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2Előadás menete

• MKB Hektár Plusz Termékcsalád

• Termőföld hitel

• Beruházási hitel

• Szabadfelhasználású hitel

• MKB Vidékfejlesztési Program

• Beruházási hitel

• Forgóeszköz hitel

• Bankgarancia

• Széchenyi Kártya Program

• Agrár Széchenyi Kártya

• Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási hitel

Finanszírozási lehetőségek

• KAP célkitűzések

• Támogatások keretei

A Közös Agrárpolitika támogatási 
forrásai



3A Közös Agrárpolitika támogatási forrásai

2023-2027-es ciklus célkitűzései

I. Tisztességes megélhetés biztosítása a mezőgazdasági 
termelők számára

II. A versenyképesség javítása

III. Az erőviszonyok kiegyensúlyozottabbá tétele az 
élelmiszer-ellátási lánc mentén

IV. Az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések

V. Környezetvédelem

VI. Tájak és biológiai sokféleség megőrzése

VII. A generációs megújulás támogatása

VIII. A vidéki térségek gazdaságának élénkítése

IX. Az élelmiszer-minőség és az egészség védelme

EU 2021-2027 költségvetési 
ciklusban a költségek 31%-át 

fordítják az agrárium fejlesztésére

4200 Milliárd forintnyi uniós forrás a növekedés és 
fejlesztés érdekében

Támogatási források



MKB Hektár Plusz Termékcsalád

Termőföld hitel
Beruházási hitel
Szabadfelhasználású hitel
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• A meglévő birtokméret 

növelése érdekében 

történő termőföld 

vásárlás

• Hitelkiváltás

• Vételár / értékbecslés 

által megállapított 

piaci érték 90%-a

• Őstermelők

• Őstermelők családi 

gazdasága (ŐCSG)

• Egyéni vállalkozók

• Családi mezőgazdasági 

társaság tagjai (CSMT)

• Minimum 10% 
saját erő

• Maximum 20 év 
futamidő

• Megvásárolható 

termőföld

• 90% AVHGA készfizető 

kezesség

• Magánszemély 

készfizető kezessége

Termőföld hitel
MKB Hektár Plusz Termékcsalád

Fő fedezetek Hitel célja
Finanszírozási 

arány Hiteligénylő
Saját erő, 
futamidő
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• A vállalkozás 

tevékenységét 

közvetlen szolgáló 

gépek, berendezések

• Ingatlan építés, 

fejlesztés, vásárlás, 

bővítés, Gépbeszerzés

• Öntözőrendszerek, 

öntözési technológia 

fejlesztése

• Ültetvénytelepítés

• Tenyészállat vásárlás

• Értékbecslés által 

megállapított piaci 

érték 100%-a 

(beruházási hitel 

esetén 20%-os saját 

erő szükséges)

• Őstermelők

• Őstermelők családi 

gazdasága (ŐCSG)

• Egyéni vállalkozók

• Társas vállalkozások

• Családi mezőgazdasági 

társaság tagjai (CSMT)

• Minimum 20% 
saját erő

• Maximum 10 év 
futamidő

• Meglévő termőföld

• 90% AVHGA készfizető 

kezesség

• Magánszemély 

készfizető kezessége

• Beruházás tárgya ( 0 

likvid értéken)

Beruházási hitel
MKB Hektár Plusz Termékcsalád

Fő fedezetek Hitel célja
Finanszírozási 

arány Hiteligénylő
Saját erő, 
futamidő
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• A hitel számla 

benyújtása nélkül 

szabadon 

felhasználható

• Hitelkiváltás

• Értékbecslés által 

megállapított piaci 

érték 100%-a

• Őstermelők

• Őstermelők családi 

gazdasága (ŐCSG)

• Egyéni vállalkozók

• Társas vállalkozások

• Családi mezőgazdasági 

társaság tagjai (CSMT)

• Maximum 5 év 
futamidő

• Meglévő termőföld

• 90% AVHGA készfizető 

kezesség

• Magánszemély 

készfizető kezessége

Szabadfelhasználású hitel
MKB Hektár Plusz Termékcsalád

Fő fedezetek Hitel célja
Finanszírozási 

arány Hiteligénylő Futamidő



MKB Vidékfejlesztési Program
Beruházási hitel

Forgóeszköz hitel

Bankgarancia
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Fő fedezetek:
▪ A beruházás tárgya
▪ 80% AVGHA készfizető 

kezesség
▪ Magánszemély készfizető 

kezessége

Hitel célja:
▪ A támogatáson felüli önrész 

biztosítása

Finanszírozási arány:
▪ Min. 10 millió Ft, Max. a 

beruházás költségének 
vissza nem térítendő 
támogatással és saját erővel 
csökkentett összege

Fő fedezetek: 
▪ MKB Banknál lévő 

elkülönített regisztrációs 
számla, amelyre a támogatás 
érkezik

▪ 80% AVGHA készfizető 
kezesség

▪ Magánszemély készfizető 
kezessége

Hitel célja:
▪ Az utólagosan folyósított 

vissza nem térítendő 
támogatás előfinanszírozása

Finanszírozási arány:
▪ Min. 10 millió Ft, Max. a 

megítélt támogatás 90%, 
kivéve támogatás előleg 
igénylése esetén

Beruházási hitel / Forgóeszköz hitel
MKB Vidékfejlesztési Program

Beruházási hitel Forgóeszköz hitel
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80%-os AVHGA készfizető 
kezesség

Magánszemély készfizető 
kezessége

A beruházás tárgya

Az MKB Banknál 
elkülönített regisztrációs 
számla, amelyre a 
támogatás érkezik

Az előlegként lehívható 
részhez szükséges biztosíték 
nyújtása

Min. 10 millió Ft, Max. a 
támogatási előlegként 
lehívható összeg

A kifizető ügynökség (MÁK) 
felé történő elszámolás 
elfogadásáig, de maximum 
30 hónap

Bankgarancia
MKB Vidékfejlesztési Program

Fő fedezetek Futamidő
Finanszírozási 

arány
Hitel célja
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Agrár Széchenyi Kártya

▪ Előnyei

• Átmeneti likviditási problémák áthidalása

• Állami kamat- és kezességi díjtámogatás

• Akár 200 millió Ft hitelösszeg is 
igényelhető

• Rendelkezésre tartási jutalék nem kerül 
felszámításra

• 50 millió Ft-ig ingatlanfedezet nélkül

Előnyei
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Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási hitel

• Kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési 
költség- és kezességi díjtámogatás

• Széles körben alkalmas beruházási 
célok megvalósítása

• Akár 1 milliárd forintos hitelösszeg is 
igényelhető

• Jelenleg 2021. december 31-ig 
igényelhető

Előnyei



13Támogatás előfinanszírozás

• Gördülékeny, rugalmas 
ügymenet

• Gyors és díjmentes ügylet 
elbírálás

• A finanszírozás nem igényel 
tárgyi fedezetet

• A szolgáltatásaink fixek, 
előre kalkulálhatók

ElőnyökI. Területalapú támogatás ( alap+zöldítés)

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

III. AKG (Agrár-Környezet gazdálkodás és 
Ökológiai gazdálkodás 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)



14MKB Agrárpartner Program

Az Agrárpartner Programot 2017-ben hívta életre az 
MKB Bank azzal a céllal, hogy a gazdák számára egy 
partnerségen alapuló programot hozzon létre 
Magyarországon.

Simon Attila
Az MKB Agrárpartner Program vezetője

Agrárspecialista, lobbista, gazdálkodó 39 éve

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.”



Köszönöm a figyelmet!


