
Hogyan ítéli meg az agrárium szerepét  
a nemzetgazdaságban?
A mezőgazdaság a nemzetgazdaság kiemelkedő 
fontosságú, stratégiai ágazata, melyet jól bizonyít 
a GDP-hez való hozzájárulása mellett a biztonsá-
gos, egészséges élelmiszertermelésben, a termé-
szeti erőforrásokkal való hatékony és fenntart-
ható gazdálkodásban, a vidéki foglalkoztatásban, 
valamint a sokszínű, változatos vidéki táj fenntar-
tásában betöltött szerepe. Az agrártermékek kivi-
tele és külkereskedelmi többlete az elmúlt évek-
ben látványosan bővült, ennek köszönhetően az 
agrár-külkereskedelem makrogazdasági szerepe 
meghatározó.

Milyen eredményeket ért el a mezőgazdaság  
2016-ban?
A mezőgazdaság számára 2016 sok szempontból 
kiemelkedő év volt. Az ágazat a gazdasági növe-
kedésben ismét meghatározó szerepet játszott. 
Immár hatodik éve folyamatosan nő a kibocsátás, 
rekordok születtek a szántóföldi növénytermesz-
tésben, a nemzetközi piaci válságok ellenére to-
vább nőtt az állattenyésztés termelése, javult a 

jövedelmezőség, valamint bővült 
a foglalkoztatás és az export is. 
A szántóföldi növénytermesztés 
kimagasló évet zárt. Rekordter-
més volt napraforgóból, repcé-
ből és szójából. Továbbá minden 
idők legmagasabb terméshoza-
mai születtek az árpa, a kukorica, 
a napraforgó, a repce és a szója 
esetében. A búza hozama pedig 
28 éves csúcsot döntött. Az ál-
lattenyésztés kibocsátásának vo-
lumene 2016-ban tovább bővült. 
Ugyanakkor a tej- és a sertésszek-
tor az év első felében jelentős ki-
hívásokkal szembesült, mivel az 
elhúzódó nemzetközi piaci válság 
hatására mélyen az önköltség alá 
csökkentek a termelői árak. Bíz-
tató, hogy mindkét piacon az év 
későbbi részében már a stabili-
záció és a növekedés jelei mutat-
koztak. A fentiek hatására érdemben növekedett 
a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége.  
Az agrárexport 2016-ban tovább emelkedett,  
ennek köszönhetően meghaladta a 8 milliárd 
eurót. Az agrárium a nemzetgazdaság kivite-
lének több mint 8�-át, külkereskedelmi aktí-
vumának pedig csaknem egyharmadát adta  
a tavalyi évben. 

Mi várható 2017-ben?
A növénytermesztés eredményeit természetesen 
nagymértékben befolyásolja az időjárás, amelyet 
nem lehet előre jelezni. Az eddigi információk 
alapján a szántóföldi növénytermesztésben és 
a zöldség-, gyümölcstermesztésben is kedvező-
ek az idei kilátások. Az állattenyésztés területén  

Az agrárszektor a nemzetgazdaság egyik meghatározó területe.  
A Kormány egyebek mellett kedvezményes finanszírozási formák 
alkalmazásával igyekszik elősegíteni és megalapozni az ágazat fejlődését, 
illetve hatékonyságának javítását. Kulcsfontosságú az uniós és nemzeti 
támogatások szerepe is. Az intézményi kezességvállalás ugyancsak kiemelkedő 
szerepet tölt be az agrárszektor hitelezésében. E témakörökről beszélgettünk 
Czerván Györggyel, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért  
felelős államtitkárával.

Kiszámítható finanszírozás

„A kormányzat kedvezményes 
finanszírozási termékek bevezetésével 
segíti az agrárgazdaság finanszírozási 
helyzetének javítását.”
Czerván György
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A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján igény-
be vehető támogatások végrehajtását szabályozó 
4/2017. (I. 23.) FM rendelet szerint az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesületnél (OMME) tagsági vi-
szonnyal rendelkező méhész-gazdálkodók, valamint 
az OMME és a tagszervezetei 2017. február 24-étől 
nyújthatják be – a 2016/2017-es végrehajtási idő-
szakra vonatkozó – támogatás kifizetési kérelmeiket  
a Magyar Államkincstárhoz (Kincstár).

