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pénzügyi tanácsadás szolgálatában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Az agrárgazdaság digitális megújítása 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fókuszban a fenntartható vidékfejlesztés és a precíziós gazdálkodás, az 
energiahatékonyság és a digitális vállalatirányítás elvárásainak megfelelően. 

Komplex szolgáltatásokkal segítjük, hogy egy lépéssel mindig a versenytársak előtt 
legyen, mind tervezés, kivitelezés, projektmenedzsment, finanszírozás, 

vállalatirányítás és innováció területén. 

https://mkbconsulting.hu/
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Hátterünk és Céljaink 

Az MKB Consulting Zrt. a különböző fejlesztési célú támogatások felhasználásához, valamint a tőke- és 
hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások teljes palettáját kínálja vállalati ügyfelei 
részére. Cégünk vezetői és munkatársai egyaránt évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a vállalati 

projektfejlesztés, pályázatkészítés, projektmenedzsment és finanszírozás 
területén. A 2014-2020-as időszakban eddig 7 milliárd forint vidékfejlesztési 
támogatás eléréséhez segítettük hozzá az agrárium területén gazdálkodókat. 
Szakembereink az agrár területért felelős háttérintézményeiknél jelentős 
tapasztalatot szereztek a Vidékfejlesztési Program (VP) tervezése, végrehajtása, 
pályázatok kidolgozása során, továbbá gyakorlati termelői tapasztalattal is 
rendelkeznek így beszélnek „agrárul”. Célunk, hogy az agrárgazdasági ügyfeleink 
számára minél teljesebb szolgáltatást nyújtsunk, melyeket a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar területén jelentős tapasztalatokkal rendelkező partnerrel 
együttműködve biztosítunk. 

 
Boros Áron PhD, vezérigazgató 

 

Tevékenységünk 

 

Ügyfeleinket a vállalkozás fejlődését támogató 
projektek azonosításától egészen a projektek 
lezárásáig támogatjuk. Banki tapasztalatunk 
elengedhetetlen az önrész biztosításához és a 
különböző előfinanszírozási megoldások 
eredményes alkalmazásához. 
 
A pályázat-menedzselési tevékenység túl 
kiemelten foglalkozunk a fenntartható 
fejlődéssel összefüggő egyedi finanszírozási 
konstrukciók kialakításával, illetve innovatív 
digitális átállást segítő üzemszervezési kérdések 
megvalósításával. 
 
Partnereinket kiemelten támogatjuk abban, 
hogy helyszíni interjún vagy telep szemlén 
keresztül alakítsák ki végleges projekt 
elképzelésüket, melyekhez szükség esetén 
technológiai tanácsadókat is biztosítunk. 
 
Szolgáltatásaink közé tartozik az adott 
témakörben tartott szakmai fórumok 
látogathatósága és az azon keresztül történő 
tudás-átadás és kapcsolatépítés elősegítése, 
mind az online, mind a személyes térben. 
 
A kutatás/fejlesztés/innováció (KFI) területén a 
hazai egyetemi és tudományos hálózattal szoros 
együttműködésben dolgozunk, melyet 
partnereink számára is elérhetővé teszünk. 
 

 

Középpontban a vidékfejlesztés 

 

A Vidékfejlesztési Program (VP) az agrárium, 
illetve általában a vidéki szereplők 
megerősítését célozza, felismerve 
katalizátorszerepüket a fejlődésben, a kihívások 
kezelésében. A különböző jogcímen elérhető 
támogatások a mezőgazdasági termelők, 
erdőgazdálkodók és élelmiszer-feldolgozók 
számára, valamint egyéb magánjogi, közjogi, 
nonprofit szervezetek vagy természetes 
személyeknek nyújtanak fejlesztési lehetőséget. 
 
A közös agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési 
pillérén és a Magyar Kormány emelt szintű 
tagállami hozzájárulásán keresztül 
megháromszorozódott a felhasználható forrás 
2027-ig. Ezzel a 4265 milliárd forinttal a magyar 
vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 
fejlesztésére hosszabb távú jövőt meghatározó 
támogatási konstrukciók kiírására nyílik 
lehetőség.  
 
Első lépésként – átmenetileg a 2014-2020 közötti 
szabályok alapján – már 2021-ben is 
meghirdetésre kerülnek lényeges pályázati 
felhívások. Ezen felhívások között több olyan 
nagyvolumenű jogcím is kihirdetésre kerül, 
melyekre gazdálkodók tömegei vártak az elmúlt 
hét éves ciklusban. 
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Vidékfejlesztési program pályázati feltételei és finanszírozása 

Az európai uniós támogatások megszerzésének és felhasználásának feltételeit a www.szechenyi2020.hu 
honlapon meghirdetett pályázati felhívások határozzák meg. 

