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IKR

Az IKR vesszőfutása már tart egy 
ide je. Az elmúlt év végével sikerült 
egyez ség re jutniuk a hitelezőkkel, a ban-
kokkal és a Andrej Babis-sal, az Agrofert 
tulajdo nosával, aki kezességet vállalt az 
IKR tartozásaiért. Ennek eredményeként 
létrejött a mezőgazdasági inputokat for-
galmazó IKR Agro Kft., amelynek az 
Agrofert 100 %-ban a tulajdonosa és a 
gépforgalmazás az IKR Zrt.-nél maradt 
Saxon J. Attila irányításával. Ezt köve-
tően stabilizálódni látszott az IKR Zrt. 
helyzete. A közelmúltban azonban várat-
lanul érte az IKR Zrt.-t, hogy a New Hol-
land felbontotta velük a márka terméke-

ire vonatkozó forgalmazási megállapo-
dást, annak ellenére, hogy az elmúlt év 
végén a cégcsoport elnöke személyesen 
erősítette meg az együttműködésük foly-
tatását. A New Holland gépek magyar-
országi forgalmazását a Babis biroda-
lomhoz tartozó és cseh, valamint a szlo-
vák piacon tevékenykedő Agrotec a.s., 
illetve annak magyarországi leányválla-
lata az Agrotec Magyarország Kft. kap-
ta meg, amely sajtótájékoztató keretében 
erősítette meg ezt a változást. Ezen részt 
vett a New Holland kelet-európai érté-
kesítési igazgatója, Federico Bellotto, 
az Agrotec vezérigazgatója, Martin Rada 
és a magyarországi képviselet vezetője, 
Illés Zoltán, aki csapatával az IKR-től 
igazolt át az Agrotechez. Az Agrotecet 
23 éve alapították csehországi központ-
tal, eddig Csehországban és Szlovákiá-
ban tevékenykedett. Több mint 700 al-
kalmazottal dolgozik. A New Holland 
traktorokkal 25 %-os részesedés mellett 
piacvezető, az arató-cséplő gépek piacán 
30 %-os részesedéssel második a cseh és 
a szlovák piacon. Ezeket a számokat Fe-
derico Bellotto és Martin Rada is meg-
erősítette. Kifejezett céljuk, hogy a ma-
gyar piacon a New Holland jelenlegi 
10-12 % körüli részesedését rövid idő 
alatt legalább a korábbi szintre, 25 %-ra 
növeljék. Az idei cseh parlamenti válasz-
tásokon sikeresen szereplő Andrej Babis 
cégbirodalmához, az Agrofert Holding-

hoz immár 230, főleg mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállalkozás tartozik Eu-
rópa-szerte. A Babis-féle cégbirodalom 
két Magyarországon működő vállalko-
zásába, az IKR Agrár Kft.-be és az Ag-
ro tec Magyarország Kft.-be 270 dolgo-
zót vettek át a korábbi IKR-től. Az Ag-
rotec Magyarország Kft. vezetője, Illés 
Zoltán és az inputokat forgalmazó IKR 
Agrár Kft. vezetője, Nagy Lajos töretlen 
folytatást ígért a partnereknek nyújtott 
szolgáltatás területein, ezzel együtt az 
IKR fénykorára jellemző minőségi part-
nerkapcsolatok visszaállítására töreked-
nek. A New Holland gépkereskedelem és 
a műtrágya-forgalmazás új szervezetek-
be kerülésével az IKR vidéki telephelyei 
is átkerültek a Babis-féle holdinghoz az 
infrastruktúrákkal együtt. A szolgáltatási 
(logisztikai és műszaki) központjuk Nagy-
igmándon lesz, a vidéki telephelyeket pe-
dig bővítik a jövőben, illetve Füzesabony-
ban és Orosházán új regionális logiszti-
kai központot alakítanak ki. Az IKR-t 
érintő változásokról a CornMill Hunga-
ry Kft.-vel közösen tartott sajtótájékoz-
tató és gépbemutató keretében adott tá-
jékoztatót Saxon J. Attila, az IKR Rt. 
vezérigazgatója, aki szomorúan konsta-
tálta, hogy 13 éves kapcsolatuk a New 
Hollanddal egyik napról a másikra meg-
szűnt. Lépniük kellett, ezért az IKR által 
korábban forgalmazott New Holland 
gé pek szerviz- és alkatrészellátását a jö-

Változások két nagy mezőgépforgalmazónál is
Magyarországon eddig három nagy – Axiál, IKR/

