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AZ AGRÁRFINANSZÍROZÁS ALAPJAI 

 

1. Bevezetés 

 

Az agrár-birtokszerkezet rendszerváltozást követő átalakulása utáni időszakban a 

mezőgazdasági hitelezés hosszú ideig kockázatos finanszírozási területnek számított. Mára 

azonban az agrárhitelezés a hitelintézetek termék palettáján egyre növekvő termékkínálattal 

van jelen.  

Az agrárhitelezés 2003-tól van figyelmem középpontjában, amikor is a családom 

tulajdonában levő, akkor már elsősorban gyümölcstermesztéssel foglalkozó betéti társaság a 

SAPARD program keretében lehetőséget nyert hűtőház építésre, melynek megvalósításához 

jelentős hitelfelvételre is szükség volt. Ebben az időszakban a piaci körülményeket és 

lehetőségeket megvizsgálva kevés hitelintézet nyújtott hitelt a projekt megvalósításához. Így a 

helyi takarékszövetkezet finanszírozta a beruházást, kizárólag forint alapon, amely 15 év 

távlatából a legjobb döntésnek mutatkozott a gazdasági válság generálta deviza viszonyok 

között. Ugyanakkor 2003-ban még kérdésként vetődött fel, hogy jelentős beruházást 

megvalósítani tervező mezőgazdasági vállalkozás hitelezése miért nem nyer szélesebb 

finanszírozói érdeklődést. A téma részletesebb vizsgálatára azt követően vállalkoztam, hogy 

vállalati jogtanácsosként hosszú ideje figyelem az agrárhitelezés folyamatát és tendenciáit, 

emellett agrármérnökként és agrárgazdálkodóként 8 éves tapasztalatot szereztem az 

agrártevékenységben is, így az érem mindkét oldalát megtapasztaltam. Kutatásaim során 

lehetőségem nyílt rövid időre a vállalati agrártermék fejlesztésbe is betekinteni, így a gazda és 

az érdeklődő, kutató szakember szemüvegén át mutatom be az agrárfinanszírozás elsődleges 

mozgatórugóit a jelen munkában.  

Először azt vizsgálom, mely tényezők változása vezetett az agrárfinanszírozás hazai 

kialakulásához és erősödéséhez, majd ezt követően ismertetem a jelenlegi hazai 

agrárhitelezési gyakorlatot és trendeket, bemutatva azt is, hogy az agrárium sikeres és 

hatékony finanszírozhatósága érdekében hogyan igazítják a hitelintézetek az általános 

hitelezési gyakorlatukat speciális területre, az agráriumra.  

Az agrárágazat ugyanis más, mint a gazdaság bármely más ágazata: történeti gyökerei 

vannak, társadalmunkban mindvégig jelen levő ágazat. A gazdálkodó más, mint az 

iparosodott társadalom úttörői, a tradicionális gazdának hagyományai vannak, ragaszkodik a 

földjéhez, arra elsődleges értékként tekint, és nem csak megélhetési forrásként értékeli azt. A 

tradicionális gazda régről hozza a tudást, a tapasztalatot, akár sok generációval korábbról, és 
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termőföldje is sok esetben családi örökség vagy az annak helyébe lépett földtulajdon. Ennek 

következtében az agrárgazdálkodók jelentős része jelenleg olyan elkötelezettséggel 

rendelkezik a termőföldje és a tevékenysége iránt, amely egyrészt hitelezői oldalon az 

agrárágazat más ágazatához képest sajátos termékigényre való reagálását és sajátos kezelését 

irányozza elő. Másrészt a gazdálkodót képessé teszi arra, hogy az agrárhitelezés 

szempontjából korábban mellőzött agrárágazat finanszírozhatóságát a hitelintézetek új 

alapokra helyezzék, és az agrársajátosságokat figyelembe véve sajátos, az agrárigényekhez 

igazodó termékpalettát alakítsanak ki.  

