
GaranciaproGram 
az iparosításért  

Az Irinyi-terv 
jegyében 
született meg 
az új kon-
strukció. 

2. oldal

az otp Business 
nem csupán Banki 
termékeket, hanem 
szakértelmet is 
kínál  

4–5. oldal

Hitelgarancia
IRÁNY 

A BANK! 
BÍZZON 

MAGÁBAN!
ÁLMOdjON,
TeRveZZeN!

SeGÍTüNK...

ingyenes

Pihenjen június 1. 
és december 31. között 

az Accent Hotels 
magyarországi szállodáiban 

10% kedvezménnyel. 
Használja a garantiqa01 

promóciós kódot. 
Részletek a weboldalon: 

accentHotels.com

kedvezmény
10%

Az MFB Csoport tAgjA | www.hitelgarancia.hu

ÖRÖKSÉG 
ÉS INNOVÁCIÓ
Bock Józseffel, a villányi vörösBorok 
nagymesterével Beszélgettünk 

Kulcsfigura a magyar borok világában, a villányi borterme-
lők kiemelkedő alakja, sorra kerülnek ki „mesterművek” a 
kezei közül. saját sikerességét következetesen megtartott 
filozófiájának tudja be: szeretni kell a szakmát, és mindig 
szorgalommal, hozzáértéssel, kitartóan kell a célok felé halad-
ni. A család kilenc generáció óta foglalkozik borkészítéssel, és 
a borász megfogalmazása szerint „szerencsére mindkét gyer-
mekem ezen a területen képzeli el a jövőjét”.
 FolytAtás A 8. oldAlon

Legyen képben Ön is!
nézze meg tájékoztató videóinkat!
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A magyar bor 
megérdemelt 

tündöklése

A fogyasztók a jól megjegyezhető, izgal-
mas, stílusos dolgokat és a pozitív életér-

zést keresik. 

BOROK ÉS BORÁSZOK,
HŐSÖK ÉS KIRÁLYOK„Szeresd 

a szőlőt 
és a bort!” 

tavaly az Év Bortermelője 
címért hatan szálltak versenybe, 

a díjat pedig szőke Mátyás mátraaljai 
borász nyerte el. Ez a borvidék  
a díj 27 éves fennállása során még 
sosem végzett az első helyen. 

Ami marad, az a harag

A pálinka az első számú 
hungarikumunk, ennek ellenére 
a termékeknek csupán egy-két 
százaléka jut külföldre. Írásunk 
a pálinkaágazat jelenéről és 
jövőjéről. 

MINŐSÉG ÉS MENNYISÉG,
TERMELÉS ÉS 

MARKETING

A kézműves 
sörfőzdék 

évadában 

Virágzik a magyar kézműves sörfőzés: 
tavaly több mint tíz főzdét nyitottak, így 

ma már 60-70 sörfőző műhely dolgozik 
elkötelezetten. 

Kis- És KözÉpVállAlKozásoK üzlEti lApjA | i. száM | 2018. Május

Bővülő hitelezés, 
erősödő Garantiqa  

Elemez: dr. 
Nagy Róbert, 
a társaság 
vezér igazgató-
helyettese! 

3. oldal

– Csakúgy, mint 2016-ban, 
tavaly is dinamikus bővülést 
ért el a Garantiqa. Úgy tűnik, 
hogy a prosperáló gazdaság-
ban a vállalkozások bátrab-
ban vesznek fel hitelt, amihez 
jól jön nekik az állami ke-
zességvállalás. Valóban ez a 
helyzet?

– Azt látjuk, hogy a kedvező gazda-
sági környezet jó hatással van a ha-
zai kkv-szektor hitelfelvételi kedvére, 

így tavaly is sikerült azt a dinami-
kus bővülést folyatatnunk, ami az 
elmúlt időszakban jellemző volt. A 
számok magukért beszélnek: a ke-
zességvállalási portfoliónk 2015-
ben 46 milliárd forinttal, 2016-ban 
76 milliárd forinttal, 2017-ben pe-
dig kiemelkedő, 127 milliárd forint-
tal emelkedett. Ez a dinamika, ez a 
növekedési ütem egyébként lénye-
gesen gyorsabb volt a kkv-hitelezés 
bővülésénél. 
 FolytAtás A 3. oldAlon

Magyarország  Az MFB Csoporthoz tartozó garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. erős évet zárt 2017-ben. Az állami ke-
zességvállalás kkv-hoz juttatását végző cég garancia-
állománya tavaly elérte az 570 milliárd forintot. ezzel 
700 milliárd forint hitel került több mint 37 ezer hazai 
vállalkozáshoz a garantiqa közreműködésével. A tár-
saság vezérigazgatójával, dr. Búza Évával az ered-
ményekről és a célokról beszélgettünk. [Garantiqa]

FORRÁs

„SZÁMOLNAK VELÜNK”
interJú dr. Búza évával,  
a garantiqa Hitelgarancia zrt. vezérigazgatóJával

KülönszáM
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MINDENNaPoK | HITELEK És HITELEzŐK

Az irinyi terv az újraiparosítást, a 
nemzeti összterméken belül az 
iparból származó bevétel további 
növelését tűzte ki célul, összhang-
ban az Európai unió újraiparosítási 
stratégiájával. 

A garantiqa új garanciaprog-
ramjának célja a fenti ágazatok-
ban működő vállalkozások kiemelt 
támogatása. A programban nem 
csak kkv-nak minősülő vállalkozá-
sok vehetnek részt, e kezességet 
tulajdonképpen méretre, illetve tu-
lajdonosi körre való korlátozás nél-
kül minden vállalkozás igényelheti. 
Egyetlen feltétel, hogy a vállalkozás 
főtevékenysége, vagy a hitelcélja 
irinyi-tervben szereplő ágazatok-
hoz kapcsolódjon. Mivel e kezes-
séget a garantiqa saját kockázatra 
vállalja, az állami támogatási sza-
bályokat nem kell alkalmazni. 

Magyarország  A garantiqa Hitelgarancia Zrt. tapaszta-
latai szerint a vállalkozások és főleg a kkv-szektor szereplői 
részéről ma fokozott igény van külső forrásokra, a csökkenő 
kamatmarzsok pedig a minél nagyobb volumen kihelyezésére 
ösztönzik a banki szereplőket. A kereslet és a kínálat kiegyen-
lítődni látszik, így még a vissza nem térítendő és visszatérí-
tendő eU-s támogatások ellenére is számottevő, 10 százalék 
fölötti növekedést mutat a kkv-hitelezés. [Garantiqa]

A kilátások pozitívak, ugyanakkor pél-
dául ma a munkaerőhiány az egyik leg-
nagyobb kihívás a gazdasági szerep-
lők, így a kkv-k számára is. A megfelelő 
munkaerő hiánya kockázatot jelenthet 

a napi működésre, illetve a fejlesztések 
és beruházások ütemezésére, míg költ-
ségoldalon a növekvő bérek csökkent-
hetik a profitabilitást. „A garantiqa szá-
mára ennek azért van jelentősége, mert 

e kockázatok növekedése óvatosságra 
intheti a bankokat, amelyek a kedvező 
hiteldöntést csak további biztosítékok 
bevonása mellett hajlandók meghoz-
ni. A vállalkozásoknak ekkor jöhet jól a 
garantiqa biztosítékpótló szerepe: ke-
zességvállalásunkkal megvalósulhat az 
életképes cégek finanszírozáshoz jutá-
sa abban az esetben is, ha a hitelfe-
dezetek hiánya meghiúsítaná vagy je-
lentősen megdrágítaná a hitelfelvételt” 
– hangsúlyozta az elemző. 

nÖveLnék A kisvÁLLALkOZÁsOk 
pénZügyi tUDAtOssÁgÁt

GAZdÁLKOdj 
OKOSAN!
Magyarország  együttműködési 
megállapodást kötött egymással az 
MFB Csoporthoz tartozó garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. és a Kereskedők és 
Vendéglátók Országos Érdekképvise-
leti szövetsége (KisOsZ). Az együtt-
működés célja, hogy a hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások minél 
szélesebb köre ismerhesse meg a 
hitelezéshez kapcsolódó állami ga-
ranciavállalás előnyeit. [Garantiqa]

A garantiqa mára a hazai hitelpiac meghatározó 
szereplőjévé vált: minden hatodik kkv-hitel a társa-
ság kezességvállalásával valósul meg. Fontos cél 
ugyanakkor, hogy minél több hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozás ismerje meg az állami kezesség-
vállalásban rejlő előnyöket; a Kisosz-szal való szo-
ros együttműködés a pénzügyi edukációs tevé-
kenységben tölt be kiemelt szerepet.