Invest, KITE – mezőgazdasági gépforgalmazó uralta a 
piacot, az éves részesedésük a hazai mezőgép- és alkat-
részforgalmazásból elérte a 75 %-ot. A legjelentősebb 
világ márkákat (John Deere, Claas, New Holland, Fendt, 
Case IH stb.) képviselik, ill. képviselték, országos lefe-
dettségű forgalmazói és szervizhálózatot üzemeltettek, ill. 
üzemeltetnek, több száz dolgozót foglalkoztattak, ill. fog-
lalkoztatnak. A magyarországi agrárvállalkozások ezrei 
kötődnek hozzájuk, gyakran sok évtizedes kapcsolatokkal. 
Éppen ezért sokan kísérik figyelemmel a tevékenységüket 
és a gazdasági stabilitásukat. Az utóbbi időben két nagy 
gép- és inputanyag forgalmazónál – az IKR-nél és a KITE-
nél – is változásokról szólnak a hírek. Mindkét – az 1970-
es évektől integrátorként, majd a rendszerváltás után 
kereskedőházként működő, komplex szolgáltatásokat 
nyújtó – vállalkozás az idén ünnepelte alapításának 40 éves 
évfordulóját. Meghatározó szerepük volt a hazai korszerű 
gazdálkodási, technológiai és gépesítési módszerek elter-
jesztésében. Jövőbeni sorsuk és kilátásaik nem közömbösek 
a hazai agrárium szempontjából.

Illés Zoltán, az Agrotec Magyarország Kft. igazgatója és
Federico Bellotto, a New Holland kelet-európai értékesítési 
igazgatója a sajtótájékoztatón

Saxon J. Attila, az IKR Rt. vezérigazgatója
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vőben a Case IH márka hivatalos for-
galmazója, az Invest Gépkereskedelmi 
Kft. veszi át, amely 7 szerviztelephellyel 
rendelkezik az országban. Tíz gépkeres-
kedővel és hét mobil alkat rész érté kesí-
tővel dolgozva fedik le az ország terüle-
tét. Az In vest Kft.-hez került az IKR-től 
a Hardi permetezők, a Dondi talajműve-
lők és árokásók, a Bernard-Strom talaj-
művelők, valamint a MaterMacc vető- és 
sorközművelő gépek forgalmazása. Ez-
zel a Pöttinger mellett további négy mun-
kagépmárkát forgalmaz az Invest. A ha-
zai piacon egyre sikeresebb Hagie ameri-
kai magajáró permetezők forgalmazását 
a jövőben az újonnan alakult Hagie Ma-
 gyarország Kft. végzi az Invest Kft.-vel 
kooperálva. Az IKR Zrt. sorsa bizonyta-
lanná vált. Ezt erősítette meg a korábbi 
vezérigazgató is. Az IKR Zrt.-ből alakult 
IKR Kft.-nél pedig csupán a Kuhn gépek 
forgalmazása maradt. A vezérigazgató, 
Saxon J. Attila szerint újjászervezik az 
IKR gépforgalmazását, új márkákat ke-
resnek és traktorokat is újból forgalmaz-
ni kívánnak a jövőben. Reményeik sze-

rint a 2014. évi Agro+MashExpo kiállí-
táson már új felállásban mutatkoznak be. 
A sajtótájékoztató után az In vest Kft. 
rögtönzött gépbemutatóval adott ízelítőt 
az általa forghalmazott gépekből.

KITE

A 40 éves KITE is eladó sorba került. 
A KITE részvények megvásárlására el-
sőként Bige László műtrágyagyáros, a 
Bige Holding tulajdonosa jelentkezett be. 
A tulajdonában lévő Nitrogénművek Kft. 
a KITE Egyesülés Kft.-nek a 26 %-os 
részvénytulajdonának feléért 10,5-szeres, 
a részvények 52 %-át birtokló menedzs-
mentnek és a dolgozóknak pedig 18-szo-
ros árat ajánlott fel. A vevő tájékoztatása 
szerint az ajánlatát elfogadták, erről szer-
ződés is készült, a vételárat pedig letétbe 
helyezte és a Gazdasági Versenyhivatal 
engedélyére várt. Ezt követően jelentke-
zett be a részvények megvásárlására Guba 
Sándor, aki 28 éve dolgozik a KITE-nél 
és elsőbbséggel rendelkezik a vételre. 
Ráa dásul a KITE Egyesülés Kft. teljes 
részvényére tett ajánlatot 20,5-szeres 

névértéken és a teljes KITE részvénye-
kért pedig 31 Mrd forintot hajlandó fi-
zetni. Ehhez az ügylethez nem szükséges 
a Gazdasági Versenyhivatal hozzájáru-
lása sem. Ezzel alaposan rálicitált Bige 
László, ill. a Nitrogénművek Kft. aján-
latára. A „napi.hu” szerint Gu ba Sándor 
ajánlata mögött az OTP Bank és személy 
szerint Csányi Sándor állhat. A KITE 
Egyesülés Kft. taggyűlésen vételi szán-
dékát megerősítve, be is mutatott egy 
9 Mrd Ft-tól szóló banki iga zolást. A leg-
utóbbi hírek szerint a Gu ba-féle ajánlatot 
fogadta el a KITE Zrt., Bi ge László pedig 
bírósági eljárást kezdeményezett az ügy-
ben. Akárhogy is dől el, a KITE legalább 
egyben és magyar kéz ben marad továbbra 
is. A két ügynek van egy érdekes konk-
lúziója is. Mindkét esetben a műtrágya-
gyártásból és -értékesítésből meggazda-
godott személy a főszereplő. Úgy látszik, 
a műtrágya továbbra is jelentős extrapro-
fitot termel, amelyet a gazdaságok fizet-
nek meg annak irreálisan magas árában.

Dr. Hajdú József
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