A méhész-gazdálkodók esetében a támogatási jogo-
sultság alapja 

• a 2016. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi 
vizsgálat során megállapított, és 

• azt követően legkésőbb 2017. február 23-áig  
az illetékes állategészségügyi hatósághoz beér-
kezett bejelentések alapján a Tenyészet Informá-
ciós Rendszerben nyilvántartásba vett, valamint 

• a kifizetési kérelem Kincstárhoz történő benyúj-
tásának napján is a méhész-gazdálkodó tulajdo-
nában lévő méhcsaládok száma. 

A nyilvántartásba a fenti időpontot követően beje-
lentett méhcsaládok után támogatás nem vehető 
igénybe. 

A támogatás igénybevételéhez a Kincstár új ki-
fizetési kérelem nyomtatványokat rendszere-
sít, amelyek a Kincstár honlapján érhetők el  
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

Újra 
igényelhető 
méhészeti 
támogatás

reményeink szerint folytatódik a termelés évek 
óta tartó növekedése. A sertés és a tejszektorban 
a mintegy két éve tartó nemzetközi válság véget 
ért, érdemben emelkedtek az árak, jelenleg po-
zitívak a kilátások. A baromfiágazatban vegyes  
a kép, a csirke- és a pulykavágások bővülése idén 
is folytatódik, a vízi szárnyas termelésre rendkívül 
kedvezőtlen hatással volt a 2016 novemberében 
kitört madárinfluenza járvány. A madárinfluenza 
járvány miatt elrendelt termelési és külkereske-
delmi korlátozások feloldása után a liba és a kacsa 
kibocsátása is visszatérhet a korábbi növekvő pá-
lyára, amihez a rájuk jellemző rövid életciklusból 
adódó rugalmas alkalmazkodóképesség is nagy-
ban hozzájárulhat.

Milyen eszközökkel tudja az agrárkormányzat 
segíteni az agrárszektor fejlődését?
A mezőgazdaság fejlődését a Kormány célzott 
agrárpolitikai intézkedésekkel, többek között az 
agrártámogatások növelésével és szerkezetének 
alakításával, a munkaerő-igényes és nagyobb 
hozzáadott értéket termelő ágazatok (zöldség-, 
gyümölcstermesztés, állattenyésztés) kiemelt 
támogatásával, kockázatkezelési rendszer mű-
ködtetésével, beruházási támogatásokkal, ked-
vezményes forgóeszköz- és beruházási hitelprog-
ramokkal, valamint foglalkozatás- és adópolitikai 
(például célzott ÁFA csökkentési) intézkedések-
kel szolgálja. Az agrár-, vidékfejlesztési támoga-
tások szerepe jelentős a magyar mezőgazdaság 
számára. Javítják a gazdálkodók pénzügyi és 
jövedelmi helyzetét, és ösztönözik beruházása-
ikat. Emellett hozzájárulnak a természeti erő-
forrásokkal való fenntartható, környezetkímélő 
gazdálkodáshoz, az állatjóléti követelmények 
betartásához, az időjárási kockázatok kezelésé-
hez, és a vidéki térségek társadalmi, gazdasági 
fejlődéséhez. A magyar mezőgazdaság 2016-
ban több mint 650 milliárd forint támogatáshoz  
jutott hozzá.
  
A kormányzat a finanszírozási feladatok meg-
oldásában milyen eszközökkel, intézkedésekkel 
tud segíteni az agrárium szereplőinek?
A kormányzat kedvezményes finanszírozási ter-
mékek bevezetésével és a termékekhez kapcsoló-
dó kamat-, kezességi díj támogatás és egyéb költ-
ségtámogatás nyújtásával segíti az agrárgazdaság 
finanszírozási helyzetének javítását. A beruházá-
sok finanszírozása területén elsősorban a Növe-
kedési Hitelprogramot (NHP) kell megemlítenünk.  
A mezőgazdaság kiemelkedő módon, közel 20�-
kal, kb. 434 milliárd forint összegben részesedett 
az NHP forrásaiból. Az igénybe vett források közel 
60�-a beruházási célokat szolgált. 