A megállapodás értelmében a garantiqa be-
kapcsolódik a Kisosz számos programjába. töb-
bek között az oKj-s szakképesítést adó vállalkozói 
tanfolyamokba, az uniós forrású jogpont hálózat 

munkájába és a 2018. január 1-jétől 48 hónapon 
keresztül zajló, a vállalkozóvá válás támogatására 
kiírt ginop-5.1.9-17 pályázati programba.

dr. Antalffy gábor, a Kisosz ügyvezető elnöke 
a megállapodás kapcsán kiemelte: a napjainkban 
zajló generációváltás következtében a Kisosz tag-
ságán belül egyre inkább teret nyernek az újonnan 
létrejött vállalkozások, amelyek képzéséhez, felké-
szítéséhez, továbbá üzleti terv készítéséhez és az 
uniós forrású támogatások elnyeréséhez a Kisosz 
jelentős segítséget nyújt. A garantiqa ebbe az is-
meretterjesztő tevékenységbe kapcsolódik be az 
állami kezességvállalás népszerűsítésével.

A 35 ezer hazai vállalkozást  
tömörítő KISOSZ már több mint száz 
éve képviseli a családi jellegű magyar 
mikro- és kisvállalkozásokat a keres-
kedelem és a vendéglátás területén. A 
szervezet részt vesz az uniós és a hazai 
érdekegyeztetési intézményrendszerben, 
elősegíti a vállalkozóvá válást és előmoz-
dítja a már működő vállalkozások gazda-
sági eredményeit. A KISOSZ a munkaadói 
érdekképviseletek között ma már szinte 
egyedülálló módon országos hálózattal is 
rendelkezik. Valamennyi megyeszékhelyen 
önálló szolgáltató irodát működtet, hon-
lapokkal és hírlevelekkel, oktatóbázissal 
és a vállalkozások működésére vonatkozó 
tanácsadások biztosításával. 

dr. antalffy Gábor

Magyarország   A garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2018. 
március 1-jétől indított irinyi garanciaprogramja alapja a 
Kormány irinyi-terve, aminek elsődleges célja, hogy meg-
teremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének 
hajtóerejét. [Garantiqa]

FONTOS:  
Kiket érint?  
Az Irinyi-terv így ki-
emelten fejlesztendő 
és támogatandó te-
rületként azonosítja a 
járműipart, a specializált 
gép- és járműgyártást, az 
„egészséggazdaságot” 
(pl. gyógyszergyártás, 
orvosi berendezés- és 
eszközgyártás), a turiz-
must, az élelmiszeripart, a 
„zöldgazdaság” fejlesz-
tését (megújuló energia, 
bioüzemanyagok), az 
infokommunikációs és 
távközlési szektort, a 
kihelyezett üzleti szolgálta-
tásokat (SSC), valamint a 
védelmi ipart.

FONTOS: Mennyi az annyi? Egy ügyfélcsoport vonatkozásában a maximá-
lisan vállalható kezesség 800 millió forint. Mivel a kezességvállalás százalékos 
mértéke választható (de legfeljebb 80 százalék), így 50 százalékos kezesség mel-
lett egy 1,6 milliárd forintos ügylet is garantálható. A program a folyószámlahitel 
kivételével minden hitel- és garanciakonstrukció számára elérhető. A program 
keretében a kezesség kedvezményes, 1 százalékos díjon vehető igénybe.

A HiteLpiAcOn is LecsApÓDik A kkv-k nÖvekvő beRUHÁZÁsi keDve

MERNEK NAGyOt ÁLMOdNI

Portfóliógarancia a sikeres ügyletekért
Az idei év januárjától az úgynevezett portfóliógarancia bevezetése mérföldkö-
vet jelent kezességvállalási folyamatokban, hiszen ennek keretében a kezes-
ségvállalással kapcsolatos ügyintézés időigénye gyakorlatilag nullára csökken, 
és a bankok saját maguk dönthetnek a garantiqa kezességvállalásának bevo-
násáról, amelyről csak egy egyszerű adatszolgáltatást kell küldeniük. 

RÉsZLeTeK: www.hitelgarancia.hu.

AZ újRAipAROsítÁst sZOLgÁLjA AZ új gARAnciApROgRAm

tERVbE VEttÉK

eMeLiK A TÉTeT
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sTraTÉgIa | ÉrVEK És ErEDMÉNyEK

DR. búZA évA, A gARAntiqA HiteLgARAnciA ZRt. veZéRigAZgAtÓjA

„ÉRdEMbEN tuduNK SEGítENI 
A hAZAI VÁLLALKOZÁSOKNAK”
FolytAtás Az 1. oldAlról

– Hogy néz ki most a Kkv 
hitelezési piac, mit mutat-
nak a számok? És mik a 
fontosabb kilátások?

– A kkv-kat is jellemző növek-
vő beruházási kedv a hitelpia-
con is lecsapódik: a legfrissebb 
adatok szerint a szűken értelme-
zett mikro-, kis- és középvállalati 
szektor hitelállománya 2017-ben 
éves viszonylatban 11,4 száza-
lékkal emelkedett, míg az önálló 
vállalkozókkal bővített kkv-szek-
tor hitelállományának éves növe-
kedési üteme 11,8 százalék volt. 
Fontos látni ugyanakkor, hogy 
annak ellenére, hogy a Kkv-k fi-
nanszírozáshoz jutását minde-
mellett uniós forrású, kedvez-
ményes hitelek is támogatták, 
ugyanakkor a Kkv-szektor kie-
légítetlen finanszírozási igénye 
továbbra is jelentős. A Magyar 
Fejlesztési Bank egy nem ré-
gi kutatása szerint az életképes 
mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok negyede, nem, vagy csak 
részben juthat hozzá forrásokhoz 
a kereskedelmi banki szektorból. 
A finanszírozási hiányosságok-
kal érintett vállalkozások többsé-
ge az elutasítástól tartva fel sem 
vette a kapcsolatot a pénzintéze-
tekkel. Ez fontos jellemzője a pi-
acnak, amire válaszokat kell talál-
nunk nekünk is.

– Milyen válaszokat tud 
adni erre az állami hátterű 
kezességvállalással tulaj-

donképpen a Kkv hitelezés 
multiplikátoraként is műkö-
dő Garantiqa?