A gazdálkodó likviditása és likviditási nehézségei más típusúak, mint ahogy az a 

versenyszféra egyéb ágazataiban tapasztalható. Az agrárágazatban, főként a növény-, és 

gyümölcstermesztésben évente jellemzően egyszer van terméshozam, mely a gazdálkodó 

egész éves bevételét jelenti, ugyanakkor a gazdálkodónak a teljes évben jelentkezik kiadása, 

mivel a termény megtermelése egész éves tevékenységet és növényápolást feltételez. Az 

állattenyésztési szektorban is megfigyelhető ez a sajátosság. Mindemellett ez az ágazat a 

környezeti hatásoknak leginkább kitett ágazat, elegendő egy aszályos év, vagy egy jégverés 

ahhoz, hogy a termés és ezzel a gazdálkodó hitelvisszafizetési képessége csökkenjen az adott 

évben. Mindezek a tényezők finanszírozási oldalon kockázatként jelennek meg, így felmerül a 

kérdés, hogy amennyiben ennyire kitett ágazat az agrárium, miért kerül napjainkban egyre 

inkább előtérbe a finanszírozása. A termőföld átlagárak gazdasági válság utolsó időszaki és 

azt követő tendenciáit megfigyelve
1
 megállapítható, hogy a termőföld átlagos forgalmi értéke 

még ebben az időszakban is növekvő tendenciát mutatott, főként más, a hitelintézetek által 

addig jellemzően finanszírozott ágazatokhoz képest (többek között az ingatlan kivitelezési, 

értékesítési és a gépjármű értékesítési ágazatokhoz képest). A finanszírozási figyelem a 

termőföld értékállósága, a termőföld hazai és közösségi támogatási rendszerben elfoglalt 

jelentősége, a koncentrálódó birtokszerkezet, az agrárágazat nagy eszköz és tőkeigénye, 

valamint maga a gazdálkodó fölhöz való ragaszkodásának és földszeretetének mint kockázat 

csökkentő tényezőknek a felfedezése okán egyre inkább az agrárium felé fordult. Emellett 

pedig az agrárium oldalán is egyre inkább nyitottság és igény mutatkozik a hitelintézeti 

finanszírozás és szolgáltatások egyre szélesebb palettája iránt, mely tényezők együttesen 

olyan új finanszírozhatósági irányt teremtettek, amelyek a korábbi, rendszerváltozást követő 

agrárfinanszírozási lehetőségeket kiszélesítették napjainkra. Ehhez nagyban hozzájárult a 

multinacionális háttérrel rendelkező hitelintézetek magyarországi térnyerése, megerősödése és 

az állami kezességvállalás intézményének intézményesedése és alkalmazási körének bővítése. 

Ma már szinte nincs is olyan jelentős hitelintézet hazánkban, amely ne rendelkezne 

agrárkompetencia központtal és széles körű agrárhitelezési termékpalettával, és ne tűzte volna 

ki célul azt, hogy ebben az ágazatban is szeretne minél szélesebb körben és minél szélesebb 

termékportfólióval megjelenni. Elmondható, hogy immár verseny jellemző az agrárhitelezés 

területén is a hitelintézetek között.  

A gazdálkodás ősi, tradicionális, megszokott keretek között működik, ahol sokáig az 

„addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér” szólás alapján az előző évben megtermelt 

                                                 
1
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/mgfoldarak/mgfoldarak16.pdf 1. o. 2. ábra (2018.06.04.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/mgfoldarak/mgfoldarak16.pdf


Héri Anikó: Az agrárfinanszírozás alapjai 

 

54 

 

bevétel képezte a következő évi gazdálkodás alapját, és a gazda nehézségei esetén elsősorban 

a nagyobb gazdákhoz, később pedig a helyben elérhető hitelintézetekhez (jellemzően 

takarékpénztárakhoz) fordult. A gazdálkodás spektruma, lehetőségei azonban kezdenek 

kitágulni, és ahogy a hitelintézetek az agrárium felé, oly módon a gazdálkodók is egyre 

nyitottabbak a hitelintézetek irányába. Kölcsönös egymásra találásnak és a keretek, 

megoldások kialakítási folyamatának lehetünk tanúi napjainkban abban az ágazatban, 

amelynek igényei, tradíciói és lehetősége mozgásra, rugalmasságra sarkallják a hazai 

pénzügyi szektort annak érdekében, hogy mindkét fél számára kedvező finanszírozási 

konstrukció születhessen.  

A továbbiakban egyrészt azt vizsgálom, hogy melyek az agrárfinanszírozás gyökerei, 

sajátosságainak alapjai, másrészt tömören rávilágítok arra, hol is járunk jelenleg ebben a 

folyamatban, melyek az aktuális agrárfinanszírozási jellegzetességek napjainkban. 

