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 Szeretjük a célokat. Megálmodni, kitűzni, követni, elérni. Olykor elbizonytalanodunk, vissza-
visszatekintünk, erőt keresünk a továbblépéshez, bizonyosságot, hogy jó úton haladunk. Három év�zed 
felleltározo� súlyával tarsolyunkban egyetlen dolog körvonalazódhat: a LAM Alapítvány olyan célt tűzö� ki 
maga elé, amelyet soha nem lehet elérni. Az intézmény kezdetektől felvállalt hivatása az integrált 
régiófejlesztés, ez pedig elképzelhetetlen a mindenkori Ember alakítása, segítése, felkészítése nélkül. A jó 
életérzéssel, eredményes munkával, hi�el és tudással leélt életek láncolatának soha véget nem érő 
körforgásában ennek a hivatásnak nem lehet a végére érni. Csak mérföldkövek vannak, számszerűsíthető 
percek, cselekedetek, tárgyak és érzések, de elért végső cél nincs és nem is lehet.
 Ego és árnyék. A Jung-i ego a tudat, az árnyék pedig a psziché által há�érbe szoríto�, rejte� vagy 
elfojto� vonatkozás. Ennek a ke�ősségnek megtestesülése az ember. Ez a ke�ősség pedig nem egymást 
kiszorító ellentét, hanem egy kerek egész. Spontaneitásunk, alkotói lázadásunk, ösztöneink nélkül éppoly 
félszegek és sebezhetők lennénk, mint amilyenek a tudat mindent átszövő hűvöse nélkül. Ebben a 
ke�ősségben hiszünk mi is. Ennek a meg-megbomló egyensúlynak a visszaállításáért cselekszünk 
rendületlenül, immár több mint harminc esztendeje.
 Így van ez rendjén? Így van rendjén. Az elérhetetlen tökéletesség és a megszűnés közö�i végtelen 
úton halad mindenki, aki társadalmi vagy közszerepet vállal, azzal a nem kis kárpótlással, hogy ezen a 
misz�kus célt követő úton minden kis állomás nyújt valamit, amiből tanulni lehet, ami éppen elég a 
továbblépéshez. A meggyőződéshez, hogy érdemes tovább lépnünk, érdemes a kijelölt úton maradnunk. 
Egyébre talán nincs is szükségünk.
 Köszönjük mindazoknak, akik hi�ek és hisznek bennünk!

3



Rólunk

 A LAM Alapítvány a Svájci Államszövetség Fejlesztési és Együ�működési Irodájának (DEZA) és a 
Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetének (HEKS-EPER) támogatásával jö� létre, és immár 
történelmi jelentőségűnek nevezhető regionális modernizációs kísérletet kezdeményeze� a 
Székelyföldön. Legfőbb célja a magán mezőgazdaság, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása 
Erdélyben.

 1992. évi megalakulásakor sikerült megteremteni  azokat az intézményes feltételeket, melyek e
egy hosszú távú felnő�képzési és régiófejlesztési program kidolgozására nyújto�ak lehetőséget. A 
minden erkölcsi elven átgázolók ellenében a LAM a népi kollek�v érdek felkarolásával hívta fel magára 
figyelmet, úgy tudo� a gazdasági reform élvonalában haladni, hogy közben a tőkével való bánni tudásra 
is megtaníto�a a hozzá fordulókat, a szabadpiaci viszonyok köz� eligazodásra is oktato� a szakmai 
ismeretek átadása melle�, és sikeres üzletemberek, vállalkozók első lépéseinek megtételében nyújto� 
számo�evő, nem egyszer lé�ontosságú támogatást. Nem véletlen, hogy a védnökséget fölö�e a  
kezdeményező lelkésznek, majd püspöknek köszönhetően a református egyház és svájci (Ft. Kató Béla) 
társa vállalta el, miként az sem, hogy az általa ajánlo� nyuga� minták forrásvidéke szintén az Alpesek 
tájékán keresendő. Nem utolsó sorban ezeknek tulajdoníthatóan, a LAM hitellel indulók privilégiuma 
le�, hogy nyugodt lelkiismere�el nézhetnek az utókor szemébe. Ők a banki válság számtalan óceánon 
túli előidézőjétől eltérően nyilvánosság elő� is bármikor beszámolhatnak első milliójuk 
megszerzésének körülményeiről.