– nagyon fontos feladatunk, 
és egyben kihívás is számunkra, 
hogy minél több olyan vállalkozás 
mellé oda tudjunk állni, amelyek 
a kezességvállalás nélkül nem 
tudnának forráshoz jutni. Minden 
felmérésünk azt mutatja, hogy 
a megfelelő biztosítékok meglé-
te bizonyul még mindig az egyik 
legfőbb hitelfelvételi akadálynak, 
így a kezességvállalásunknak fon-
tos szerepe van a Kkv-k finan-
szírozáshoz jutásában. 2017-ben 
csaknem minden ötödik hitelfel-
vétel a garantiqa kezességvál-
lalásával valósult meg, amivel a 
részesedésünk a kkv hitelezésből 
tavaly év végére 16,4 százalék-
ra nőtt. Azt lehet mondani, hogy 
a garantiqa mára a hazai Kkv 
finanszírozás meghatározó sze-
replője, ugyanakkor nagyon fon-
tos számunkra, hogy minél több 
hazai mikro- kis- és középvállal-
kozást sikerüljön megismertetni 
az állami kezességvállalásban rej-
lő előnyökkel. Ennek érdekében 
egyébként ettől az évtől szak-
mai partnerekkel és érdekkép-
viseletekkel is együttműködése-
ket tervezünk az ismeretterjesztő, 
edukációs tevékenységünk erő-
sítésére. Valóban az lenne a cél, 
hogy minél több olyan vállalkozás 
forráshoz jusson, és megkapja a 
fejlődés, fejlesztés lehetőségét, 
amelyek esetleg erről korábban 

nem is nagyon álmodhattak. Ami 
pedig a konkrétumokat illeti: az 
Európai Beruházási Alappal még 
2017 októberében kötött megál-

lapodásunk  lehetővé, teszi, hogy 
az úgynevezett CosME program 
keretében közel 3500 hazai Kkv 
juthasson, mintegy 80 milliárd fo-

rintnyi hitelhez. Ez új lehetőséget 
jelent a szektor számára, csak-
úgy, mint a 2018-ban indult iri-
nyi garanciaprogram, amely az 
irinyi-tervben kiemelt ágazatok 
támogatását elősegítő kezes-
ségvállalási konstrukciónk. Az 
úgynevezett portfoliógarancia ter-
mékünk keretében pedig a vállal-
kozások hiteleihez vállalt kezessé-
gek átfutási ideje nullára csökken 
idéntől.

– Ez hazai kis és köze-
pes vállalkozások megle-
hetősen nagy tömegének 
lehet jó hír, nem? Mire ala-
pozható ez az optimista 
megközelítés?

– Egyszerűsítve azt lehet mon-
dani, hogy a gazdasági konjunk-
túrára. Az erős hazai és uniós 
gazdasági növekedés egyre op-
timistábbá teszi a finanszírozókat 
és a vállalkozásokat, így a pozitív 
hangulat a hitelpiacon is megmu-
tatkozik. ráadásul ezt az óva-
tos optimizmust támasztják alá a 
szektor kilátásairól szóló kutatá-
sok és a garantiqa Hitelgarancia 
saját tapasztalatai is. noha egyre 
optimistábbak a szektor szerep-
lői, azért a válság tanulságait le-
vonták, a bankok megfontoltan 
viszonyulnak a hiteligényekhez, 
amit csak a megfelelő fedezet 
mellett hagynak jóvá. Ezért van 
nagy tere a garantiqa kezes-
ségvállalásának és ezért tudunk 
érdemben segíteni a hazai Kkv 
szektor egyre több szereplőjének.

     Nagyon fontos fela-
datunk, és egyben kihí-
vás is, hogy minél több 
olyan vállalkozás mellé 
oda tudjunk állni, ame-
lyik a kezességvállalás 
nélkül nem tudna for-
ráshoz jutni.

Magyarország  
„Az egész magyar gazdaság 
kiemelkedő évet tudhat maga 
mögött: az eddig publikált növe-
kedési adatok alapján a magyar 
növekedési mutató a második 
legmagasabb az eU-n belül. 
ebben jelentős szerepe van a 
vállalati és különösen a kkv-hi-
telezés bővülésének is, ami pár 
éve még »Csipkerózsika-álmát 
aludta«” – jelentette ki a garan-
tiqa sikeres éveit elemző interjú-
jában dr. nagy Róbert, a társa-
ság vezérigazgató-helyettese. 
[Garantiqa]

nagy róbert kiemelte: a számok és ten-
denciák biztatók, „de nem dőlhetünk hát-
ra”, ugyanis az MFB közelmúltbeli vállalati 
felmérése alapján a hitelfelvétel során to-
vábbra is a megfelelő fedezetek hiánya je-
lenti a legnagyobb akadályt. 

„Az a cél, hogy egyre több olyan vállal-
kozás mögött álljon ott a társaság, amely 
életképes üzleti tervvel rendelkezik, de 
rövid működési múltja, gyengébb adós-

minősítése vagy megfelelő fedezetek hí-
ján nem juthat hozzá a továbbfejlődésé-
hez szükséges fejlesztési, beruházási és a 
működést biztosító forgóeszközhitelekhez. 
A növekedési célok mellett további straté-
giai célok is körvonalazódnak” – emelte ki 
a vezérigazgató-helyettes. 

nagy róbert hangsúlyozta: a garantiqa 
mára a hazai kkv-finanszírozás meghatá-
rozó szereplőjévé vált, a kezességvállalá-
si tevékenység bővülése érdemben járul 
hozzá a kkv-hitelállomány növekedéséhez. 
A kkv-hitelállománynak a fenntartható gaz-
dasági növekedést támogató, előre jelzett 
mértéke az elmúlt egy évben tovább növe-
kedett: a kkv-hitelállomány növekedését az 
MnB elemzései korábban az 5–10 száza-
lékos sávban, a legfrissebb előrejelzések-
ben pedig már a 10–15 százalékos sávban 
prognosztizálják. 

„A további növekedés mellett fontos, 
hogy minél több hazai mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás ismerje meg az állami ke-
zességvállalásban rejlő előnyöket, így 
támogatva azon vállalkozások finanszí-
rozáshoz jutását, amelyek e nélkül nem 
jutnának hitelhez. E cél érdekében a tár-
saság 2018-ban tovább erősíti eduká-
ciós tevékenységét” – szögezte le nagy 
róbert.

bővüLő HiteLeZés, egyRe eRősebb gARAntiqA

MÁR NEM MESE

a Magyar Bankszövetség Elnöksége dr. Nagy Róbert, a Garantiqa a Hitelgarancia 
Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a Magyar Bankszövetség aranykaptár díjat 
adományozta, a garantált kis- és középvállalati hitelezés növekedéséhez nyújtott 
kiemelkedő és innovatív tevékenységéért.
a Magyar Bankszövetség által alapított díj a magyar bankszakma területén dolgo-
zó szakemberek kiemelkedő, példamutató tevékenységének elismerésére szolgál.
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Magyarország   Olyan megoldásokat nyújtunk a vállalkozások számára, 
amelyek értéket teremtenek számukra, kényelmesek, modernek, valamint 
megfelelnek a digitális kor elvárásainak – erről is beszélt lapunknak adott 
interjújában Csonka Tibor. Az OTP Business ügyvezető igazgatója kiemelte, 
hogy nem csupán banki termékeket, hanem szakértelmet is kínálnak a vál-
lalkozásoknak. szó esett továbbá az online számlanyitásról és egy jubileumi 
társasházi pályázatról is. [Garantiqa]

– a jegybanki adatok azt 
mutatják, hogy a mikro-, 
kis- és középvállalati szek-
tor (kkv) hitelállománya 
2017-ben több mint 11 szá-
zalékkal emelkedett. Mit 
érzékelt ebből a „hiteléh-
ségből” az oTP?

– A kedvező makrogazdasá-
gi körülmények, az irányadó ka-
matlábak történelmi mélypontra 
süllyedése, illetve a kkv-szek-
tor bővülését támogató piaci Hi-
telprogram hatásaként a vállalko-
zói hitelfelvételi kedv dinamikusan 
növekszik. Fontos megemlíte-
ni, hogy a válság óta nem látott 

mértékű bővülésben a nagy ösz-
szegű egyedi ügyletek is szerepet 
játszottak. 2017-ben a teljes vál-
lalati hitelállomány bővülése több 
mint kétszerese volt a megelőző 
évinek. Az új szerződéskötések 
volumene 30 százalékkal haladta 
meg a 2016-os adatokat, és az 
átlagos hitelösszegekben is emel-
kedés volt tapasztalható.

– Ma már nincs olyan 
pénzintézet, amely ne fóku-
szálna kiemelten a kkv-szeg-
mensre. Mivel, milyen terüle-
ten nyújtanak többet ennek 
az ügyfélkörnek?