 

2. A mai agrárfinanszírozás kezdetei hazánkban 

 

A ma jellemző hazai agrárfinanszírozás hosszabb utat járt be, melynek oka jelentős mértékben 

a rendszerváltozást követő hazai birtokszerkezet átalakulása volt.  

A rendszerváltozás időszakában, 1990-ben még 60 %-ban a szövetkezetek birtokolták a 

termőföld területeket. A mezőgazdasági vállalatok és a gazdasági társaságok által művelt 

területek aránya ekkor megközelítőleg 26 % volt, míg az egyéni gazdálkodók részaránya 14 

%-ra tehető ebben az időszakban.  

Ezt követően a kárpótlási és vagyonnevesítési eljárások következtében számos egyéni 

gazdálkodó került tulajdonosi pozícióba, sokan közülük azonban nem maguk termeltek a 

területen, hanem bérbe adták azt, így az agrártermelés és az értékesített termék többsége 

továbbra is különféle vállalkozásoktól származott. Ennek következtében 11 év alatt, 2001-re 

úgy alakult át a hazai birtokszerkezet, hogy a szövetkezetek termőföld tulajdonlási részaránya 

11,1 %-ra csökkent, míg az egyéni gazdálkodók aránya 53,4 % százalékra emelkedett 

amellett, hogy a vállalatok, gazdasági társaságok részaránya is emelkedett, 35,5 %-ra.  

A kárpótlási és vagyonnevesítési eljárások következtében az egyéni gazdálkodók jelentős 

része (több, mint 90 %-a) 1 hektárnál kisebb saját tulajdonú termőfölddel rendelkezett, mely 

elaprózódott birtokszerkezetet hozott létre. Mindemellett a korábbi, jellemzően szövetkezeti 

agrártermelés jelentős csökkenése azt is eredményezte, hogy az 1990. évhez viszonyítva 

2001-re az agrárágazat össztermék kibocsátása 29,4 százalékkal csökkent, ami az 

agrártermelés közel egyharmados visszaesését jelentette az ágazatban. Ezzel párhuzamosan a 

felvásárlási árak is jelentősen estek a beszűkülő exportfeltételek és a megváltozott termelési 

szerkezet okán. 

Mindemellett 1988-hoz képest „a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 911 ezerről, 

2001-re 252 ezerre redukálódott. Ennek a létszámnak is mindössze fele végzett 

mezőgazdasági munkát, a többi a mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb feladatokat látott el. 
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1990 után a nagyüzemek területét, termelőeszközeit az egyéni gazdaságok és az új 

vállalkozások között többé-kevésbé felosztották. A földhöz jutás ellenére a kisgazdaságok 

mérete a nyugat-európai optimális birtokmérettől messze elmaradt és többségüknek oly kevés 

volt a termelőeszköze, hogy hatékony gazdálkodást folytatni alig voltak képesek. A farm-

típusnak megfelelő 30-60 hektáros családi gazdaság csak kevés alakult.” 
2
 

A birtokok elaprózódása és az agrárágazat termelésének visszaesése, továbbá a termőföld 

jelzálog-hitelezés hiányának, a tőkehiánynak és a hazai fogyasztás csökkenésének 

következtében a hitelintézetek visszafogott és óvatos finanszírozási politikát képviseltek a 

mezőgazdasági piacon. Az állami tulajdonban álló gazdaságokat (pl. Mezőhegyes, Bábolna) a 

tulajdonosi körre tekintettel a hitelintézetek 2000 körül is finanszírozták, azonban a kisebb 

méretű gazdaságok hitelintézeti finanszírozása nem mutatott jelentős élénkülést még 2000-

ben sem.  

Az agrárhitelezés élénkülését a jelzáloghitelről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. 

törvény (a továbbiakban: „Jelzálog törvény”) indította el, mely lehetővé tette a termőföldre 

mint fedezetre történő hitelnyújtást, valamint az agrárhitelezést az állami kezességvállalás is 

fellendítette. A 2000. évről szóló költségvetési törvény 65 milliárd forint kezességvállalási 

lehetőséget biztosított az agrárhitelekhez kapcsolódóan.  