A forgóeszköz finanszírozás területén a kisebb 
üzemméretű gazdaságok körében piacvezető a 
Földművelésügyi Minisztérium (FM) támogatási 
forrásaival működő, így rendkívül kedvezményes 
kamatú és kezességi díjú Agrár Széchenyi Kártya 
Folyószámla Hitel. Az FM hangsúlyt helyez arra, 

hogy a forgóeszköz hitelkonstrukciókhoz kapcso-
lódóan kiemelt támogatásban részesítse a kedve-
zőtlen időjárási jelenségekkel sújtott termelőket 
és a piaci zavarokkal érintett ágazatokba tartozó 
vállalkozásokat, számukra bizonyos forgóeszköz 
hitelek kamat és költségmentessé válnak.
  
Mi lehet az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány (AVHGA) kezességvállalásának szerepe?
Az FM kiemelt figyelmet fordít arra, hogy üzemmé-
rettől függetlenül megoldott legyen a mezőgazda-
sági vállalkozások finanszírozása. Ezért a tárca az 
agrárágazat finanszírozásában aktív pénzügyi in-
tézményekkel folyamatos és hatékony kapcsolatot 
tart fenn. A kormányzat támogat minden lépést, 
amely képes a hitelezésbe bevonni azon kisebb 
mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek vagy ne-
hezebben hitelezhetők, vagy hagyományosan nem 
tartoznak a bankok tipikus ügyfélkörébe. Ennek 
előmozdításában az alapítványi kezességvállalás-
nak kulcsszerepe van. Az AVHGA a teljes magyar 
bankrendszerrel és a takarékszövetkezeti szek-
torral együttműködik a kkv szegmens finanszíro-
zásában, valamint az agrárvállalkozások speciá-
lis finanszírozási igényeit figyelembe vevő újabb  
hiteltermékek kidolgozásában. 
  
Az alapítványi kezesség milyen területeken,  
finanszírozási konstrukciókban vehető igénybe, 
milyen lehetőségek rejlenek benne?
Sok innovatív terméket sikerült már kialakítani, 
amelyek lefedik a gazdálkodók különböző finanszí-
rozási igényeit. Akad olyan konstrukció, például az 
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, amely-
nek kötelező eleme az alapítvány készfizető kezes-
ségvállalása, nélküle a hitelügylet sem jön létre. 
Más esetekben a pénzügyi terméket kínáló pénz-
ügyi intézmény kezdeményezheti az alapítvány-
nál az ügyfele fizetési kötelezettségét biztosító  
készfizető kezességvállalás megkötését. 

Az alapítvány törekszik arra, hogy a vállalkozások 
a lehető legkedvezőbb díjon vehessék igénybe a 
kezességvállalást. Ezért jellemzően – természete-
sen amennyiben az állami támogatási szabályok 
lehetővé teszik – a piacinál jóval alacsonyabb díj 
mellett nyújtja a kezességet. A kezességi díjhoz 
a Földművelésügyi Minisztérium a kezességgel 
biztosított összeg 0,4�-ának megfelelő éves ke-
zességi díjtámogatást nyújt, ezt az összeget az 
alapítvány a pénzügyi intézményeken keresztül 
megelőlegezi a mezőgazdasági vállalkozásoknak 
és a tárca utólag téríti meg az alapítványnak.  
A garancianyújtás kiszélesítése érdekében az ala-
pítvány erős nemzetközi versenyben megállapo-
dást kötött az Európai Beruházási Alappal (EIF). 
Így élni tud az EU COSME programja által az EIF kkv 
finanszírozási keretéből nyújtott viszontgarancia 
lehetőségével is. Ez tehermentesíti a hazai költ-
ségvetést, mivel az uniós viszontgarancia kiváltja 
a magyar állami költségvetési viszontgaranciát, 
ugyanakkor a gazdálkodók finanszírozási lehető-
ségét is bővíti.

„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás” című pályázati felhívás támogatá-
si kérelmeinek benyújtási időszaka 2017. február vé-
gén módosításra került. Eszerint a kérelmeket 2017. 
március 1. helyett 2017. március 16-tól nyújthatják be 
a 18 és 40 év közötti fiatal gazdálkodók. A támogatá-
si kérelmek beadására 2019. március 14-ig van lehető-
ség. Elsőként a 2017. március 31. határnapig benyúj-
tott projektek kerülnek együttesen elbírálásra.
Az agráriumban a generációváltását, valamint a vi-
dék népességmegtartó képességét szolgálja a szó-

ban forgó 37,75 milliárd forint keretösszegű pályázat. 
A felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgaz-
dasági vállalkozás támogatására, a pályázó üzleti 
tervében vállalt, azzal szorosan összefüggő és ah-
hoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyer-
hető forrás. A fiatal gazdálkodók 40 000 eurónak 
megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket.  
Az elnyert támogatást ötéves kötelezettségvállalás 
mellett, két részletben kaphatják meg céljaik megva-
lósítása érdekében.