– Az otp Business nemcsak 
egyszerűen banki termékeket kí-
nál, hanem szakértelmet is: segít 
megérteni, hogy hol mire érde-
mes figyelni, mit érdemes kihasz-

nálni, illetve szakértői segítséget 
képes nyújtani. Fontos, hogy ki, 
milyen pénzügyi eszközöket és 
megoldásokat képes kínálni a 
hozzá forduló vállalkozásoknak. 
A nyertesek – természetesen a 
vállalkozások mellett – azok a 
pénzintézetek lehetnek, amelyek 
a leghatékonyabban mérik fel a 
vállalati ügyfelek igényeit, és kellő 
piaci ismerettel és szakértelem-
mel rendelkeznek ahhoz, hogy a 
kkv-k számára vonzó kondíciókat 
és kiszolgálást legyenek képesek 
nyújtani a piacon. Az otp Busi-

nesst több mint 200 ezer vállal-
kozói ügyfél választotta. nekik 
köszönhetően megfelelő piaci tu-
dással és szakértelemmel rendel-
kezünk, és hiszem, hogy a folya-
matos innovációk még vonzóbbá 
teszik bankunkat. Ezen a téren a 
klasszikus banki termékkínálaton 
túlmutató szolgáltatások beveze-
tését is tervezzük, hasonlóan a 
már meglévő otp eBiz szolgál-
tatáshoz, amelyen keresztül olyan 
nem tradicionális pénzügyi meg-
oldásokat nyújtunk, amelyekkel 
az adminisztrációban és minden-
napi ügyvitelben támogatjuk vál-
lalkozói ügyfeleinket.

– Mit kínálnak a kkv-
knak? Készülnek-e új ter-
mékek, illetve szolgálta-
tások bevezetésére, vagy 
teljes a portfólió?

– Az otp Business teljes kö-
rű, minden igényt kielégítő ter-
mékpalettával áll az ügyfelei ren-
delkezésére, legyen az mikro-, 
közepes vagy nagyvállalat. A ter-
mékeinket folyamatosan karban-
tartjuk, mindig az ügyféligényeket 
szem előtt tartva módosítjuk a 
kínált feltételeket. de természete-
sen nemcsak a meglévő termé-
keink kapcsán végzünk fejlesz-
téseket, hanem mindig keressük 
az újabb termékek bevezetési 
lehetőségeit. jelenleg is beveze-
tés alatt áll két új hiteltermékünk, 
az egyik a széchenyi Beruházá-
si Hitel, a másik pedig a CosME 
viszontgaranciájával fedezett sza-
bad felhasználású forgóeszköz-tí-
pusú hitel.

– Mi iránt érdeklődnek 
leginkább az ügyfelek?

– általánosságban elmondható, 
hogy bankunknál a legnagyobb 
kereslet továbbra is a folyószám-
la-típusú hitelek és a kereskedelmi 
faktoring iránt mutatkozik, azon-
ban ügyfeleink igénye a beruhá-
zási jellegű hitelek iránt is fokoza-
tosan növekszik. A hitelkereslet 
növekedése mindig a gazdasági 
szereplők jövőbe vetett bizalmától 
függ. A kkv-k egyre nagyobb há-
nyada ismeri fel, hogy üzleti aktivi-
tásuk és ezzel párhuzamosan ár-
bevételük növeléséhez hitelre van 
szükségük. tehát a vállalkozások 

BaNKÜgyEK | ParTNErsÉg És TáMogaTás

Jubileumi társasházi pályázat
Idén is meghirdette az OTP Bank a társasházi pályázatot, sorozatban tizedik alkalommal, és a jubile-
um alkalmából, a tavalyihoz képest az OTP Business Társasházi Pályázat összdíjazása és a nyertesek 
száma is megduplázódott: 20 lakóközösség összesen 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyerhet. A lakóközösségek életminőségét javító projektek megvalósulását célzó programra idén három 
plusz egy kategóriában várják a pályázatokat. A korábbiaktól eltérően 2018-ban a nyertes társasház 
vagy lakásszövetkezet pályázatának benyújtóját is jutalmazzák 100 ezer forint értékű ajándékutalvány-
nyal. A pályázatra a társasházak és lakásszövetkezetek a https://otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat/ 
oldalon, 2018. június 17-ig jelentkezhetnek. A nevezés is egyszerű, hiszen a leadott pályázathoz nem 
kell önerőt igazolni, elegendő csupán az adatlapot kitölteni.

Otp bUsiness, A vÁLLALkOZÁsOk bAnkjA

„MINdEN IGÉNyt KIELÉGítő tERMÉKpALEttÁVAL 
ÁLLuNK AZ ÜGyfELEINK RENdELKEZÉSÉRE”

     az ügyfélkiszolgálás 
színvonalának további 
emelkedésére, az ügyfél-
orientált gondolkodás-
mód erősödésére, valamint 
az elérhető digitális 
szolgáltatások körének 
folyamatos bővülésére 
számíthatnak az oTP 
Business ügyfelei.
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Otp bUsiness, A vÁLLALkOZÁsOk bAnkjA

„MINdEN IGÉNyt KIELÉGítő tERMÉKpALEttÁVAL 
ÁLLuNK AZ ÜGyfELEINK RENdELKEZÉSÉRE”

hitelek iránti nyitottsága erősödik. 
A bizakodó hangulat pedig jó táp-
talaj, hogy a vállalkozások merje-
nek hosszú távú lehetőségeikre, 
versenyképességük növelésére 
koncentrálni, ami elsősorban be-
ruházási kedvük növekedésében 
és így hosszú távú finanszírozá-
si igényükben nyilvánul meg. A 
vállalkozások pozitívnak értékelik 
jövőképüket, a növekedési lehe-
tőségeiket, ennek köszönhetően 
arra fókuszálnak, hogy vállalkozá-
sukat valódi értékteremtő fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal vigyék 
előre. Éppen ezért hiszek abban, 
hogy főként a kisebb, pénzügyi-
leg kevésbé tudatos vállalkozá-
sok esetében kiemelt fontosságú, 
hogy az üzleti céljaikhoz legjob-
ban illeszkedő pénzügyi konstruk-
cióval segítsük őket. Ezek kivá-
lasztásában a fiókokban dolgozó 
munkatársaink mellett a cégeket 
akár telephelyükön is felkereső 
mobil értékesítőink is tudnak se-
gíteni, akik speciális képzettségük 
révén pénzügyi tanácsokkal is el 
tudják látni ügyfeleinket.

– Hogyan tapasztalják: 
a kkv-k hiteligénye mely 
iparágakban a legjellem-
zőbb?

– Mostanra egyre több ága-
zatban ért nagyon magas szintre 
a kapacitáskihasználtság. A szűk 
munkaerő-kínálat is erősebb be-
ruházási aktivitásra ösztönzi a 
vállalatokat. Az ágazatok többsé-
gének hitelállománya bővült, de a 
növekedéshez leginkább a szol-
gáltató szektor járult hozzá. Az 
általános növekedési ütem felett 
nő a hitelkereslet az építőipar, a 
fuvarozás, illetve a mezőgazdasá-
gi szektor esetében. Mivel a banki 
hitelek döntő része a szolgáltató, 
illetve ingatlanszektorhoz kötődik, 
ezért az ezen ága-
zatokban meginduló 
beruházási aktivi-
tás biztosítja majd 
a vállalati hitelpiac 
további, a tavalyi di-
namikához hasonló 
mértékű növekedé-
sét 2018-ban is.

– a felmérések szerint a 
kkv-szektor kielégítetlen fi-
nanszírozási igénye jelen-
tős, az életképes vállalko-
zások negyede nem vagy 
csak részben jut hozzá for-
rásokhoz. Mi ennek az oka, 
hogyan lehet ezen a sta-
tisztikán javítani?