A Jelzálog törvény 3. § (1) bekezdése a törvény hatálybalépésekor, 1997. június 7-én az 

alábbiak szerint határozta meg a jelzálog-hitelintézet termőföld megszerzésére vonatkozó 

jogát: a „Jelzálog-hitelintézet pénzkölcsönt nyújt Magyarország területén levő ingatlanon 

alapított jelzálogjog fedezete mellett, melyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti.” 
3
 

A jelzálog-hitelintézet azonban kizárólag a Jelzálog törvényben meghatározott feltételek 

fennállása esetén és időtartamra szerezhette meg átmenetileg, értékesítés és az abból való 

megtérülés érdekében hitelfedezetként a termőföldet. Az átmeneti időszak a Jelzálog törvény 

10. §-a alapján e törvény hatályba lépésekor a megszerzéstől számított három év volt, 

napjainkban ez az időszak 6 évre növekedett. 

A hitelexpanziót az állami kezességvállalás is ösztönözte. „A mezőgazdaság szinte 

mindenütt a világon támogatott. Az agrárium hitelellátására általában az állam erős befolyást 

kíván gyakorolni, így az állami támogatásokon belül különös helyet foglalnak el a hitelekhez 

nyújtott állami támogatások. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek alapjában véve 

nem igazán hitelképesek. A mezőgazdasági beruházásoknak és eszközöknek sincs igazán – a 

bankok szempontjából – hitel vagy jelzálogképes értéke. Az agrárium hitelképessége gyenge, 

megtérülési mutatói kedvezőtlenek, ugyanakkor jellegéből adódóan rendkívüli kockázatokat 

jelent. Ennek megfelelően az ágazat banki finanszírozása nagyrészt állami támogatással 

egybekötött kedvezményes hitelfolyósítással valósul meg. A magyarországi állami 

kezességvállalás és kamattámogatás rendkívül sokszínű, változatos lehetőségeket kínál az 

agrár szakigazgatás számára. Ezen konstrukciók szerepét és fontosságát jelzi, hogy a 

                                                 
2
 A birtokszerkezet Magyarországon. Statisztikai Szemle, 80. évfolyam, 2002. 7. szám 683. o. 

3
 A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdése 
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kamattámogatással és/vagy állami kezességvállalással felvett agrárhitelek állománya 2004. 

december 31-én meghaladta a 464 Mrd forintot.” 
4
 

Ugyanakkor nehezítette a hazai agrárhitelezést a kereskedelmi bankok tapogatózó piacra 

lépése is. Magyarországon elsőként a Földhitel és Jelzálog Bankot (FHB) alapították meg, 

majd a hazai kereskedelmi bankok is létrejöttek és megkezdték agrárfinanszírozási 

tevékenységüket is. Kezdetben azonban az FHB mellett elsősorban a takarékszövetkezetek 

jelentettek jelentős forrást az agrárfinanszírozásban.  

Az európai uniós agrártámogatásokkal az agrárhitelezési piac lökésszerű fejlődésnek 

indult, mely fejlődést tovább ösztönözte az, hogy a termőföld értékét és a termőföld 

használatán alapuló területalapú támogatások létét a gazdasági válság sem érintette 

érzékenyen. Az agrárágazat – stabilitásának és értékállóságának köszönhetően – egyre inkább 

a hitelezési szektor érdeklődési körébe került, melyet erősített az a tény, hogy az árutermelő 

nemzetgazdasági ágazatok közül 2016-ban a mezőgazdaság teljesítménye járult hozzá 

hazánkban leginkább a GDP növekedéséhez: az agrárszektor hozzáadott értéke 17%-kal 

bővült az egy évvel korábbihoz képest. A 2016. esztendő több növény termelésében 

kimagasló eredményt hozott.
5
 Emellett jelentősen emelkedett a mezőgazdaságban 

foglalkoztatott állandó munkavállalók száma is. A KSH 2016. június 1-jei időponttal hajtotta 

végre gazdaságszerkezeti összeírását (Agrárium 2016), amelynek alanyai a gazdasági 

szervezetek és a háztartások voltak. Ennek alapján az országban 9 ezer gazdasági szervezet és 

416 ezer egyéni gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet 2016-ban. A 2016 

júniusában felmért több mint 6 millió hektáros termőterület háromnegyede volt 

mezőgazdasági terület, ennek 58%-át egyéni gazdaságok művelték, 2010 óta 10%-kal (236 

ezer hektárral) nagyobb mezőgazdasági terület került használatukba. Egy egyéni gazdálkodó 

2016-ban átlagosan kétharmaddal nagyobb (7,6 hektár) területen gazdálkodott, mint 2010-

ben. A gazdasági szervezetek átlagos mezőgazdasági területe (253 hektár) 22%-kal kevesebb 

volt a 2010. évinél.  