A fiatal gazdálkodók támogatása

Nagy érdeklődés kíséri  
a borászati pályázatot
Továbbra is jelentős a pályázói aktivitás a Vidékfejlesztési Program 
keretében 2016 szeptemberében megnyílt borászati pályázat 
esetében. 2017 márciusáig több mint 600 támogatási kérelem 
érkezett be közel 43 milliárd forintos értékben. A mostani uniós 
költségvetési ciklusban eredetileg húszmilliárd forintot irányoztak 
elő az ágazat támogatására, de ez az összeg megduplázásra került. 
Így a meghirdetett pályázati keretösszeg negyvenmilliárd forint. 
A versenyképesség javítását és az energiahatékonyság növelését 
szolgáló beruházásokra ötvenszázalékos vissza nem térítendő 
támogatást kaphatnak a nyertes pályázók. A Közép-Magyarország 
régióban negyvenszázalékos vissza nem térítendő támogatást lehet 
elnyerni. A negyedik pályázati szakasz zárására 2017. március 13-án 
került sor. Az ötödik szakaszban 2017. június 12-ig lehet pályázni.

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is 
nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve 
pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési 
Program pályázati kiírásai esetében is, a támogatott fejlesztési 
projekt megvalósításához általában hitelt vesznek fel a vállalkozók, 
amelynek igénybevételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezességgel tudja segíteni. A pályázatok 
megvalósításához az elnyert támogatási összegen felül többnyire 
támogatás- előfinanszírozási hitel, beruházási hitel,  
a működtetési szakaszban pedig forgóeszközhitel igénybevétele 
válhat szükségessé, amelyekhez egyaránt kapcsolódhat  
az alapítvány készfizető kezességvállalása. A Vidékfejlesztési 
Program projektjeinek a pályázati és banki támogatásra kiterjedő, 
azok teljes körű finanszírozása érdekében konzultációs lehetőséget 
és egyedi kedvezményeket biztosít az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány. Érdeklődni lehet a 06 30 349 3621-es 
telefonszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu e-mail címen.
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Egyszóval, a megrongált falakon kívül minden hi-
ányzott, csak egy lepusztult vízvezeték jelezte, hogy  
valaha volt itt valami. Pályázatok elnyerésével tudtuk 
felújítani a katasztrofális állapotban lévő istállókat, 
majd tárolókat, szárítót is építettünk a telepre. Abból 
a célból, hogy a földek megművelésénél ne kelljen 
gépi bérmunkára költeni, támogatással gépeket is 
vásároltunk. Először vetőgépeket és két NDK gyárt-
mányú Forschritt kombájnt vettünk, utána ezeket 
cseréltük Claas kombájnokra, de ma már van önjáró 
silózónk, és az erőgépeket illetően nyolc Fendt trak-
torunk. Kiépítettük a fejési technológiát is: húszállá-
sos karusszel rendszerű fejőházunk van, ami 90-110 
tehenet fej meg óránként. 

És nemsokára jöttek a tejválságok. Mennyire  
viselte meg a vállalkozást a tej árának erős inga-
dozása? – faggattuk Udvaros Zoltánt.
– Nagyon komolyan érintett bennünket, méghoz-
zá két hullámban. Először, amikor a tejipari vállalat, 
ahova a tejet szállítottuk csődbe ment, ott maradt 
40 millió forintunk. Szerencse a szerencsétlenség-
ben, hogy akkor egy kormányintézkedés hatására 
hozzájuthattunk kedvezményes hitelhez, mert fize-
tésképtelenek voltunk, annyira, hogy már áramunk 
sem volt. Hitellel és némi baráti segítséggel helyre 
tudtuk billenteni a pénzügyeinket. Utána kicsit magá-
hoz tért a tej ára, reménykedtünk, hogy egyenesbe 
kerülünk, amikor jött a komolyabb válság: a literen-
kénti tejár visszacsúszott 46 forintra, ami már kö-
szönő viszonyban sem volt az önköltséggel. Ekkor 
nagyon sok gazdálkodó ment tönkre, akinek nem volt 
tartaléka, nem vészelte át ezt az időszakot. Itt szólni 
kell az M7 Takarékszövetkezetről, mert a válságban 
nagy segítségünkre volt, szinte együtt élt velünk, 
pontosan átérezve a helyzetünket, és amikor kellett 
segített. Közel kerültünk egymáshoz, a takarékszö-
vetkezet mint hitelező, mi, mint hitelfelvevők. Nem 
csak az összes számlánkat vezeti, hanem mögöttünk 
állt a beruházásoknál, a pályázatoknál, és a nehéz 
helyzetek áthidalásánál is. Nagy biztonságot ad a 
takarékszövetkezet, különösen úgy, hogy a hiteleket 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kész- 
fizető kezessége is garantálja.