– A vállalkozások a laza mo-
netáris politika eredményeként 
létrejött kedvező kamatkörnyezet-
ben a kereskedelmi bankok kíná-
latában is találhatnak üzleti cél-

jaik megvalósításához kedvező 
feltételű hiteleket. Azonban a pi-
aci hitelek mellett rendkívül nagy 
volumenben állnak rendelkezésre 
különböző állami és uniós támo-
gatások is a vállalko-
zások fejlesztésére. 
Az otp Business el-
kötelezett a tekintet-
ben, hogy a vállalko-
zásokat segítse az 
általuk preferált finan-
szírozás elérésében. 
Az uniós támogatá-
sok vállalkozásokhoz 
való közvetlen eljut-
tatása érdekében 2017 végéig 
az otp Bank 163 bankfiókjában 
nyílt MFB pont (országosan ösz-
szesen 642 MFB pont van). Az 
országosan kiterjedt hálózatban 
az otp Business jól felkészült 
értékesítő munkatársai állnak az 
érdeklődők rendelkezésére. Ezen 
értékesítési pontok az önálló és 
a támogatással kombinált hi-
telprogramokat közvetítve, ked-
vező feltételekkel juttatják hosszú 
távú pénzügyi forráshoz a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat. Az 
önálló Hitelprogramok keretében 
kamat, kezelési költség, rendel-
kezésre tartási jutalék, előtörlesz-
tési díj és szerződésmódosítási 
díj nélkül kaphatnak a vállalkozá-
sok hitelt. A támogatással Kom-
binált Hitelprogramok pedig visz-
sza nem térítendő támogatást és 
kedvező, 1-2 százalékos kamato-
zású visszatérítendő támogatást 
kínálnak.

– az új vezényszó a di-
gitalizáció. Mit tud ezen a 
téren felmutatni az oTP, 
milyen fejlesztések zajla-
nak, milyen lehetőségeket 
nyit a digitalizáció a bank-
szektorban?

– A digitális szolgál-
tatások iránti ügyfél-
igény folyamatosan nő. 
tíz banki ügyfél közül 
átlagosan három online 
intézi már bankügye-
it. Ennek a tendenciá-
nak köszönhetően egy-
re több bank fejleszt 
mobilfizetéses appot, 

csiszolgatja net- és mobilbankját 
vagy éppen online számlanyitá-
si lehetőséget biztosít a vállalko-
zások számára. Bankunk a digi-
tális fejlesztésekben is élen jár. 
olyan megoldásokat nyújtunk a 
lakosság mellett a vállalkozások 
számára is, amelyek kényelme-
sek, modernek, valamint megfe-
lelnek a digitális kor elvárásainak. 
A vállalkozói digitális szolgáltatá-
sok kapcsán például még jelen-
tős a kiaknázatlan potenciál. Mi is 
folyamatosan fejlesztünk, hogy a 

nálunk bankoló vállalkozások mű-
ködését segítsük, csökkentsük 
adminisztrációs terheiket annak 
érdekében, hogy arra koncentrál-
hassanak, ami igazán értéket te-

remt a vállalkozásuk 
számára. néhány, az 
elmúlt időszakban ezt 
célzó fejlesztésünk 
közül megemlítem 
az online számlanyi-
tást cégeknek. 2016. 
márciustól van lehető-
ség az otp Banknál 
a vállalkozói ügyfélkör 
számára online szám-

lát igényelni. Felhőalapú vállalko-
zásirányítási szolgáltatás, amely-
nek segítségével hetente több 
órát spórolhatnak a vállalkozá-
sok. Az eBiz felületen ugyanis a 
vállalkozók könnyen áttekinthetik 
saját vállalkozásuk aktuális pénz-
ügyi helyzetét, partnereik jogi stá-

tuszát, egyszerűen állíthatnak ki 
vagy fogadhatnak be számlákat, 
amelyeket a felületről egyből ki is 
egyenlíthetnek. A befizetős AtM-
ek megjelenésével pedig a kész-
pénzfelvétel mellett már befizetni 
is tudnak, azonnali jóváírással. 

– az online számlanyitás 
lehetősége mennyire erős 
hívószó? Hogyan működik 
ez a gyakorlatban, milyen 
biztonsági garanciákat épí-
tettek be ebbe a rendszer-
be?

– Az online számlaigénylés le-
hetőségével a mikro-, kis- és kö-
zepes vállalkozások gyors és biz-
tonságos módon tudnak számlát 
nyitni. Ez az innovatív szolgálta-
tás bárhol, a nap 24 órájában el-
érhető. segítségével a társas és 
egyéni vállalkozások, őstermelők 
mellett egyéb szervezetek (ala-

pítványok vagy egyesületek) is 
élhetnek a lehetőséggel, amely 
egyszerűbb és gyorsabb ügyin-
tézést tesz lehetővé számukra. 
A művelet nagy része kényelme-
sen, akár otthonról is elvégezhe-
tő. A szerződés aláírása bankfi-
ókban történik, amelyhez ki lehet 
választani a legmegfelelőbb fió-
kot, sőt a bankfiókba időpontot 
is tud foglalni az ügyfél. Az online 
számlaigénylések népszerűsé-
ge folyamatosan nő, 2018 első 
negyedévében már 10 száza-
lék feletti volt a mikro- és kis-
vállalati ügyfélkörben az online 
nyitott számlák aránya. Ezenfel-
ül az ügyfélkiszolgálás színvona-
lának további emelkedésére, az 
ügyfélorientált gondolkodásmód 
erősödésére, valamint az elérhe-
tő digitális szolgáltatások körének 
folyamatos bővülésére számíthat-
nak az otp Business ügyfelei.

Hiszek abban, 
hogy főként a kisebb, 
pénzügyileg kevésbé 
tudatos vállalkozá-
sok esetében kiemelt 
fontosságú, hogy az 
üzleti céljaikhoz leg-
jobban illeszkedő 
pénzügyi konstrukci-
óval segítsük őket.

Mi is folyama-
tosan fejlesztünk, 
hogy a nálunk ban-
koló vállalkozások 
működését segítsük, 
csökkentsük admi-
nisztrációs terhei-
ket annak érdekében, 
hogy arra koncentrál-
hassanak, ami igazán 
értéket teremt a vál-
lalkozásuk számára.
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Magyarországon szőlőt a kelták 
és a rómaiak telepítettek, lerak-
va ezzel a bortermelés alapjait. A 
szőlészeti tudást a szerzetesek-
nek köszönhetjük, de a fejlődést 
a török megszállás és az oszt-
rák vámpolitika megakasztotta. 
Az első világháború leépülést ho-
zott, fellendülés csak a harmin-
cas években következett be. A 
második világháborút követő álla-
mosításra leginkább az igényte-
lenség volt jellemző. A nagyüzemi, 
„központosított” bortermelésnek a 
rendszerváltás vetett véget, ekkor 
alakultak meg országszerte a ma-
gánkézben lévő borászatok.

„1948-tól kezdődően olyan 
szakmai leépülés következett be, 
aminek hatásait nem lehet har-
minc év alatt eltüntetni” – véleke-
dik dr. Mészáros gabriella bora-
kadémikus, a Borkollégium egyik 
alapítója. „Amikor azonban a 
nagy értékű termelési, termőhe-
lyi előnyöket kellő politikai akarat 
segítette, borászatunk látványos 

eredményeket mutathatott fel” – 
vélekedik az AiWs- (Associate of 
the institute of Wine and spirits) 
borszakíró. 

A magyar bor felemelkedé-
sében fontos szerepet játszot-
tak a szakmai képzések (például 
az 1990 óta létező, a nemzet-
közi WsEt-rendszeren alapuló 
Borkollégium, Central Europe-
an Wine institute, szakiskolák), 

a borfesztiválok (például a több 
mint 25 éves múltra visszatekin-
tő Budavári Borfesztivál), az offli-
ne és online szakmai fórumok 
(decanter, Vince, Borigo, Bor és 
piac, Vinoport, Borászportál), a 
bornagykereskedések (Bortársa-
ság, Veritas Borkereskedés, Bor-
háló) és a borvidéki márkák (riz-
ling generáció, Balatoni Kör, Egri 
Csillag) is. 

