a lehetőség. A pályázati
projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység: fedett
lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával. Az előbbihez kapcsolódhat kiszolgáló blokkok, szociális helyiségek kialakítása, felújítása, bővítése, vagyonvédelmi beruházások
megvalósítása, kiegészítő infrastruktúra fejlesztése (telekhatáron
belüli út, járda, parkoló, kertépítés). Megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák kialakítására is van lehetőség (fűtési/hűtési
energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek
telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer
kialakítása), akárcsak tűzivíztározó kiépítésére, korszerűsítésére,
illetve ingatlan vásárlására.
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MÉHÉSZETEK JÁRMŰ TÁMOGATÁSA
Magyarországon mintegy 20 ezer méhész tevékenykedik, akik
összesen csaknem 1,2 millió méhcsaláddal rendelkeznek. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján a 2022. évben is
igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást azok a méhészek,
akik rendelkeznek méhészeti eszközhordozó járművel, illetve
mobil méhesházzal. Ebben az évben kizárólag átmeneti támogatáshoz juthatnak hozzá az érintettek. A támogatásra az a méhész
jogosult, akinek a 2021. évben elvégzett monitoring vizsgálata
alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a
vizsgálat adatait bejelentette az úgynevezett Tenyészet Információs Rendszerbe.

A szóban forgó támogatás a kérelmező üzemeltetésében lévő
méhészeti eszközhordozó jármű és vándor méhesház igazoltan
megﬁzetett 2021. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása,
illetve gépjárműadója, továbbá az e-útdíj megﬁzetését szolgáló
OBU fedélzeti rendszer nettó beszerzési ára alapján kérhető, ez
utóbbi járművenként nem haladhatja meg a negyvenezer forintot.
A támogatási kérelmeket a 2022. február 15. és 2022. április 15.
közötti időszakban elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz. Tekintettel arra, hogy 2022. április 15-én a
Kincstárban a munka szünetel, a kérelmeket legkésőbb 2022.
április 19-ig lehet beadni.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi agrár
és vidéki, mikro-, kis- és közepes vállalkozás 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.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | 1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760 | E-mail: ofﬁce@avhga.hu | www.avhga.hu
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A KERTÉSZETI ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS ÉS
GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA
Magyarországon jók az adottságok a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és
fűszernövény termesztésre. Az ágazat a friss fogyasztású termékek
mellett az élelmiszer- és feldolgozóipar számára is alapanyagot
biztosít. A versenyképesség erősítéséhez és a piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen a mostaninál korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív ültetvények kialakítása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség javítása,
valamint az öntözött ültetvények területének növelése. Ennek
előmozdítására a Vidékfejlesztési Program „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP24.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívása 2022. február 28-tól ismét
pályázható.
A konstrukció célja olyan magas termőképességű és nagy termésbiztonságú ültetvények kialakítása, amelyek erősítik a termelők
versenyképességét és jövedelembiztonságát. A kiírás lehetőséget
teremt a gazdálkodók üzemi szintű komplex beruházásainak
megvalósítására. Így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a
víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatá-

sok csökkentését vagy kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá különféle, a betakarítást segítő eszközök, gépek
beszerzése.
Azok a gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
minimum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel
rendelkeznek és árbevételüknek legalább fele mezőgazdasági tevékenységből származik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítása is
lehetséges. A támogatási kérelmek mostani beadására több
szakaszban, legkésőbb 2022. április 30-ig van lehetőség. Az egyes
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen
kerülnek elbírálásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege egyéni és kollektív pályázat esetén is maximum 500 millió
forint lehet. A támogatás összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb hányada a közép-magyarországi régióban 40, más
régiókban 50 százalék. A ﬁatal mezőgazdasági termelők által, illetve
a konzorciumban végrehajtott projektek 10-10 százalékponttal
megemelt támogatásra jogosultak.
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VÍZGAZDÁLKODÁS
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT MEGEMELT TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG
Módosult a Vidékfejlesztési Program „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) pályázati
kiírása. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás a
mezőgazdasági termelők egyéni, illetve kollektív beruházása esetén
maximum kettőről hárommilliárd forintra emelkedett 2022. február
végétől. A kedvezményezettek – eltérő pályázati szakaszban benyújtott – több kérelem alapján is jogosultak a támogatás elnyerésére, de
a megítélt támogatás együttes összege nem haladhatja meg a
szóban forgó összeget. A konstrukció a vízvisszatartást, a vízkészletgazdálkodást, az öntözési technológiák elterjesztését, a felszíni és
felszín alatti víztestek kezelését szolgáló fejlesztések támogatását
vette célba. A támogatási keretösszeg 99,57 milliárd forint. A kérelmek benyújtására 2022. december 30-ig, több szakaszban van
lehetőség. A legközelebbi beadási határidő 2022. június 3. A
támogatás összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban
50 százalék lehet. A ﬁatal mezőgazdasági termelők 10, a konzorciumban végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támoga-

A KONSTRUKCIÓ A VÍZVISSZATARTÁST, A VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁST,
AZ ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIÁK
ELTERJESZTÉSÉT, A FELSZÍNI ÉS
FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK
KEZELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSÁT VETTE CÉLBA.