 Tevékenysége során az alapítvány (1992 és 2005 közö�) közel 6000 új hitelt nyújto� a székelyföldi 
gazdáknak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, közel 45 millió dollár értékben. 2005 
decemberében a LAM Alapítvány létrehozo� egy különálló részvénytársaságot (LAM Mikrohitel Rt.) és 
a hitelezési tevékenységét 2006 januárjától ennek a kereskedelmi társaságnak a keretei közö� folytatja. 
Különválása óta a részvénytársaság évente átlagosan 300-350 új hitelt ajánl, 3,5-4 millió euró értékben. 
Ezek nagy részét a vállalkozás-fejlesztési hitelek alkotják (70%), ezt köve�k az új vállalkozások indítását 
szolgáló ill. a magánszemélyek számára felajánlo� hitelek. A részvénytársaság több fiókintézetet is 
létrehozo� Erdélyben (Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Koloz Beszterce-Naszód  s,  és Szilágy
megyében): Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, 
Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvá  Beszterce .r,  és Zilah
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A LAM Alapítvány Kuratóriuma

 Az eltelt  év természetesen nem volt egyszerű és zökkenőmentes. Az alapítvány képzési 30
tevékenysége több fejlődési stádiumon ment keresztül 1992 , mióta - a kuratóriumi elnök -től
kezdeményezésével és svájci finanszírozással - a mezőgazdászok, valamint a kis és középvállalkozások 
szolgálatába állt. Nehéz időszakban alakult, az útkeresés, a tanácstalanság és az új vizeken járók 
bizonytalanságának időszakában, ez idő ala� azonban sikerült nem csak egy járható útra találnia, 
hanem utat is mutatnia az erdélyi gazdák, vállalkozók és magánszemélyek számára.

 A LAM-modell ennek folytán egyedülálló a maga nemében. S mivel feladatát nem tekin� 
befejeze�nek, megalapítói a h dik éves számadás pillanataiban is a további kibontakozás melle� arminca
te ek hitet.�
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Múltunk és jelenünk

 I.  Pillér – A felnő�képzés és az élethosszig tartó tanulás

   Gyakorlatcentrikus felnő�képzés és szakoktatás
   Akkreditált és tema�kus tanfolyamok szervezése
   Mezőgazdasági rendezvények, konferenciák, szakmai találkozások, 
   kutatások támogatása és szervezése
   Helyi érdekű szerveződések felkarolása, bátorítása, érdekvédelmi szövetségek, 
   szakmai társulások alapításának támogatása.

II.  Pillér – Szaktanácsadás

   Gyakorla�as szaktanácsadás
   Laboratóriumi talajvizsgálat és tápanyag-ellátási szaktanácsadás
   Régió- és vidékfejlesztés.
   

III.  Pillér – Hitelfolyósítás

Széleskörű, személyre szabo�  és kedvezményes hitelfolyósítás 
részvénytársaságunk által.

 A LAM Alapítvány hivatalos bejegyzése (1992) megterem� azokat az intézményes feltételeket, amelyek 
lehetőséget nyújtanak egy hosszú távú felnő�képzési, szaktanácsadási és hitelezési program kidolgozásához. A 
gazdaképzés szerves része le� az alapítvány régiófejlesztési programjának.
 Az évek folyamán a képzési program több fejlődési szakaszon ese� át, és ezzel párhuzamosan fejlődö� a 
képzést kiszolgáló infrastruktúra is.
 1995-ben felépült a LAM Alapítvány tangazdasága, amely által sikerült biztosítani a minőségi gyakorla� 
képzés feltételeit. Ebben az évben indul be a kétéves gazdaképzés, elméle� képzésének az alapítvány ado� 
helyet, majd a második évben 4-6 hónapos svájci prak�kumon vehe�ek részt a hallgatók.
 1997-ben elindult a gazdasszonyképzés, vidéken élő és gazdálkodó lányok, asszonyok számára.
 2000-ben megnyílt a tanműhely, ami a hallgatók gépésze� képzését teszi lehetővé.
 2003-ban a LAM Alapítvány partnerségi kapcsolatot kötö� a Bajor Parasztszöve�séggel, ezáltal 
megvalósulhato� a lányok gyakorla� képzése agroturisz�kai panziókban, a fiúké pedig különböző profilú 
gazdaságokban, Németországban.
 2004 újabb mérföldkövet jelent a képzési program fejlődésében. Romániában az elsők közö� 
akkreditálta�unk három felnő�képzési programot az alábbi foglalkozásokban: szakképze� növénytermesztő, 
szakképze� agroturisz�kai dolgozó, valamint szakképze� álla�enyésztő.
Az elmúlt időszakban az alapítvány több mint 10.000 gazdának és gazdasszonynak nyújto� valamilyen szakmai 
továbbképzési lehetőséget és számtalan új munkahelyet teremte�.
 Az évek óta bevált, pontosan működő svájci modell szolgált alapul intézményünk tevékenységi körének 
kidolgozásánál. Civil szervezetünk ak�vitása 3 fő pilléren alapszik, melyek további altevékenységekre bomlanak.