„szeretjük azt gondolni ma-
gunkról, hogy borhatalom va-
gyunk, és bár jók az adottságaink 
és borászati hagyományokkal is 

rendelkezünk, Bordeaux-val so-
sem fogunk vetekedni” – mondta 
el lapunknak dr. Harsányi dávid, 
a Budapesti gazdasági Egyetem 
Külkereskedelmi Karának főiskolai 
docense, a marketingkommuniká-
ció szakirány vezetője. 

A hazai borvidékek, borok 
igen változatos képet mutatnak: 
sokféle bort készítünk, hiszen 
rengeteg a szőlőfajtánk, a ter-
mőterületünk, és minden borász 
arra törekszik, hogy egy teljes 
szortimentet tartson. 

Ahhoz, hogy külföldre kijussa-
nak a magyar borok, két dologra 
lenne szükség: volumenre és jóval 
szűkebb szortimentre. A nemzet-
közi borpiacon ugyanis mi nem 
tudunk akkora mennyiséggel je-
len lenni, mint mondjuk a franci-
ák, az olaszok vagy a spanyolok. 
„A fogyasztó a jól megjegyezhető, 
izgalmas, stílusos dolgokat és a 
pozitív életérzést keresi. nem vé-
letlen, hogy a rozéfröccsnek, majd 
a könnyű, illatos, „beszélgetős” fe-
hérboroknak és a habzó boroknak 
akkora sikerük volt” – mesélt a 
tendenciáról dr. Harsányi dávid.

„Mivel most már jó évtize-
de borból világszerte folyamatos 
túltermelés van, mindenki eladni 
akar. nekünk is vannak előnyeink, 
de ezt csak nagyon kivételes he-
lyeken lehetne kihasználni, első-
sorban a csúcsgasztronómiában” 
– vázolta fel dr. Mészáros gabriel-
la a kiugrási lehetőségeket. „Egy-
ségesebb stílus, sokkal könnyeb-
ben értelmezhető fajtaszerkezet, 
észszerűbb szabályozás lenne 
szükséges ahhoz, hogy előrelép-
hessünk” – zárta a beszélgetést a 
borszakíró.

PoHarazás | BoroK És BorászoK

a magyar 
Borkultúra Hősei

dr. Mészáros gabriellát arról 
kérdeztük, kiket tart a ma-
gyar bortörténelem kiemelke-
dő alakjainak. „négy veze-
tő egyéniség megnevezése 
menthetetlenül előhívja az el-
fogultság vádját. Ezért ez így 
nem hozhat igazságos ered-
ményt. Mégis megemlítek 
jó néhány, vitán felüli nevet.” 
lássuk! 

ROhály GábOR érdemei 
közül kiemelendő a borisme-
reti oktatások hazai elindítá-
sa, az Év Borásza vagy a Bor 
Életút-díj megalapítása, illetve 
a borleíró nyelv megalkotása.  

Gál TIbOR senior annak 
idején egyedüliként testesítet-
te meg a két lábon járó ma-
gyar bormarketinget. 1998-
ban ő lett az Év Bortermelője, 
2001-ben megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztjét. 

SZepSy ISTváN tokaji bo-
rász családjának történelme 
egyidős a borvidékkel. 1999-
ben a Magyar Köztársaság Ér-
demrend tisztikeresztjét kapta 
meg, 2001-ben az Év Borter-
melője, 2009-ben a Borászok 
Borásza lett.

heIMANN ZOlTáN határo-
zott egyéniségével és globá-
lisan is értelmezhető gondo-
lataival vezető szerepet töltött 
be mindig is. A pannon Bor-
míves Céh és a Vindependent 
alapító tagja, 2011-ben Az Év 
Európai Borszakértője lett.  

A mAgyAR bOR megéRDemeLt tünDÖkLése 

pALACKbA ZÁRt SZELLEM

„SZERESd A SZőLőt ÉS A bORt!”
AZ „éveK” bORTeRMelőI:
1991 Tiffán Ede (Villány–Siklósi borvidék)
1992 Báthori Tibor (Etyek–Budai borvidék)
1993 Vesztergombi Ferenc (Szekszárdi borvidék)
1994 Gere Attila (Villány–Siklósi borvidék)
1995 Thummerer Vilmos (Egri borvidék)
1996 Polgár Zoltán (Villány–Siklósi borvidék)
1997 Bock József (Villány–Siklósi borvidék)
1998 Gál Tibor (Egri borvidék)
1999 Kamocsay Ákos (Ászár–Neszmélyi borvidék)
2000 Figula Mihály (Balatonfüred–Csopaki borvidék)
2001 Szepsy István (Tokaj-hegyaljai borvidék)
2002 Malya Ernő (Etyek–Budai borvidék)
2003 Árvay János (Tokaj-hegyaljai borvidék)
2004 Takler Ferenc (Szekszárdi borvidék)
2005 Vincze Béla (Egri borvidék)
2006 Garamvári Vencel (Balatonboglári borvidék)
2007 Frittmann János (Kunsági borvidék)
2008 Konyári János (Balatonboglári borvidék)
2009 Lőrincz György–St. Andrea (Egri borvidék)
2010 Légli Ottó (Balatonboglári borvidék)
2011 Vida Péter (Szekszárdi borvidék)
2012 Áts Károly (Tokaj-hegyaljai borvidék)
2013 Gálné Dignisz Éva (Kunsági borvidék)
2014 Dúzsi Tamás (Szekszárdi borvidék)
2015 Szöllősi Mihály (Neszmélyi borvidék)
2016 Mészáros Pál (Szekszárdi borvidék)

„A mátraaljai borok nagyon megérdemelték ezt az elis-
merést, hiszen a hegyvidékek közül a legnagyobb sző-
lőterülettel rendelkezünk, ennek ellenére csak kevesen 
borászkodunk.” 

„Hogy mi kell a sikerhez? Kitartás és szorgalom, 
na meg az, hogy szívvel-lélekkel végezd a mun-

kádat. négy-öt generációra visszamenő-
leg ezzel foglalkozott a családom, így 

nem volt meglepő, hogy belevágtam. 
örömmel tölt el, hogy ifj. szőke Má-
tyás unokám szintén a gazdaság-
ban dolgozik.”

„szeresd a szőlőt és bort! 
Emellett jó gazdálkodónak és 
ügyes gazdának kell lenni, és 
önerőből is elő kell tudni terem-
teni a feltételeket. nagy előny 
még, ha merünk úttörők lenni; 
aki mer, az nyer. 

Magyarország   több ezer éves hagyomány, 
számtalan megpróbáltatás és sikertörténet szí-
nesíti a magyar bortörténelmet, amelynek épp a 
késői reneszánsz szakaszát éljük. a bortermelés 
világtérképének talán sosem leszünk meghatá-
rozó szereplői, ám sok meglepetést okozhatunk 
még a legnagyobbaknak is. [Garantiqa]

Magyarország   
Tavaly az Év Bortermelője 
címért hatan szálltak 
versenybe, a díjat pedig 
szőke Mátyás mátraaljai 
borász nyerte el. ez a 
borvidék a díj 27 éves 
fennállása 
során még 
sosem végzett 
az első helyen. 
[Garantiqa]

dr. Mészáros Gabriella dr. Harsányi dávid
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A pÁLinkAÁgAZAt FejLőDő jeLenéRőL és biZtAtÓ jÖvőjéRőL

ÚjRAtÖLtÉS

LÁtvÁnyOs téRHÓDítÁsbAn 
A HAZAi kéZműves sÖRFőZDék

VAN Új A hAb ALAtt

A pálinka másfél évtizedes újkori 
történelme 2002-ben vette kez-
detét, azóta nevezhetjük ugyanis 
a pálinkát pálinkának; két évre rá 
az Európai unió eredetvédetté is 
nyilvánította. Az első számú hun-
garikumnak számító pálinkának 
magyar gyümölcsből és magyar 
földön kell készülnie (mind a ce-
frézésnek, mind a főzésnek, sőt 
még palackozásnak is), se cuk-
rot, se mézet nem adhatnak a fő-
zethez.