Az elmúlt közel három évtizedben a magyar agrárium helyzete gyökeresen megváltozott, a 

strukturális átalakulás a termelőszövetkezetek visszaszorulását, a kényszervállalkozások 

mellett a nagygazdák piacra lépését és a nagyvállalati mezőgazdasági vállalkozói kör 

megjelenését eredményezte, mely a finanszírozás növekedéséhez is hozzájárult.  

A fentiek mellett gazdálkodói oldalon is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik 

napjainkban az agrárfinanszírozási terméktípusok iránt, akár az agrárspecifikus folyószámla-

hitelkeret, akár a nagyobb hitelbiztosítékot igénylő hiteltermékek igénybevétele iránt. A 

gazdák egyre inkább otthon vannak az elektronikus lehetőségek világában, egyre 

tájékozottabbak és tapasztalataik is egyre gyűlnek a pénzintézeti hitelezéssel kapcsolatban. 

Egyre inkább tudják, hogy a termelés ciklikussága okán az ágazatra jellemző átmeneti 

likviditás hiány kiküszöbölhető kedvező finanszírozású banki termékekre kötött szerződéssel. 

Ismert az is, hogy a mezőgazdaság magas tőke- és eszközigénye mellett hatékonyságnövelő 

beruházásokra akár támogatás mellett, annak megelőlegezésére vagy ahelyett, kedvező banki 

                                                 
4
 https://szie.hu/file/tti/archivum/Szucs_Maria_ertekezes.pdf (2018.06.04.) 

5
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf 163-164.o. (2018.06.05.) 

https://szie.hu/file/tti/archivum/Szucs_Maria_ertekezes.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf
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konstrukciók vehetőek igénybe, melyet az állami kezességvállalás mellett az is segít, hogy a 

hitelintézetek is egyre nyitottabbak a gazdálkodókkal történő együttműködésre, igényeik 

megértésére és annak alapján speciális termékek kidolgozására. Emellett a hitelintézetek a 

belső igazgatásukban, agrárkompetencia központokkal is igyekeznek az agrárágazat mind 

hatékonyabb kiszolgálása érdekében egyre mélyebb tudásbázist és a gazdálkodóknak is egyre 

szélesebb finanszírozási és szakmai információbázist kiépíteni.  

 

3. A hazai agrárfinanszírozás jellemzői  

 

A világ agrárfinanszírozási rendszerei jellemzően három, egymástól jól elkülöníthető típusra 

oszlanak, melyek az alábbiak:  

(i) mezőgazdasági finanszírozás szövetkezeti agrárbank-hálózat révén (jellemzően 

Németország, Svédország, Franciaország és Hollandia tartozik ide); 

(ii) országos kereskedelmi banki finanszírozás, ahol sem szakosított hitelintézetek, 

sem preferált agrárhitelek nem jellemzőek (Egyesült Királyság modellje); 

(iii) különböző intézménycsoportok biztosítják az agrárfinanszírozást, amelyek 

versenyeznek egymással (amerikai modell).
6
 

Hazánkban a fenti modelleket teljes mértékben követő modell nem alakult ki, az azokban 

meglevő elemek keveredése jellemző. Ugyanis a mezőgazdaság finanszírozási igényét 

Magyarországon jellemzően az agrárágazat finanszírozására létrehozott hitelintézetek mellett 

a más gazdasági ágazatba tartozó gazdasági szereplőknek is hitelező kereskedelmi bankok és 

jelzálog-hitelintézetek elégítik ki, amit nagymértékű állami szerepvállalás is kiegészít (az 

állami kamattámogatások és kezességvállalás keretében) a közösségi agrártámogatások 

mellett. A hazai agrárhitelezés finanszírozási formái két nagy csoportba sorolhatóak, a 

közvetlen banki finanszírozás és a közvetett (így különösen az integrátori hitelek) banki 

finanszírozás. Emellett az agrárágazat finanszírozásába nem banki finanszírozók is 

bekapcsolódnak, különösen a tagi kölcsönt nyújtók.  