Orbán Balázs díj - 2015
6



 Célja: a régió fejlesztése és versenyképes, komoly szaktudással bíró munkaerő képezése a jobb 
elhelyezkedés érdekében.
 Modul-rendszerű képzéseink gyakorlatcentrikusak, megvalósításukban rugalmasan illeszkednek a 
munkaadók elvárásaihoz, illetve a hallgatók előzetes ismereteihez. A képességek fejlesztésére helyezzük a 
hangsúlyt felnő�képzési programjainkban, melyek alapfokú, államilag elismert szakképesítést nyújtanak.
 1992 és 2021 közö� 11.762 ügyfelünk részesült akkreditált vagy tema�kus képzésben, illetve 2005-től 
1656 államilag elismert szakmai oklevelet állíto�unk ki.

Részletes tevékenységi bemutató

Felnő�képzés és az élethosszig tartó tanulás

     

Álla�enyésztési dolgozó
Agroturisz�kai dolgozó
Növénytermesztési dolgozó
Ökológiai növénytermesztő

1. Mezőgazdasági szakképzések

Idegenvezető
Gyümölcspárlat készítő
Vadőr (Vadgazda)

2. Szakmaorientált képzések

Kezdő vállalkozói ismeretek

4. Menedzseri képzések

Hagyományőrző foglalkozások
Szabás-varrás tanfolyam
Sajtkészítő tanfolyam

3. Tema�kus képzések
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Felnő�képzési mutatók

Résztvevők száma összesen - minden képzési forma

Okleveles hallgatók - fő képzési vonal

Hallgatók - tema�kus, rövid időtartamú képzések
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Növénytermesztési dolgozó képzés

Álla�enyésztési dolgozó képzés

9

Legnépszerűbb képzéseink az 1991 óta minden évben legalább egy csopor�al induló
Álla�enyésztési és Növénytermesztési dolgozó,a 2017-ben elindíto� Gyümölcspárlat készítő
 és a 2019-ben indíto� Virágkötő-díszítő tanfolyam.



Gyümölcspárlat-készítő tanfolyam

Virágkötő díszítő tanfolyam
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Nők iskolája

A már két év�zedes gazdasszony-program új gyűjtőnév, a Nők iskolája ala� folytatódo�, többek közö� 

a szabás-varrás, tojáshímzés, adven� koszorú készítés, húsvé� díszítés, sütés-főzés, valamint farsangi 

álarckészítés művészetét is elsajá�tha�ák a résztvevők. A program töretlen sikernek örvend évről-évre, 

átlagosan évenként 120-150 hallgatót jegyez az intézmény.

A nők iskoláján résztvevők számának változása az évek során
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Külföldi gyakornoki program

Célja: lehetőséget biztosítani fiatal gazdák és gazdasszonyok számára, hogy korszerű és ellenőrzö� 
munkakörülmények közö� dolgozzanak külföldön, egy új társadalmi közegben és tudásukat később i�hon, 
saját gazdaságukban kamatoztassák.

A LAM Alapítvány és a németországi Agroimpuls Bayern e.V.  partnersége lehetőséget nyújto� a 18-30 
év közö� fiatalok külföldi gyakorla� képzésére bajorországi agroturisz�kai panziókban, illetve 
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságokban. A prak�kumot egy intenzív német nyelvtanfolyam 
előzte meg. A féléves, meghosszabbítható szerződés teljeskörű ellátást, bérezést és orvosi felügyeletet 
biztosíto�. A program 2016-ban ért véget, összesen 464 számú hallgató hallgató ve� részt benne.

Németországi és svájci szakmai gyakorlat résztvevői

D
CH
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A LAM Alapítvány tőkéje

Több mint három év�zedes működése ala�, az alapítvány a kezde� 1872 lejes alaptőkéjű civil 

kezdeményezésből 2021-re egy 20.372.745 lejes tőkével rendelkező intézménnyé erősödö�.

13

A saját tőke alakulása az első 18 évben (RON)
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A LAM Alapítvány tőkéje

Több mint három év�zedes működése ala�, az alapítvány a kezde� 1872 lejes alaptőkéjű civil 

kezdeményezésből 2021-re egy 20.372.745 lejes tőkével rendelkező intézménnyé erősödö�.

