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A mezőgazdaság 
szerepe

Bruttó hazai 
termékből való 

közvetlen 
részesedése 

stabilan:

4,8%

Mezőgazdaság 
kibocsátása:

2.650 Mrd Ft

Nettó vállalkozói 
jövedelem:

18,2%

Ágazati 
viszonylatban a 
hitelek bedőlési 

aránya alacsony:

1-2%



Ágazat 
szerkezeti 
felépítése

55%
45%

Forrásszerkezet

Támogatások (EU+ hazai forrás)

Saját forrás

Gazdaságok

8.630 db

Regisztrált őstermelők 
száma

178.000 fő

Őstermelők száma

420.000 fő

Ágazatra, termelési 
volumenre jelentős 

hatást nem gyakorolt



MKB Agrárpartner
Program



Az MKB Agrárpartner Programot 2017-ben hívta életre az MKB Bank azzal

a céllal, hogy a gazdák számára egy partnerségen alapuló programot

hozzon létre Magyarországon.

MKB Agrárpartner
Program
Tradíciókat szem előtt tartó, 
innovatív szemlélet. A magyar 
termelők és agrárvállalkozások 
jövőjének fontos támogatója

„Célunk a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat
kiépítése, hogy a gazdák/agrárvállalkozók ne
pusztán banki szakemberként, hanem a
gazdaságuk fejlesztésében szorosan részt vevő és
együttműködő partnerként tekintsenek
kollégáinkra.”

az MKB Agrárpartner Program vezetője, 

agrárspecialista, lobbista, gazdálkodó 35 éve

Simon Attila



Finanszírozási 
lehetőségek



Finanszírozási 
lehetőségek

Agrár Széchenyi Kártya 
folyószámlahitel

A szezonális munkálatok jelentős mértékű tőke ráfordítást 
igényelnek gazdasága számára?

A szállítók felé rövid határidővel kell teljesítenie?

Inputanyag beszerzés során jelentős többletköltséget jelent a 
halasztott fizetési határidő?

Működési, likviditási tőkéjét szeretné megfelelő szinten tartani?

Megfelelő megoldásként ajánljuk:

Agrár Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya Plusz 
folyószámlahitel konstrukciót

Előnyök:

Állami kamat-és kezességvállalási díjtámogatás

Szabadon felhasználható forrás

Feldolgozóipar számára is elérhető



Finanszírozási 
lehetőségek
Támogatás 
előfinanszírozás

Normatív jellegű támogatásainak előfinanszírozására keres megoldást?

Normatív támogatások

I. Területalapú támogatás (alap+zöldítés)

II. Termeléshez kötött támogatás (zöldség, gyümölcs, tej stb.) 

III. AKG (Agrár-Környezet gazdálkodási és Ökológiai gazdálkodási 

támogatás)

IV. Átmeneti Nemzeti támogatás

V. EU Belpiaci intézkedések (cukor, zöldség gyümölcs, 

iskolatej) típusú támogatások

VI. Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében 

meghirdetett támogatások (EMVA I-III. tengely)

jElőnyök: 

▪ Gördülékeny rugalmas ügymenet 

▪ Gyors, és díjmentes ügylet elbírálás

▪ A finanszírozás nem igényel tárgyi fedezetet

▪ A szolgáltatásunk díjai fixek, előre kalkulálhatóak



Finanszírozási 
lehetőségek
MKB Hektár Plusz 
termékcsalád



Termőföld piac

2018

Közel 25 ezer adásvétel történt

A föld hektáronkénti átlagára:

• az összes művelési ág 

figyelembevételével 

1.437 ezer Ft volt

• szántó esetén 1.551 ezer Ft

27 ezer hektárból:

• 20 ezer hektár szántó

• 4 ezer hektár erdő

• 2 ezer hektár gyep, rét, legelő

• 700 hektár gyümölcsös, szőlő



Finanszírozási 
lehetőségek

MKB Hektár Plusz termékcsalád

MKB Hektár Plusz 
Termőföld hitel

• Termőföldvásárlás

• NHP Hajrá keretében is!