Jelen munkámban a közvetlen banki finanszírozás legjellemzőbb formáira térek ki 

összefoglalóan. A közvetlen banki finanszírozás (a piaci alapú hitelkínálat) az 

agrárfinanszírozás legjelentősebb részét alkotja. E kategórián belül is több finanszírozási típus 

különböztethető meg a finanszírozónak és a finanszírozás feltételeinek eltérése szerint. Ennek 

alapján ma hazánkban megkülönböztethető a közvetlen banki finanszírozás típusaként a piaci 

alapú hitelkínálatot nyújtó kereskedelmi banki finanszírozás és a takarékszövetkezeti 

finanszírozás, valamint a nem piaci alapú hitelkínálat, azaz a támogatott hitelek és az MFB 

hitelek nyújtása. Az MNB összesítése alapján a nagybankok (azaz a kereskedelmi bankok) 

nyújtották az agrárhitelezési területen a hitelek több mint kétharmadát, egyharmad köthető 

összesítetten a kis- és közepes bankokhoz, valamint takarékszövetkezetekhez. A nagybankok, 

azaz a kereskedelmi bankok összesen több mint 1900 Mrd Ft összegben, a kis- és közepes 

                                                 
6
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XLVIII. évfolyam 1. szám 76. o. 
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bankok közel 700 Mrd Ft összegben, a takarékszövetkezetek pedig 220 Mrd Ft összegben 

nyújtottak hiteleket az NHP program keretében.
7
  

A magyar kereskedelmi bankok az agárágazat szereplői részére elsősorban beruházási és 

fejlesztési hiteleket, éven belüli és éven túli forgóeszköz hiteleket nyújtanak. Az éven túli 

hitelek körében legjellemzőbbek a közraktári hitelek és a támogatás-megelőlegező hitelek. 

Emellett az agrár-folyószámla hitelek is megjelennek a kereskedelmi bankok kínálatában.  

A beruházási és fejlesztési hitelek többsége projektek megvalósítását szolgálja a 

mezőgazdasági ágazatban. A kereskedelmi bankok e hitelek kockázatértékelése során 

elsősorban a projekt megvalósíthatóságát és a vállalkozás részére várhatóan termelendő 

hozamát, értékét vizsgálják a hitelfelvevő hitelképessége mellett, és így döntenek – 

jellemzően egyedi hitelbírálat alapján – a hitelszerződés megkötéséről. A forgóeszköz 

hitelezésnél a hitelbírálat alapját elsősorban a hitelfelvevő hitelképességére alapozzák a 

hitelintézetek.
8
  

A beruházási és fejlesztési hitelt jellemzően új vagy használt gép, berendezés, ingatlan 

vásárlására igénylik az agrárgazdasági szektorban, mellyel a hiteligénylő gazdálkodó a 

termelékenységét vagy a gazdaság bővítését hosszú távon kívánja biztosítani. E hitelek 

jellemzően éven túli lejáratú hitelek. E hitellel a gyakorlatban a gazdálkodó szervezet jövőben 

képződő cash flow-ját (adózott eredményét és amortizációját) előlegezi meg a hitelintézet. „A 

kapcsolat úgy is felfogható, hogy a vállalat a hitel segítségével előrehozza pénzjövedelme 

felhasználását, előbb valósítja meg az általa tervezett beruházást.”
9
 

A forgóeszköz hitel a források ideiglenes pótlására, azaz a forgóeszközigény ideiglenes 

pótlására szolgáló hiteltípus. Jellemzően a vevői fizetési késedelmek vagy a vállalkozói 

készletnövelés váltja ki e hiteltípus felvételét az agrárágazat szereplői számára, amikor a 

bevételek átmenetileg nem fedezik a gazdálkodó kiadását. A közraktári hitelek a minősített 

közraktár által kiállított közraktári jegy alapján történő éven belüli finanszírozást szolgálják, 

melynek segítségével az agrárvállalkozás biztosíthatja forgóeszköz-szükségletét. A 

gazdálkodónak azért előnyös ez a finanszírozási forma, mert terményének a közraktárba 

történő tárolásával az értékesítésig eltelt időre a finanszírozó forgóeszköz hitelt nyújt, mellyel 

a gazdálkodó terményét egy későbbi időpontban is el tudja adni (nem kizárólag a betakarítást 

követően), jellemzően kedvezőbb feltételekkel és a finanszírozása az átmeneti időszakban is 

biztosított. A támogatás-megelőlegező hitelek támogatás, pályázat előfinanszírozását 

szolgálják elsősorban. Napjainkban az agrárágazatban jellemzően a területalapú támogatás 

gazdálkodóhoz történő megérkezéséig terjedő időszak pénzügyi nehézségeinek áthidalására 

szolgál. 
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(2018.06.05.) 
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Budapest, 2010. 
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Az agrárvállalkozások számára a kereskedelmi bankok jellemzően folyószámlahitelt is 

biztosítanak, mely hitelkeret a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható 

keretet biztosít az agrárvállalkozó számára átmeneti likviditásfedezési céllal.  