„Minőség terén már-már ké-
pesek vagyunk bárkivel felvenni a 
versenyt, de márkaismertségben 
sajnos még nem tartunk ott, ahol 
a konyak-, whisky-, rum-, tequila-, 
grappavilágmárkák, illetve a tren-
di, jól mixelhető italokhoz (aperol, 
gin, vodka, champagne, prosec-
co) képest is komoly a lemaradá-
sunk” – vélekedik szokolics ákos, 
a nobilis pálinkafarm kereskedel-
mi igazgatója, a pálinka nemzeti 
tanács alelnöke.

„nem a mennyiség, hanem 
a minőség a fontos! A whisky-
vel mennyiségben például sose 
tudna versenyre kelni a pálinka, 
hiszen 100 kg gabonából 60-70 
liter, míg 100 kg étkezési minő-
ségű gyümölcsből 5-7 liter pár-
latot lehet készíteni, minőségben 
viszont bármikor” – tette ehhez 
hozzá Mihályi lászló, a pálin-
ka nemzeti tanács elnöke. A 
szervezet jóvoltából idén márci-
usban a proWein szakvásáron 
– a nemzetközi bor- és szesze-
sital-ágazat egyik legfontosabb 
üzleti fórumán –, düsseldorfban 
a magyar pálinkák is bemutat-
koztak, és nagyon kedvező volt a 
fogadtatás.

„A pálinka egyre szélesebb 
körű ismertségének, a szakmai 
elismeréseknek, a pálinkafőzdék 
marketing-, illetve edukációs te-
vékenységének köszönhetően 
kialakult egy komoly fogyasz-
tói tábor, amelyik keresi, értékeli 
a minőségi pálinkákat, ugyanak-

kor fejlett kritikai érzékénél fogva 
komoly kontroll alatt is tartja az 
előállítókat” – vélekedik szokolics 
ákos. 

A szakma minőségi pálinká-
ról jól ismert szereplőit tömörítő 
pálinka Céh Egyesület a pálinka 
nemzeti tanács egyik delegáló 
szervezete, amely igyekszik meg-
oldást találni a pálinka jelenét és 
jövőjét érintő problémákra.

leGISMeRTebb 
pálINKAFőZdéK:
Nobilis Pálinkafarm Szár
1Csepp Pálinkafőzde Hegykő
Szicsek Pálinkafőzde Tiszaföldvár
Bolyhos Pálinka Újszilvás
Árpád Pálinka Békéscsaba
Bestillo Pálinkaház Boldogkőváralja
Agárdi Pálinkafőzde Gárdony
Brill Pálinkaház Harc

Magyarország   A kézműves sörök egyre 
divatosabbak, jelenleg 60-70 kisüzemi sört 
készítő műhely kínálja saját főzésű „folyé-
kony kenyerét” Magyarországon. A kézműves 
sörfőzés újjáéledt, köszönhetően az amerikai 
és nyugat-európai mintának. [Garantiqa]

Az 1945 utáni államosítás a kis 
sörfőzdéket is lesöpörte a piac-
ról, lényegében egészen a rend-
szerváltásig kellett várnunk azok-
ra a vállalkozásokra, amelyek 
sörfőzésbe kezdtek. robbanás-
szerű volt ezen a téren a vállalko-
zó kedv, egy időben száz körül 
mozgott a kézművesek száma, 
azonban az adótörvények miatt 
nem tudták állni a piaci versenyt, 
és megtizedelődtek.

FeSZT FőZNeK
A magyar sörforrada-
lom amerikai és nyu-
gat-európai mintából 
táplálkozott, és 2011-ben, 
körülbelül az első Főzdefeszttel 
vette kezdetét. Ez remek lehető-
ség volt a fiatal, zömében 20-30 
éves sörfőzőknek, hogy meg-
mutassák, mi is tudunk készíteni 
minőségi, itthon eddig kevés-
bé ismert felső erjesztésű sörö-
ket. A kisüzemi sörök merőben 
más ízélményt nyújtottak, mint a 
nagy sörmárkák (pécsi, sopro-
ni, dreher és Borsodi), ám a mi-
nőségnek ára van, amit sajnos 
nem mindenki tud megfizetni; a 
kézműves sörök ennek ellené-
re divatba jöttek. A kézműves és 
kisüzemi jelző mellett felbukkant 
a kraft, ami kevésbé elcsépelt 
és talán egy kicsit szakmaibb, 
na meg nyugatibb hangzású, 
és a magasabb minőséget, az 
egyedi ízvilágot hivatott megjele-
níteni. természetesen a magyar 
sörfőző mesterek termékeikkel 
a nemzetközi piacot is megcé-
lozzák, ahol szép eredményeket 
érnek el. A külföldi piacokon a 
portékára pedig csak jól csen-
gő sörnevekkel lehet felhívni a 
figyelmet, ezért viselnek gyakran 
a magyar sörök is angol nevet.

KATedRáT KApNAK
„A magyar kézműves sörfőzés 
virágzik, tavaly több mint tíz 
főzdét nyitottak, így ma 
már 60-70 sörfőző mű-
hellyel büszkélkedhetünk” 
– tudtuk meg Katona 
Csaba történésztől, az 
MtA tudomá-
nyos munka-
társától, aki 
óraadó tanár 
a szent ist-
ván Egye-
tem sörfő-
ző mester 
képzésén 
is. A ma-
gyarok ma-
gukat bor- 

és pálinkafogyasztó népnek 
tartják, azonban a legnépsze-
rűbb szeszes ital ma a sör. „Az 
egyetemi képzéssel szeretnénk 
hozzájárulni a 
sörágazat-
ban el-
indult 
pozi-

tív irányú változásokhoz, széles 
látókörű, felkészült szakembe-
reket szeretnénk adni a szak-
mának” – beszélt küldetésükről 
Katona Csaba.

JOGOS éRdeKeK
Az érdeklődés a kisüzemi 
sörök iránt egyre nő, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy 2016-ról 2017-re meg-
duplázódott a sörfőzdék által 
fizetett jövedéki adó, azaz a 
termelt sörmennyiség is. „A ki-
süzemi sörök a teljes magyar 
sörtermelés 1,5 százalékát te-
szik ki, és ez a szám középtávon 
3-4 százalékra is emelkedhet” 
– mondta el lapunknak gyen-

ge zsolt, a Kisüzemi sörfőz-
dék Egyesületének elnöke, 
aki egyben a Fóti Kézmű-
ves sörfőzde tulajdonosa. 
„A helyzet akkor lesz még 

jobb, ha megváltoznak a 
jogszabályok, ezzel 
megtörve a multi-
nacionális sörgyá-

rak uralmát a 
kiskereskede-
lemben és a 
vendéglátás-
ban” – tet-

te hozzá 
gyenge 
zsolt.

veZeTő KISüZeMI 
SöRFőZdéK:

Monyó Budapest
TopHop Brewery Budapest
Fehér Nyúl Budapest
Hopfanatic Brewery Kiskunhalas

Szent András Sörfőzde Békés-
szentandrás

Fűtőház Sörfőzde Rétság
Horizont Sör Budapest
Mad Scientist Budapest

Katona 
Csaba

Gyenge Zsolt

Magyarország   A pálinka az első szá-
mú hungarikumunk, ennek ellenére a ter-
mékeknek csupán egy-két százaléka jut 
külföldre. A pálinka abból a szempontból 
azonban mindenképpen sikertörténetnek 
tekinthető, hogy a konyhaművészethez 
és borokhoz hasonlóan, divat lett érteni 
a pálinkához is. [Garantiqa]

betörések és kitörések Jelenleg 140-145 főzde állít elő 
pálinkából kereskedelmi mennyiséget, ám még ez is kevés 
ahhoz, hogy például egy áruházláncot ellássanak. Ahová esély 
van betörni a magyar piacon, azok a szállodaláncok, hiszen 
ezek mennyiségi igénye jóval alacsonyabb, minőségben viszont 
a legjobbat keresik. Itthon és külföldön is terem tehát babér a 
pálinkának, csak türelmesen várnunk kell arra, amíg ez a nemes 
nedű szépen lassan „becsordogál” mindenhová. Legfőképpen a 
poharunkba...