A VP keretében a különböző támogatások utófinanszírozással, azaz a felmerült költségek alapján – 
beruházások esetén előlegigénylés lehetősége mellett – utólagosan vehetők igénybe. A felmerült 
költségek elszámolásának szabálya alól ugyanakkor az átalánytámogatások kivételt képeznek. A vissza 
nem térítendő támogatások esetében a pályázati felhívásban meghatározott támogatásintenzitás 
mutatja, hogy a projekt hány százalékát fedezi a támogatás. A fennmaradó hányadot a támogatást 
igénylőnek önerőből szükséges fedeznie, aminek rendelkezésre állását igazolnia is kell (pl. a 
számlavezető bankja által kiadott igazolással, hitelszerződéssel stb.). 

A legtöbb esetben csak a mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások jelentkezhetnek, melynek 
sarokköve, hogy az árbevétel 50%-a mezőgazdasági termelésből származzon. További jellemző 
követelmény az üzemméreti korlátozás, melyet Standard Termelési Értékben (ún. STÉ-ben) fejeznek ki a 
döntéshozók. Általánosságban elmondható az eddig közzétett új konstrukciók esetén, hogy önálló 
célterület az energiahatékonyság növelése és jellemzően komplex megoldásokat preferálják a bírálati 
pontrendszeren keresztül.  

Az elszámolható költségek körét az adott pályázati felhívás tartalmazza. Meghatározott esetekben 
használt eszköz vásárlása vagy saját teljesítés is elszámolható. Jelenleg több pályázati kiírás csak tervezet 
szinten ismert, a végső kritériumok csak a megjelenést követően egyeztethetők.  

 
 
Jelenleg elérhető pályázatok a 
vidékfejlesztési programban 

Öntözési közösségek együttműködésének 
támogatása: a felhívás öntözési közösségek 
létrejöttéhez, meglévő öntözőrendszerek 
fenntartásához, illetve új öntözési beruházások 
előkészítéséhez nyújt támogatást. Az 
együttműködések létrejötte hozzájárul az 
öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal 
növelve a mezőgazdasági termelés 
hatékonyságát és biztonságát. A gördülékeny 
pályázathoz szükséges háttéradminisztráció 
elősegítése érdekében az „ÖNTÖZÉS +” 
termékcsomagon keresztül a tervezés és 
engedélyezés, a javasolt technológia, a 
pályázatírás és a banki finanszírozás együtt, 
egyszerre érhető el.  

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése: Ezen felhívás célja a mezőgazdasági 
termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a 
vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, 
takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a 

klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek 
és fenntartható területhasználat biztosítása, a 
felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi 
szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a 
jó állapotuk megőrzéséhez szükséges 
intézkedések támogatása. Az „ÖNTÖZÉS+” 
termékcsomag ezen pályázati kiírás esetén is 
igénybe vehető. 

Terménytárolók, szárítók, tisztítók fejlesztése: a 
klímaváltozásnak a terméseredményekre és 
minőségre kiható fokozódó globális hatásai, 
világpiaci áringadozás, energia-függőség 
csökkentése napjainkra stratégiai kérdéssé tette 
a hatékony tárolási technológiák alkalmazását. 
Az új kihívásoknak akkor tud megfelelni az 
ágazat, ha a legkorszerűbb technológiai 
berendezésekkel felszerelt üzemek állnak 
rendelkezésre, ennek megfelelően főleg a 
jelenlegi üzemek korszerűsítésére, bővítésére 
koncentrál a pályázati konstrukció, azaz 
önmagában új tároló létesítése, vagy 
önmagában anyagmozgatási gép beszerzése, 
hídmérleg telepítés nem lesz lehetséges, 

http://www.szechenyi2020.hu/
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azonban bizonyos értékhatárig elszámolhatóak 
lesznek ezen kiadások is 
 
Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó 
precíziós fejlesztések támogatása: a hatékony 
növényvédelmi intézkedéseknek való megfelelés 
és az egyre fokozódó munkaerőhiány miatt az 
ágazatok technológiai fejlesztése – 
automatizálása, robotizálása – elengedhetetlen, 
különösen a szántóföldi növénytermesztés, 
kertészet és szőlészet területén. A felhívás során 
lesz lehetőség helyspecifikus és precíziós 
munkavégzésre alkalmas traktorok, kombájnok, 
munkagépek, számítógépek, szenzorok és 
drónok beszerzésére, továbbá ezekhez rendelt, 
távérzékelési, mintavételezési és monitoring 
szolgáltatások alkalmazásának megrendelésére. 
Partnereinknek az Üzemszintű Digitális Terv 
(ÜDT) összeállításában kiemelt segítséget 
nyújtunk. 
 