A saját tőke alakulása az elúlt 12 évben (RON)



ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR DIN ROMÂNIAASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR DIN ROMÂNIA

2019. július
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2018-ban a LAM Alapítvány, a Romániai Vállalkozásokért Egyesüle�el karöltve, 
elindíto�a a Diaspora Start Up tengelyen a POCU kiírás legmagasabb postszámmal 
elfogado� pályázatát, amely azokat a román állampolgárokat szólíto�a meg, akik 
Magyarországon éltek és saját vállalkozást szere�ek volna indítani Romániában. A 
résztvevők számára a proijekt egyrészt szakmai, másrészt pedig anyagi támogatást 
nyújto�. A szakmai támogatás első körben egy online pla�ormon zajló e-learning 
tanfolyam tanfolyam segítségével valósult meg, ahol olyan témák kerültek 
bemutatásra, amelyek minden kezdő vállalkozó számára hasznosak voltak. A képzés 
elvégzése során minden résztvevő megtervezte saját vállalkozását, majd az 
elkészíte� üzle� tervét a 2018 júliusában zajló versenyre nevezhe�e. A szakmai zsűri 
előre meghatározo�, nyilvános pontrendszer alapján értékelte a feltöltö� 
vizsgamunkákat, majd régiónként kiválaszto�a a legjobb 16 vállalkozást. A sikeres 
pályázók legtöbb 40.000 eurós vissza nem térítendő támogatásban részesültek, 
valamint segítséget kaptak a vállalkozás bejegyzéséhez és a tevékenység 
elindításához.
Időtartama: 2017. szeptember - 2020. december

Kiemelt pályázataink:



Szolgáltatásaink

Általános és személyre szabo� szaktanácsadás:

Agrotechnika, gyomszabályozás és növényvédelem

Vadgazdálkodás

Álla�enyésztés és állategészségügy

Szőlészet-borászat

Zöldség, virág- és gyümölcskertészet

Öko-gazdálkodás

 Mezőgazdasági szaktanácsadás

 A régióban élő és munkálkodó gazdák megsegítésére kidolgozo� program annak érdekében, hogy a 
szakképzések befejezése után is megbízható há�eret biztosítsunk, illetve elősegítsük a munkanélküliek 
mezőgazdasági kistermelővé válását, a falusi turizmusnak, mint alterna�v jövedelemforrásnak a 
fellendítését.

Talajtan, talajmegmunkálás és tápanyag-gazdálkodás

Trágyázási szaktanácsadás

    Öko-gazdálkodás

 Munkatársaink, előzetes egyeztetés után talajmintát vesznek, majd az elemzés alapján személyre 
szabo� tápanyag-gazdálkodási útmutatást nyújtanak az alábbi területeken:

Pályáza�rás és pályáza� menedzsment

 2015-2021 közö� kedvezményes áron vállaltuk a projektek kidolgozását, megírását és nyertes 
pályázat esetén a lebonyolítást is, hogy a régió gazdái sikeresen tudják bővíteni vállalkozásukat, ezáltal 
elősegítve a vidék fejlődését és a helyi termékek gyarapodását. Közös termékcsomagot készíte�ünk elő a 
LAM Mikrohitel Rt.-vel, így egyszerűsítve a szükséges pénzforrások biztosítását is a pályázni szándékozó 
ügyfél számára, egyablakos kiszolgálási rendszerben.
 Tevékenységünk népszerűsítése érdekében számos gazdatalálkozón, egyesüle� gyűlésen és fiatal 
vállalkozók fórumán ve�ünk részt. Ennek köszönhetően a vidékfejlesztési pályázatok melle� jelentős 
érdeklődés mutatkozo� egyéb nemze� és nemzetközi kiírások iránt is.

Talajelemzés és tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadás
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Konferenciák, szakmai találkozók, szemináriumok

 Partnereinkkel közösen évente legkevesebb két kiemelt szakmai konferenciát, illetve számos 
tema�kus szemináriumot szervezünk. Ezen találkozók célja, összegyűjteni és összefogni az ado� 
tevékenységi körben ak�van résztvevő és elismert szakembereket tapasztalatcserére és továbbképzésre. Az 
intézményünk által szerveze� eseményeken nemcsak szakemberek, hanem továbbképzésre, friss szakmai 
információra vágyó személyek is részt vesznek, ezért rendezvényeink nagy sikernek örvendenek.

Szociális és érdemösztöndíj

 A LAM Alapítvány céljának tekin� támogatásban részesíteni azokat a leendő fiatal szakembereket, akik 
szociálisan hátrányos helyzetűek, vagy kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, ezzel is segítve a 
szakképze� munkaerő pótlását.
 2014 novemberétől, a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. kineveze� egy, külső és belső 
szakembereket tömörítő Elbíráló Bizo�ságot, amely minden évben egy-egy érdemösztöndíjat ítél oda 
magyar nyelven tanuló egyetemi hallgatóknak, pályáza� rendszer alapján.
 Érdemösztöndíjaink két külön kategóriában - Agrártudományok és Közgazdaságtan – kerülnek 
kiosztásra, egyenként 4050 lej értékben. Ugyancsak évente, intézményeink egy-egy 1800 lej értékű szociális 
ösztöndíjat ajánlanak fel két, a Sapien�a Tudományegyetem által kijelölt, hátrányos anyagi helyzetben lévő 
egyetemi hallgató számára.