MKB Hektár Plusz 
Beruházási hitel

• Ingatlan építés, 
fejlesztés, vásárlás, 
bővítés

• Gépbeszerzés

• Ültetvénytelepítés

• Tenyészállat vásárlása

• NHP Hajrá keretében is!

MKB Hektár Plusz 
Szabadfelhasználási hitel

• A hitel számla benyújtása 
nélkül szabadon 
felhasználható

• Előre nem tervezett üzleti 
lehetőségre gyorsan 
képes megoldást nyújtani

Gazdaságát bővíteni, fejleszteni szeretné?

Gazdasága gyarapításához egy kihagyhatatlan lehetőség előtt áll, melyre gyorsan kell reagálnia?



MKB HEKTÁR PLUSZ 

TERMÉKCSALÁD 

Termőföld Hitel Beruházási Hitel
Szabad 

felhasználású hitel

Fő fedezetek:

• Megvásárolandó termőföld

• 80% AVHGA készfizető kezesség

• Magánszemély készfizető kezessége

Fő fedezetek:

• Meglévő termőföld

• 80% AVHGA készfizető kezesség

• Magánszemély készfizető kezessége

• Beruházás tárgya (0 likvid értéken)

Finanszírozási arány:

• Vételár / értékbecslés által megállapított piaci 

érték 90%-a (saját erő 10%)

Finanszírozási arány:

• Értékbecslés által megállapított piaci érték 100%-a (beruházási hitel esetén 20%-os saját erő 

szükséges)

Termékparaméterek

Fő fedezetek:

• Meglévő termőföld

• 80% AVHGA készfizető kezesség

• Magánszemély készfizető kezessége



Finanszírozási 
lehetőségek

VP Agro Konstrukció

Az alábbiakban felsorolt beruházások valamelyike közül nyertes 

pályázattal rendelkezik, melyhez megfelelő forrásra van 

szüksége?

VP termelő beruházásaihoz kapcsolódó pályázatai

I.  Kisméretű terménytároló, szárító, tisztító építése, 

trágyatároló építése

II. Szarvasmarha, sertés, baromfi vagy juh és kecsketartó 

telepek fejlesztése

III.  Kertészeti beruházások (üvegházak, fóliaházak , gombaházak, 

hűtőházak építése), erdészeti technológia beszerzése 
(gépbeszerzés esetén a lízing is szóba jöhet!)

IV. Élelmiszeripari beruházások

V. Borászati fejlesztés

VP Agro
Konstrukció

Beruházási 
hitel

Bankgarancia
Forgóeszköz 

hitel



Digitális 
bankolás

Az MKB Bank ügyfelei részére digitális megoldásokkal nyújt 
lehetőséget,  hogy pénzügyeiket otthonról, kényelmesen és 

gördülékenyen tudják intézni.

MKB NetBANKár szolgáltatás

Intézze pénzügyeit a nap 24 órájában szabadon

MKB Mobilbank alkalmazás

Az applikáción keresztül bárhol, bármikor kényelmesen intézheti 
pénzügyeit

MKB VideóBank szolgáltatás

Segítségével elkerülheti a bankfiókban történő 
sorbanállást

MKB Telebankár szolgáltatás

0-24 órás telefonos ügyfélszolgálat áll rendelkezésére



Partneri 
együttműködések

▪ Elkötelezettség megteremtése, 

aktív helyi kapcsolat kiépítése

▪ Közös rendezvények

▪ Közös rendezvények

▪ Akvizíciós lehetőségek

(számla, hitel, lízing)

▪ Közös rendezvények

▪ Tagok elérése

Magyar Állattenyésztők 

Szövetsége

▪ Közös rendezvények

▪ „Legyél Te is mezőgépész!” program 

létrehozása

 

 

 

 

▪ Közös rendezvények

▪ Akvizíciós lehetőségek

(számla, hitel, lízing)

Mezőgazdasági 

Eszköz és 

Gépforgalmazós 

Országos Szövetsége

http://www.allattenyesztok.hu/


Köszönöm a figyelmet!