tási hányadra jogosultak. Amennyiben egy konzorcium minden tagja
ﬁatal mezőgazdasági termelő, akkor 10+20 százalékponttal magasabb támogatási intenzitásra jogosult az adott fejlesztési projekt. Az
értékelési határnapokig beadásra került projektek együttesen
kerülnek elbírálásra.
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FÓKUSZBAN AZ AGRÁRBERUHÁZÁSOK – AZ
ALAPÍTVÁNYI KEZESSÉGVÁLLALÁS SZEREPE
A hazai agárágazat stabilitásának megőrzéséhez, versenyképességének erősítéséhez, a kirajzolódó
piaci folyamatokhoz és az ellátás biztonsági követelményekhez való alkalmazkodásához napjainkban különösen nagy ﬁgyelmet kell fordítani a beruházásokra. A vidék és az agrárium előrelépése
csak a beruházásokra támaszkodva képelhető el, azokhoz pedig a fejlesztési támogatásokon kívül
vonzó kondíciójú hitel, illetve kedvezményes díjú, támogatott kezességvállalás szükséges.
Az agrárágazatban erős a fejlesztési igény, ezt jelzi a beruházások
alakulása is. Nem kis részben a Vidékfejlesztési Programban elnyerhető támogatási források felhasználására támaszkodva a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati beruházások teljesítményértéke az elmúlt években bővülést mutatott, a Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint folyó áron 2018-ban 366, 2019-ben, 461, 2020ban 487 milliárd forintot tett ki. A koronavírus járvány hatására – a
megelőző évek dinamikus emelkedése után – 2020-ban a beruházások volumenében 2,2%-os csökkenés következett be, de 2021-ben az
agrárszektor beruházási volumene újra, 1,7%-os mértékben emelkedett. Főleg a nyártól érzékelhető a beruházások nekilendülése, így
2021-ben a beruházások folyó áras teljesítményértéke elérte az 541
milliárd forintot. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
(AVHGA) kedvezményes kezességvállalásának is fontos szerep jutott.
Az AVHGA tevékenysége – mint kockázatcsökkentő eszköz – jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a bankok hitelezési aktivitása 2021-ben
is töretlen maradt a mezőgazdaságban.
A szektorban széles körben tapasztalható fejlesztési törekvések
megvalósításához nagyban hozzájárul, hogy az új Vidékfejlesztési
Programban 4265 milliárd forint áll rendelkezésre a mezőgazdasági
és élelmiszeripari vállalkozások, valamint a vidéki térségek támoga-

tására, 80 százalékos nemzeti társﬁnanszírozás mellett. Az
Agrárminisztérium által 2021-ben kiírt 1500 milliárd forintnyi
pályázat 70 százalékát fejlesztésekre fordítják, a 2023-ban induló
fejlesztési szakaszban pedig, a még rendelkezésre álló 2850 milliárd
forint vidékfejlesztési támogatás több mint fele szintén beruházási
célú lesz. A termelékenységjavító, hatékonyságerősítő, a piaci
alkalmazkodást megalapozó beruházási programok megvalósulásához elengedhetetlen, hogy – miként eddig is – a bankok továbbra is
bátran hitelezzék a mezőgazdaságot. A mostani változó nemzetközi
és hazai gazdasági közegben, növekvő kockázatokat hordozó
időszakban a pénzügyi rendszer stabil intézményeként az AVHGA az
élelmiszergazdaságban tevékenykedő mezőgazdasági, feldolgozó
vállalkozások és az azokat ﬁnanszírozó bankok számára felértékelődő védőháló szerepet tölt be. Az AVHGA főleg az állami és kisebb
részben az európai uniós viszontgaranciára támaszkodva, a banki
hitelezési kockázat döntő hányadát képes átvállalni, az uniós
szabályok által lehetővé tett, kedvezménnyel kalkulált díjjal. Közreműködésével az agráriumhoz kapcsolódó vállalkozások a várhatóan
szigorodó ﬁnanszírozási feltételek (például kamatok, fedezeti
követelmények) közepette is könnyebben juthatnak hitelhez, a
bankok pedig a kockázatosabb hiteleket is kis tudják helyezni.

Tá m o g a t á s

AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE
A magyarországi állattartók jelentős része még napjainkban is elavult létesítményekben és technológiával, magas termelési költségekkel gazdálkodik. Az ágazat versenyképességének megőrzése
megkívánja a korszerű, magas technológiai színvonalú állattartó
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telepek létrehozását, működtetését. Ezt segítette, hogy a Vidékfejlesztési Programban 2022. február 28-tól 2022. március 31-ig két
szakaszban ismét pályázható lett a nagy népszerűséget élvező az
„Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1.-20
kódszámú) konstrukció. A kiírás az állattartással foglalkozó gazdaságok versenyképességének javítását, hozzáadott érték termelésének fokozását, környezetbarát fejlesztését vette célba. Így lehetővé
vált az állattartásra, valamint az előállított termékek kezelésére,
tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozásának, kialakításának, továbbá az építéssel nem járó fejlesztések megvalósításának, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésének
támogatása. Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a
megújuló energia hasznosítását szolgáló technológiák beszerzése is
támogatásban részesülhet. A beérkezett pályázatok elbírálására a
tavasz folyamán kerül sor.
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