Roma jótékonysági program

 A LAM Alapítvány első perctől hangsúlyt fektete� a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 
felzárkóztatására is. A svájci HEKS-szel együ�működve több roma programot is indíto�, egyik évben 356 
tankönyvcsomagot oszto� szét Sepsiszentgyörgyön, az őrkői romatelep iskoláskorú gyermekei közö�, de 
délutáni oktatási programot is indíto�, illetve közve�tői szerepet is vállalt a roma közösség és a közigazgatási 
szervek közö�.

További szakmai és társadalmi jellegű tevékenységeink
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MOL Zöldövezet programok

 A környeze�udatos nevelés is része fejlesztési koncepciónknak. 2014-ben a MOL Románia és a Polgár-
Társ Alapítvány pályáza� támogatásának köszönhetően bonyolítha�uk Az iskola kertje az én kertem – Öko-
logika programot, melynek keretében a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola kertjét 
rehabilitáltuk, illetve integrált oktatási programot tarto�unk az iskola diákjai számára. Két nagy tanulmányi 
kirándulást is szerveztünk, a Dália virágkertészetbe, illetve a TEGA hulladék-feldolgozó telephelyén. A 
programban több mint 450 diák ve� részt. 
 2016-ban a sepsiszentgyörgyi Gulliver Óvodával együ� valósíto�uk meg Az érzékek zöld ösvénye 
pályázatot, amelyet ugyancsak a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia támogato�. A 
pályázat célja az volt, hogy már kicsi kortól rávezesse, megtanítsa a gyerekeket a természet óvására és 
szeretetére, valamint városi környezetünk szépítésére, a természe� és építe� örökségünk harmonikus 
kialakítására, a környeze� nevelés megalapozására. Természetesen az óvoda kertje is teljesen új arculatot 
nyert ezáltal.
 2018-ban a kovásznai 1-es számú napközis óvodával közösen alakíto�uk ki a Mesebeli kert-et a Polgár-
Társ Alapítvány és a MOL Románia támogatásával. Az előző évekhez hasonlóan ezzel a pályáza�al is 
újjáépíte�ük, berendeztük az óvodaudvart azzal a céllal, hogy az i� játszva tanuló gyerekek már kis korban 
megismerjék a különféle növényeket, megtanulják, hogy gondozni, óvni kell őket. 

Iskola Másként
 Évente az Iskola Másként program keretében fogadunk a környékbeli tanintézményekből csoportokat, 
akiknek bemutatjuk a LAM Alapítvány működését, történetét, valamint a tangazdaságon körbevezetve 
megismertetjük őket a szarvasmarha-tartás alapjaival, a tejbegyűjtés gépeivel, a gépi fejéssel, illetve a végén 
egy mezőgazdasági gépismertetőt is tartunk.

LandArt Interna�onal képzőművésze� alkotótábor
 Integrált vidékfejlesztési koncepciónkban a művészetnek, tájábrázolásnak, a szépérzék csiszolásának 
is ugyanolyan jelentőséggel bíró helye van, mint egyéb tevékenységeinknek. Egymás után két alkalommal 
(2012, 2013) is megszerveztük a LandArt Interna�onal című nemzetközi alkotótábort. Az alkotótáboron 4 
ország 20 művésze ve� részt, és több mint 60 egyedi alkotás születe�. A tábor szakmai vezetője Stefan 
Gnandt festőművész volt. 2022-re tervezzük a tábor harmadik kiadását, LAMart3 néven.
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A LAM hitelezési tevékenysége

 Az alapítvány felnő�képzési tevékenységének megszervezése vezete� a programban való résztvevők 
tőkeigényének a felismeréséhez. Az elméle� és gyakorla� képzésben részesült mezőgazdászoknak, 
vállalkozóknak a megszerze� tudás, tapasztalat melle� tőkére is szükségük volt ahhoz, hogy gazdaságukat, 
vállalkozásukat el tudják indítani.

 Ez a felismerés vezete� az alapítvány hitelprogramjának elindításához, amelynek célja már a 
kezdetektől fogva a mezőgazdászok, valamint a kis- és középvállalkozók támogatása volt hitelek folyósítása 
által, amelyek főként a beruházási terveik megvalósítását te�ék lehetővé, olyan feltételrendszer melle�, 
amelyben elsősorban a bizalom, az emberi tényező a legfontosabb a bankok által oly kedvelt számok és 
kimutatások helye�.

 Ez a tevékenység alapítványi keretek közö� zajlo� egészen 2005-ig, amikor a megváltozo� jogi keret 
ezt már nem te�e lehetővé egy nonprofit szerveződési forma, számára aminek következtében hitelezési 
tevékenységet csak egy erre szakosodo�, bejegyze� intézmény végezhe�e,  a Román Nemze� Bank 
felügyelete melle�.