A takarékszövetkezetek az agrárhitelezés területén azért jelentenek piaci súlyt, mert 

kiterjedt, akár a legkisebb régiókban is jelen levő fiókhálózat rendszerrel rendelkeznek. 

Ezáltal az agrárgazdálkodók által könnyebben megközelíthetőek és elérhetőek, olyan 

településeken is jelen vannak, ahol a kereskedelmi bankoknak nem éri meg fiókot nyitni, ezen 

kisebb településeken a takarékszövetkezetek felülreprezentáltak. Helyi jelenlétükkel az 

ügyfelek bizalmát bírják, és az agrárszektor szereplői közül jellemzően a vidéki kis-és 

középvállalkozások nyújtanak finanszírozást, ugyanakkor a jelentősebb mértékű hitelezésre 

(tőkekövetelményi akadályok miatt) már nem minden esetben nyitottak. 

A közvetlen agrárbanki finanszírozásban a nem piaci alapú hitelkínálatot jellemzően a 

támogatott hitelek és az MNB hitelek nyújtása jelentik. A támogatott agrárhitelek jelentősége 

és mértéke az EU csatlakozás óta a tagállami támogatás visszaszorításának követelménye 

miatt folyamatosan csökken, de még jelen van, jellemzően a csatlakozást megelőző 

finanszírozáshoz kapcsolódóan, többnyire az agrárszektorra koncentrálva, beruházás ösztönző 

céllal.  

A Magyar Fejlesztési Bankot (MFB) – állami bank lévén, jellemzően speciális fejlesztési 

bank hitelezőinek (CEB, EIB, NIB)
10

 és az állami kezességvállalásnak köszönhetően – nem 

érintette olyan jelentős mértékben a válság, mint a többi kereskedelmi bankot, így a gazdasági 

válság időszakában szerepe erősödött az agrárfinanszírozás terén. Kiemelt jelentőséget kapott 

az MFB azáltal, hogy a kereskedelmi bankoknak továbbfinanszírozási céllal, kedvező 

feltételekkel nyújtott hitelekkel a közvetlen banki finanszírozást is lehetővé tette.  

Az agrárhitelezés volumene a fenti fejleményeknek köszönhetően jelenleg növekvő 

tendenciát mutat, és a kereskedelmi bankok figyelmét is egyre inkább felkelti az agrárágazat. 

Az agrárhitelezés alakulásáról leginkább az MNB kimutatásai alapján tudunk képet kapni. Az 

MNB a Növekedési Hitelprogram (NHP) elemzését közzétette, melyből az agrárhitelezés 

volumenéről megállapíthatóak a legfrissebb értékek. 2017. március 31-én lezárult a 

Növekedési Hitelprogram (NHP), amely a kis- és középvállalkozások hitelezésének 

meghatározó tényezője volt az elmúlt négy évben. A célzott jegybanki eszköz keretében a 

2013. júniusi indulás óta közel 40.000 mikro-, kis- és középvállalkozás jutott kedvező 

finanszírozáshoz több, mint 2.800 Mrd Ft összegben.
11

 Az NHP program az elmúlt évek 

legfőbb hitelszerkezeti változását idézte elő az agrárszektorban is, a Magyar Nemzeti Bank 

(MNB) kimutatása alapján a mezőgazdasági ágazatban működő kis- és 

középvállalkozásoknak a 2014-2015-ös időszakban nyújtott forinthitelek több, mint 

kétharmadát az NHP keretében nyújtották. Ahogy az előekben már utaltam rá, az MNB 

összesítése alapján a nagybankok (kereskedelmi bankok) nyújtották a hitelek több, mint 
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 Forrás: https://www.mnb.hu/letoltes/a-novekedesi-hitelprogram-eredmenyei-honlapra-20170613.pdf 

(2018.06.05.)  

https://www.mnb.hu/letoltes/a-novekedesi-hitelprogram-eredmenyei-honlapra-20170613.pdf


Héri Anikó: Az agrárfinanszírozás alapjai 

 

60 

 

kétharmadát, egyharmad köthető összesítetten a kis- és közepes bankokhoz, valamint 

takarékszövetkezetekhez.  