Élelmiszeripari üzemek fejlesztése és 
Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése: a 
felhívás célja a hazai élelmiszerellátásban és 
élelmiszerexportban kulcsszerepet játszó 
élelmiszeripari vállalkozások 
versenyképességének erősítése, innovációs 
megújulásuk elősegítése, termékfejlesztésének 
támogatása, termelési folyamataik és 
technológiájuk megújítása. A 2027-ig tartó 
európai uniós költségvetési ciklusban a teljes 
magyar élelmiszeripar modernizációja a cél, 
ennek eszköze a két tervezett felhívás. A kisebb 
termékmennyiséget előállító, általában helyi 

vagy térségi értékesítést folytató piaci 
szereplőket érintő, kisebb keretösszegű felhívás 
és a nagyobb termelési volumennel dolgozó, 
alapvetően hazai és nemzetközi 
élelmiszerellátási láncban részt vevő cégek 
számára elérhető nagyobb keretösszegű felhívás 
is támogatni fogja az élelmiszeriparban 
tevékenykedőket.  
 
Kertészeti üzemek megújításának támogatása: a 
kertészetben egyre inkább jelentkező 
munkaerőhiány, illetve a költséghatékony 
termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a 
nagy élőmunka-igényű ágazatok technológiai 
fejlesztését. A felhívás alapján a gazdálkodók a 
hatékonyabb termelési technológiák beszerzését 
tudják lebonyolítani, mindamellett, hogy 
emelkedik a jövedelem biztonságuk. Az ezen 
pályázatban való részvétel viszont kizárja a 
precíziós gépbeszerzésben való párhuzamos 
indulást. 
 
Állattartó telepek korszerűsítése: Korábban 
ismert pályázati konstrukció, jelenleg kisebb 
gazdaságok számára érhető el, de várható 
hasonló logika alapján a támogatási rendszer 
kiterjesztése. A jövőt érintően kiemelt szerepet 
fognak kapni az állatazonosítással, 
betegségmegelőzéssel, illetve az ún. „okos-farm” 
megoldásokkal kombinált fejlesztések, melyek 
során már most lehetőség van a az előzetes 
projekt-tervek összeállítására, kiterjesztett 
szolgáltatásaink keretében. 
 

 
 
Komplex szolgáltatásaink 
 
Célunk, hogy az általunk kialakított termékekkel, olyan egyedi konstrukciót és hiánypótló szolgáltatást 
nyújtsunk, amelyekre az igény felmerült a gazdák részéről.  
 
Azaz a tanácsadási tevékenységünk nem csak a pályázatírásra terjed ki, ha nem az azt megelőző tervezés 
és engedélyezés folyamatok támogatására, illetve a javasolt technológia kapcsán is biztosítunk 
konzultációs lehetőséget, továbbá a Magyar Bankholding szereplői által nyújtott finanszírozási 
konstrukciók esetén, a pályázatokhoz igazított banki finanszírozás elő-ügyintézési menedzselésében is 
állunk partnereink rendelkezésére. 
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Szakértőink 

"A szakterületen dolgozó szakembereink az MVH-nál, az agrár területért felelős minisztériumok, illetve 
háttérintézményeiknél jelentős tapasztalatot szereztek a VP tervezése, végrehajtása, pályázatok 
kidolgozása során. Tagjai a Nemzeti Agárgazdasági Kamarának és beszélnek agrárul." 

 

Boros Áron PhD | vezérigazgató, az igazgatóság elnöke 
 
 Vállalkozásfejlesztés és -finanszírozás, vállalati tanácsadás 
 Zöld finanszírozási keretrendszer és ESG-tanácsadás 
 Önkormányzati zöld finanszírozási tanácsadás 
 Fejlesztéspolitikai támogatási konstrukciók kidolgozása 
 Kockázati tőke – vállalati és intézményi tőkefinanszírozás,  

alapkezelői tanácsadás 
 Innovációs és K+F-projektek fejlesztése 

 
  

Takács Jenő /vezető értékesítési tanácsadó 
 

 Agrár-szakmai tanácsadás, VP szakértő 
 Pályázat-menedzsment, pályázati csomagok 
 Kutatás-Fejlesztési projektgenerálás 
 Banki kapcsolattartás, finanszírozási kérdések 
 Üzleti Klub működtetés és kapcsolatépítés 

 
 

Csikász Gábor | agrár szakértő tanácsadó 
 

 Agrár- és vidékfejlesztési projektek fejlesztése 
 Elérhetőségek: +36-70-907-2772  
 csikasz.gabor@mkbconsulting.hu  

 

 

 

Kiss Ádám| agrár szakértő tanácsadó  

 

 Agrárgazdasági tanácsadás 
 Kommunikáció-technikai kérdések 
 Projekt-vezetés, projektgenerálás 
 Vállalat-irányítási rendszerek ismerete 
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