 A megváltozo� jogi keret, a folyamatos fejlődés 
és a piaci kihívások fényében ma a hitelezési 
tevékenység az alapítvány többségi tulajdonában 
levő, a Román Nemze� Bank jóváhagyásával működő 
két erre szakosodo�  nem-banki hitelintézményén 
keresztül zajlik. Ez a két intézmény a LAM Mikrohitel 
Rt. és a LAM in-Vest Rt.

 Az elmúlt 30 esztendőben az alapítvány 
hitelezési programján keresztül közel  kilencezer 
hitelt folyosíto�unk 75 millió euró értékben, előbb 
csak Kovászna megye területén, később Hargita, 
Brassó, Maros, Kolozs, Beszterce illetve Szilágy 
megyére is kiterjesztve tevékenységünket, több ezer 
munkahely létrehozásához és több ezer család 
megélhetéséhez hozzájárulva.
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A LAM Mikrohitel Rt.

 A LAM Alapítvány által 2005-ben létrehozo�, a törvények által szabályozo� keretek közö� - kizárólag 
mikrohitelezéssel foglalkozó nem banki intézmény, amely az alapítvány hitelprogramjának folytatását 
hivato� teljesíteni az új törvények betartásával. 2009 óta, az intézmény fejlődéséhez szükséges források 
biztosítása érdekében az Erdélyi Református Egyház Nyugdíjpénztára 13 százalékos tőkerészesedéssel, majd 
további tulajdonosi hitelek folyósításával támogatja a Mikrohitel Rt. tevékenységét.

 A LAM Mikrohitel Rt. a hitelezési tevékenységet Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Kolozs, Beszterce 
illetve Szilágy megyében összesen �z terüle� kirendeltésén keresztül végezte egészen 2019-ig, ezáltal 
szolgáltatásai elérhetővé váltak szinte egész Erdély területén.

 Az ügyfélkör és vele együ� a hitelpor�ólió dinamikus bővülésével párhuzamosan a 
részvénytársaságra újabb és újabb pénzügyi források felkutatásának és bevonásának terhe nehezede�. 
Ennek a felismerése vezete� ahhoz a felismeréshez, hogy a tevékenység bővítéséhez egy újabb, hasonló 
értékeket valló és tevékenységet végző stratégiai partner bevonása a további fejlődés érdekében 
szükségszerű.  

 A LAM Alapítvány és a Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány 2019 év végén írtak alá egy 
együ�működési megállapodást, amelyben a két fél vállalta, hogy a hasonló tevékenységükből adódó, több 
év�zedes tapasztalatukra támaszkodva a továbbiakban közösen fejlesz�k a LAM Alapítvány által indíto� 
hitelezési tevékenységet Erdély nyuga� régiójában.

A LAM Mikrohitel Rt. Igazgatótanácsa:
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A LAM in-Vest Rt.

 A fent említe� megállapodás értelmében a LAM Alapítvány által 2019-ben létrehozo� LAM in-Vest 
Rt.-ben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kisebbségi részesedést szerze�. A LAM in-Vest Rt. 2020-
ban kezdte meg tevékenységét a LAM Mikrohitel Rt. marosvásárhelyi, kolozsvári, besztercei illetve zilahi 
fiókjainak átvételével melyhez később az udvarhelyi fiók is csatlakozo�.

 Annak ellenére, hogy a két hitelintézmény tevékenysége terüle� alapon elkülönül valamint 
részvényesi struktúrája és vezetősége különbözik, mindkét hitelintézmény hű maradt a LAM Alapítvány által 
indíto� hitelprogram alapértékeihez, elveihez és céljaihoz.

A LAM hitelintézmények alapértékei:

 Hozzáférhetőség
 Gyors, felelős kiszolgálás
 Társadalmi felelősségvállalás
 Szakértelem
 Innova�v csapatmunka
 Bizalom