Mihályi lászló

Szokolics Ákos

KínáLATi PiAC
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KülönszáM

– Milyen hagyományai 
vannak a családban a sző-
lőtermesztésnek, borászko-
dásnak, és ki az, aki foly-
tathatja majd a szakmát?

– A Bock család 1850 óta fog-
lalkozik szőlőtermesztéssel és 
borkészítéssel a Villányi borvidé-
ken. A bor szeretete és elkészíté-
sének fortélyai apáról fiúra száll-
nak, immár kilenc generáció óta. 
gyermekeim is követik a hagyo-
mányt, mindketten a céget erősí-
tik. patrícia lányom a minőségbiz-
tosításban és az ügyvezetésben 
segédkezik, Valér fiam pedig bo-
rászati vezetőként kamatoztatja a 
tudását.

– Hogyan lehet sikeres 
egy magyar borász itthon 
és a nagyvilágban? Milyen 
szakmai tanácsokkal lát-
ja el a fiatal generációt, a 
gyerekeit?

– A legfontosabb, hogy legyen 
bennük szorgalom, hozzáértés, 
kitartás, és szeressék a szakmá-
jukat… 

– a saját borai közül me-
lyik a kedvence, és melyik 
szakmai elismerésre a leg-
büszkébb?

– A Bock Cuvée a pincé-
szet zászlósbora, amely egy 
bordeaux-i típusú házasítás: 
cabernet sauvignon (60%), ca-
bernet franc (30%) és mer-
lot (10%). 1991 óta készítem, 
a legjobb dűlők és hordók vá-
logatásaként. születése óta a 
legtöbb évjárat aranyérmes, 
champion-díjas lett a különböző 
nemzetközi borversenyeken. Íze 
és zamata mindig a saját szá-
jízemet tükrözi. Élvezem benne 
a cabernet sauvignon markáns-
ságát, a cabernet franc kerek 

és vastag tanninjait, a merlot fi-
nomságát. Az elismerések közül 
az Év bortermelője cím, illetve 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje egyformán 
kedves a szívemnek.

– a külföldi és hazai hí-
rességek is imádják a bo-
rait. Kik kóstolták már 
közülük a Bock-borok vala-
melyikét? 

– többek között az utolsó 
Habsburg-trónörökös, Habs-
burg ottó kóstolta a boraimat, 
ám a zene világából is soka-
kat megihlettek, például pláci-
do domingo spanyol operaéne-
kes-tenort, Kobajasi Kenicsiró 
japán karmestert vagy Miklósa 
Erika operaénekesnőt. általá-
ban a nagy borainkat és a rozét 
favorizálják.

– a borvidékeink közül 
Villány az egyik leghíre-

sebb, főként vö-
rösborairól. Mi 
mindent kell 
tenni azért, 
hogy a vidék 
híre jó ma-
radjon?

– Következe-
tesen jó bort kell 
készíteni, mivel a 
borvidék alkalmas 
rá. Ezenkívül hiszek a 
borvidékek összefogá-
sának erejében, hiszen 
így sokkal hatékonyabb 
a marketing és a kom-
munikáció. Fontosnak 
tartom a közös mun-
kát, hiszen jól tudjuk: egy 
fecske nem csinál nyarat.

– a Villányi Borlovagrend 
oszlopos tagja. Miért hoz-
ták létre a szervezetet?

– A Villányi Borőrök Borrend-
jét (Custodus Vinorum de Villány) 
1987-ben alapítottuk. A bor-
rend célja, hogy ápolja a hagyo-
mányokat és sajátos eszközei-
vel hozzájáruljon a villányi borok 
népszerűsítéséhez. A borrend 
kiváló borászokból és borked-
velő mecénásokból áll, akik kö-
zül már négyen is elnyerték az 
Év Bortermelője kitüntető címet. 
tevékenységünk jelentős visz-

szhangra talált szak-
mai és borkedvelői kö-
rökben, aminek az az 
eredménye, hogy az 
idelátogatókat elbűvöli 
az a szeretet és rajon-
gás, ahogy a villányiak 
a borról beszélnek. Ha 
szerény eszközökkel 

is, de a borrend hozzájárult ah-
hoz, hogy a minőségi borászat-
ban Villány az ország egyik veze-
tő borvidéke lett.

– a tagokat milyen 
szempontok alapján vá-
lasztják ki? Jelenleg hány 
tagja van a borrendnek?

– A jelölteket alapos meg-
fontolás után választjuk. Elkö-
telezettséget kell mutatniuk 
vagy a szőlészet-borászat-
ban vagy a villányi bor hír-
nevének öregbítésében. 
nyitottak vagyunk mindenki 

felé, aki hozzá tud járulni 
a villányi bor népszerűsí-
téséhez, és esküt tesz rá. 

jelenleg körülbelül 60 ren-
des tagja van a borrend-
nek, illetve a 20 év alatt 
további közel 1000 tiszte-
letbeli tagot avattunk fel.

Kiadja: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
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bOck jÓZseF, A vÖRÖsbOROk nAgymesteRe viLLÁnybÓL

tENyÉRbőL 
tENyÉRbE
Magyarország   Bock József kulcsfigura a magyar borok világában,  
a villányi bortermelők kiemelkedő alakja, sorra kerülnek ki „mesterművek” 
a kezei közül. saját sikerességét következetesen megtartott filozófiájának 
tudja be: szeretni kell a szakmát, és mindig szorgalommal, hozzáértés-
sel, kitartóan kell a célok felé haladni. A család kilenc 
generáció óta foglalkozik borkészítéssel, és a borász 
megfogalmazása szerint „szerencsére mindkét gyer-
mekem ezen a területen képzeli el a jövőjét”. [Garantiqa]

az elismerések közül 
az Év bortermelője cím, 
illetve a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagke-
resztje egyformán kedves 
a szívemnek.

bORvIdéKeK 
MAGyARORSZáGON

22 magyar 
borvidék

2017-ben 
a termő terület 

nagysága 
(hektár)

Kunsági 19 417,92
Egri 5339,28
Mátrai 5291,10
Tokaji 5215,88
Balatonboglári 3315,65
Villányi 2306,44
Tolnai 2289,64
Szekszárdi 2068,71
Balatonfüred–Csopaki 1884,52
Hajós–Bajai 1644,13
Soproni 1489,58
Etyek–Budai 1445,63
Badacsonyi 1369,96
Csongrádi 1107,48
Bükki 957,42
Neszmélyi 885,83
Balaton-felvidéki 755,82
Zalai 589,85
Pécsi 572,15
Móri 546,64
Nagy-Somlói 543,18
Pannonhalmi 421,73
Összesen 59 459

AKIKeT AJáNluNK (TOp 5) 
– SZubJeKTív lISTA
Tokaji borvidék
Egri borvidék
Szekszárdi borvidék
Villányi borvidék
Badacsonyi borvidék

     az idelátogatókat 
elbűvöli az a szeretet 
és rajongás, ahogy 
a villányiak a borról 
beszélnek.

     Hiszek a 
borvidékek ösz-
szefogásának 
erejében, hi-
szen így sokkal 
hatékonyabb a 
marketing és a 
kommunikáció.
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