A termőföld alapú jelzáloghitelezést a Jelzálog törvény alapján hosszabb ideig jellemzően 

a jelzálog-hitelintézetek tudták alkalmazni, azonban 2013-tól a Nemzeti Földalapkezelő 

együttműködésével lehetővé vált az egyéb, közvetett termőföld jelzáloghitelezés is oly 

módon, hogy a hitelintézet számára hitelfedezetként felkínált termőföld-ingatlant a 

hitelintézettel kötött megállapodás esetén és alapján – amennyiben a termőföld fedezet 

érvényesítése vált szükségessé – a Nemzeti Földalapkezelő vásárolja meg azt és fizeti vissza a 

hitelt a pénzintézetnek. Látható, hogy a termőföld, mint korlátozott jogosulti kör által 

megszerezhető ingatlan, korábban korlátozottan volt megszerezhető hitelfedezeti értékként, 

ezért fedezetként való elfogadása is szűk körben érvényesült, azonban jelenleg ennek 

áthidalása már érzékelhető.
12

 

 

4. Összegzés, javaslatok 

 

Jelen munkámat a hazai agrárfinanszírozás kialakulása mozgatórugóinak és alapjai 

ismertetésének szenteltem, bemutatva az ágazat speciális finanszírozási szükségletét, és az e 

szükséglethez igazodó, jelenleg jellemző közvetlen banki finanszírozási formákat.  

A mezőgazdasági szektor jelentős tőkeigénnyel rendelkező szektor, melynek működésébe 

elengedhetetlen a hitelezői terület és főként a kereskedelmi bankok minél hatékonyabb 

bekapcsolása a fejlődés és a termelési kapacitás növelése érdekében. A hazai agrárszektor a 

takarékszövetkezeti finanszírozási formák mellett, jellemzően a nagyobb beruházások 

esetében, már egyre növekvő számban fordul a kereskedelmi bankokhoz, élénkítve az 

agrárfinanszírozás területén is a versenyt. Az agrárágazat szereplői is kezdenek hozzászokni 

ahhoz, hogy likviditási problémájuk enyhítéséhez különböző piaci szereplők termékeit is 

igénybe vehetik. Az agrárgazdaság szereplői egyre tudatosabbak, és ezt a tudatosságot a 

hitelintézeti marketing tevékenység is elősegíti. Az agrárhitelezési szektor és az agrártermelők 

minél hatékonyabb egymásra találása és kapcsolatuk tudatosulása kölcsönös előnyökkel járó 

kapcsolatot alakíthat ki a piaci szereplők között.  

Ugyanakkor az agrártámogatási rendszer adott időszakra történő meghatározottsága 

magában hordozza azt, hogy mind hitelezői oldalon, mind termelői oldalon nagyon 

előrelátóan, a várható változásokat előre figyelembe véve járjanak el e hitelviszonyok 

szereplői. Előre szükséges felkészülniük az agrárágazati változásokra, így különösen az 

Európai Unió 2020-at követő, most alakuló agrártámogatási irányvonalaira. Annak érdekében, 

hogy a növekvő agrárhitelezési tendencia megtartható legyen, érdemes már napjainkban új 

jövőbeli agrárhitelezési javaslatok összeállításán dolgozni, és feltárni akár az Európai 

Közösségen túli agrárhitelezési rendszereket, így különösen az Amerikai Egyesült Államok 
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agrárhitelezési, agrárbiztosítási rendszerét annak érdekében, hogy a finanszírozási szektor 

bármely változásra fel tudjon készülni az agrárfinanszírozás szintjének megtartása érdekében.  
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*** 

 

INTRODUCTION TO THE AGRO-FINANCING 

 

The basic information and the aspects the improvement of the Hungarian agro-financing have 

been summarized in this essay.  

My reason of the research this topic, that when our family company which activity is an 

agricultural activity planned to obtain a loan for build a cold store in 2003, I realised, that the 

possibilities of agro-financing is meagre in Hungary. I’m interested in the agro-financing 

since this occasion, since 2003. I have already bank-finance experiences and research as a 

legal counsel and as an agricultural manager as well, and I share the basis of my researching 

in this essay.  

My essay contains the main reasons and attributes the improvement of Hungarian agro-

financing sector, and the main direct agro-financing products in Hungary. The essay gives 

advice for the reader how aspects shall to make allowance that the recent standard of agro-

financing shall be sustainable.  

 

 