A LAM in-Vest Rt. Igazgatótanácsa:
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 LAM Mikrohitel Rt. és a LAM in-Vest Rt. folyamatosan fejlődő pénzügyi intézmények, amelyek 
mikrohitelezési tevékenysége elsősorban az erdélyi, vidéki vállalkozókat támogatja és ugyanakkor célként 
tűzték ki a hosszú távú fenntarthatóságot. Az intézmények tevékenységéből származó jövedelem kizárólag a 
civil társadalom fejlődését és különféle társadalmi projektek finanszírozását szolgálja.
 Az alapítvány hitelprogramja, majd később a Mikrohitel Rt. illetve a LAM in-Vest Rt. hitelajánlata 
folyamatos fejlődésen ment keresztül, amelyek alapja a változó igényekhez való alkalmazkodás volt. Ennek 
következtében a két intézmény hitelállománya folyamatosan fejlődö�, 2022. júniusában elérte a 77,5 millió 
lejt, azaz a 15,7 millió eurót.
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 Az alábbi ábrán az is követhető, hogy a por�ólió növekedési üteme már jóval érzékenyebb a külső 
hatásokra még akkor is ha ennek növekedése mindvégig pozi�v volt az elemze� időszakban, legtöbbször az 
éves növekedési ütem euróban is meghaladta a 10 %-ot.  Ez alól csak a 2008-2009-es gazdasági váltságot , 
valamint a pandémia következményeit követő  esztendők voltak kivételek.
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 A kihelyeze� hitelek értéke az évek folyamán növekedési tendenciát mutato�. Természetesen 
ennek nagyságrendjét jelentős mértékben befolyásolják a külső tényezők is: nega�v példaként említeném 
például 2016-os évet amikor egy évig fel kelle� függeszteni a mezőgazdaságban az uniós támogatásokat, 
vagy a 2020-2021-es éveket, amelyek a COVID okozta válság lenyomatát hordozzák magukon.
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 A kihelyeze� hitelek száma is növekede� -  mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja. 
Természetesen ez a mutató is reagál a külső hatásokra akárcsak a kihelyeze� hitelek értéke esetében. Ha 
2019-ben a ProEconomica Alapítvány által vezete� gazdaságélénkítési program jelentős, pozi�v hatást 
gyakorolt a folyósíto� hitelek számára (és értékére is), a világjárvány okozta nega�v konjunktúra te�en 
érhető 2020-as, illetve a 2021-es évben is.
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 Amennyiben a kihelyeze� hitelek szerkezetét elemezzük, megállapíthatjuk, hogy a hitelpor�ólió 
növekedésével párhuzamosan ennek struktúrája időben jelentősen nem változo� – ma is a vidéki, 
mezőgazdasági tevékenység támogatására nyújto� hitelek jelen�k a kihelyeze� hitelek több mint 
kétharmadát.
 Ami a hitelpor�ólió minőségét ille� – amint az alábbi ábrán is észrevehető a 90 napnál nagyobb 
késedelemmel rendelkező hitelek arányának alakulásában – a LAM hitelpor�ólió minősége az elemze� 
periódusban rendkívüli jónak mondható. A romániai bankrendszer átlagos adataihoz viszonyítva a LAM 
hitelpor�óliójának minőségét nem befolyásolta a 2008-as válság és bízunk benne, hogy ezt a kivételes 
helyzetet a világjárvány illetve az energiaválság okozta gazdasági konjunktúra ala� is sikerül megőrizni, ami 
elsősorban az ügyfeleink érdeme.
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 A LAM mikrohitelezési programja ma is megőrizte mezőgazdasági jellegét a két hitelintézmény 
helyi kirendeltségein keresztül, és Erdély szinte egész területén tevékenykedő mezőgazdászok, valamint a 
kis- és közepes vállalkozások számára folyósít hiteleket.
 Hitelajánlatunk változatos, az ügyfelek valamint a piac igényeihez igazodva folyamatosan új 
termékeket dolgoztunk ki annak érdekében, hogy ügyfeleink elégede�ek legyenek és a LAM szolgáltatásait 
válasszák a bankok által ajánlo�, sokszor látszólag alacsonyabb kamatú hitelekkel szemben. Így 
földvásárlásra, az Európai Uniós pályázatok előfinanszírozására, vagy akár rövid lejáratú, forgóeszköz 
finanszírozásra is igényelhető hitel, figyelembe véve minden egyes finanszírozás jellegzetességét és speciális 
igényét.

Kovászna megye
KÖZPONTI IRODA:

520003 Sepsiszentgyörgy

1 December 1918 utca, 25. szám

+40 733 067 435, +40 267 311 300
lamsfantugheorghe@microcreditlam.ro
lamsa@lamilieni.ro

525400 Kézdivásárhely

68-as Udvartér, 2. szám

+40 267 36 76 21
lamtgsecuiesc@microcreditlam.ro

Hargita megye

530210 Csíkszereda

Petőfi Sándor utca, 17. szám

+40 266 31 29 69, +40 720 030 803

lamciuc@microcreditlam.ro

Jelenünk

A LAM hitelprogram kirendeltségei:

535600 Székelyudvarhely
Márton Áron tér, 6. szám
+40 266 21 21 91 +40 747 213 600
lamodorhei@microcreditlam.ro

535500 Gyergyószentmiklós

Tűzoltók utca, 24. szám

+40 266 363 777, +40 722 608 058

lamgheorgheni@microcreditlam.ro

Maros megye

540056 Marosvásárhely

Laposnya utca, 23. szám

+40 265 220 099, +40 720 030 804

lammures@microcreditlam.ro

Kolozs megye

400124 Kolozsvár

Avram Iancu tér, 13. szám

+40 723 342 241

lamcluj@microcreditlam.ro

Beszterce-Naszód megye
420032 Beszterce

Nicolae Titulescu út, 24. szám

+40 758 246 128

lambistrita@microcreditlam.ro

Brassó megye
500085 Brassó

Alexandru Ioan Cuza út, 48. szám

 +40 732 167 367

+40 371 30 63 85

lambrasov@microcreditlem.ro

Szilágy megye 
450018 Zilah
Corneliu Coposu utca 21/A. szám
+40 771 129 445
lamzalau@laminvest.ro
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Társadalmi felelősségvállalás

 Kevesen tudják, hogy egészét tekintve a LAM egy non-profit szervezet. Elsőre talán furcsának hangzik, 
de a valóságban mindez konkrét, kézzel fogható tevékenységek végzését, támogatását jelen�, amelyeket 
maga a LAM-mozgalom vagy az általa pénzügyileg támogato� intézmények végeznek. Ha osztályozni 
kellene ezeket a tevékenységeket, akkor három nagy területet különíthetünk el: oktatás, szakmai, kulturális 
és sport szervezetek támogatása, valamint a szociális jellegű támogatások.

 A hitelezésben megtermelt jövedelemből az alapítvány éves szinten több száz résztvevő számára 
biztosít – jelentősen a piaci körülmények, árak ala� - államilag elismert képzést, de a képzés-támogatási 
kategóriába sorolhatjuk az ösztöndíj programunkat is - évente több szociális, illetve érdem-ösztöndíjat 
biztosítunk egyetemi hallgatók számára.

 Minden esztendőben több olyan intézmény, civil szervezet támogatását vállaljuk fel, amely szakmai, 
kulturális vagy a sport területén végze� tevékenysége által jelentősen hozzájárul a régió fejlődéséhez. Ezek 
az intézmények gyakran az állami intézmények melle� hiánypótló, kiegészítő tevékenységeket végeznek, 
nem egy esetben ú�örőként.

 Mi - a LAM-mozgalom munkatársai - hisszük, hogy azoknak a munkavállalóknak a támogatása, akik 
családjuk biztonságát, jólétét szeretnék megteremteni, de a rászorulóknak és a nehézségben levőknek a 
felkarolása is alapvető keresztény köteleze�ségünk. Meggyőződésünk, hogy ha minden egyén, 
munkaközösség vagy szervezet – az emberbará� szeretet és segítségnyújtás szándékától vezérelve - csupán 
egy lépést tenne a közösség felé, egyre több és több ember arcára varázsolhatnánk (vissza a) mosolyt.

1992- -2022
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Kiemelt partnereink

AGROFOOD Regionális Klaszter

AGROIMPULS

Agroimpuls Bayern e. V.

AGROSIC Közösségek Köz� Társulás

AGYRA

Bajor Parasztszövetség

Békéscsabai Regionális Képző- és Kutatóintézet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bukares� Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem

DEZA

GAL Progressio

GLÜCKSKETTE

HÁRIT

HEKS-EPER

Kárpátháló KESZ

Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság

Kovászna Megyei Szarvasmarhatartók Egyesülete

MOL Romania

Nemze� Foglalkoztatási Alap

PannonForrás

Polgár-Társ Alapítvány

Sapien�a EMTE

Szent István Egyetem, Gödöllő

Szülőföld Alap

Türr István Képző- és Kutatóintézet

Jövőkép

 Múltunk kötelez. A LAM Alapítvány értékrendje, alapvető célkitűzései nem változtak az idők 

sodrásában. Továbbra is szűkebb-tágabb régiónk szolgálatában maradunk, hi�el, szaktudással és töretlen 

lendüle�el dolgozunk a vidék integrált, emberi arcokra omló fejlesztésén. Meglévő infrastruktúránk 

bővítése által szeretnék kiterjeszteni pályáza� irodánk működését más megyékre is, bővíteni szakképzési, 

felnő�képzési kínálatunkat, olyan programokat és pályázatokat megvalósítani, amelyek az i� élő 

emberekben előidéze� pozi�v változások által a környező valóságot elviselhetőbbé, élhetőbbé és 

gazdagabbá teszi. Továbbra is kiemelt figyelmet fogunk szentelni közösségi programjainknak, a 

gyermekeknek és az idősebb korosztálynak, szociális és karita�v jellegű tevékenységünk fenntartása által. 

Hitben és az emberi értékekbe vete� bizalomban megerősödve, három év�zednyi tapasztala�al a hátunk 

mögö� bízunk abban, hogy mindez sikerülni fog.
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