A jövőről, terveiről a következőket mondta Udva-
ros Zoltán.
– Mivel kialakult egyfajta tejhiány az Európai Unióban, 
a továbbtartás mellett döntöttünk. Ennek helyessé-

gét mutatja, hogy jelen pillanatban nem veszteséges  
a tejtermelés. Saját feldolgozót nem szándékozunk 
létrehozni, továbbra is a tejiparnak szállítunk és hosz-
szú távon tervezünk együttműködni az iparral. Sajnos 
az érdekeink sokszor nem esnek egybe, eltérő irányok 
mellett dolgozik a mezőgazdaság és a feldolgozóipar, 
pedig látni kellene, hogy azonosak a céljaink. Ami  
a gazdaságunkat illeti egy korszerűbb, nagyobb ka-
pacitású fejőház építését tervezzük, amely gyorsab-
ban tudná lefejni az állományt. A szabályozási fel-
tételekhez azonban nehéz igazodni, mert a Balaton 
közelsége miatt minden fejlesztés esetében rendkí-
vül szigorú természetvédelmi előírásoknak kell meg-
felelni. Olyan épületeket, tárolókat kellene építeni, 

amelyek kétségessé teszik a beruházás későbbi gaz-
daságosságát. Hogy csak egy példát mondjak: olyan 
környezettanulmányt kell készíteni több tízmillió fo-
rintért, amit egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. 
Nem csak a beruházásoknál, a napi munkáknál is 
szigorú szabályok szerint tevékenykedünk. Minden 
gyepet, legelőt bevontunk a Natura 2000 prog-
ramba, így részletes előírások szabják meg, mikor,  
hol lehet legeltetni.

Amellett, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
maránál a mezőgazdaságért felelős megyei alel-
nök, miként birkózik meg a gazdaság mindennapi  
teendőivel? – kérdeztük Udvaros Zoltántól. 
– Kétségtelen, hogy a gazdálkodás mellett sok teen-
dővel jár az agrárkamarai tisztségem is. Természete-
sen mindezt úgy tudom megoldani, hogy mellettem 
van a családom, a két fiam is besegít, ők is mezőgaz-
dasággal foglalkoznak, szintén egyéni vállalkozók.  

Ha lenne „Állatbarát Gazdaság” kitüntetés, akkor 
Udvaros Zoltán gazdasága bizonyára az elsők között 
kapná meg. Nem csak azért, mert minden nehézség 
ellenére kitartott az állattartás mellett, hanem azért 
is, mert kitűnő körülményeket teremtett az állatok 
számára. Villanypásztorral körülkerített tágas pihe-
nőhelyeken, vagy éppen a legelőkön, teljes nyuga-
lomban, a természetben élnek a szarvasmarhák, nem 
istállók, vagy szűkös karámok szorításában. Udvaros 
Zoltán egész életét meghatározta az állattartás, nem 
véletlen, hogy a vállalkozása is ehhez kötődik. A kö-
vetkezőképpen beszélt erről. 
– Engem mindig a mezőgazdaság, azon belül elsősor-
ban az állattenyésztés vonzott. Beleszülettem ebbe 
az életbe. Szülőfalumban, Bonnyán, édesapám is ez-
zel foglalkozott, így nőttem fel. Édesanyám, azon túl, 
hogy irodában dolgozott, szabad idejében segített  

a háztáji munkákban. Az állatszeretet meghatározta 
az egész életemet. Akárhol dolgoztam, mindig volt 
egy kis gazdaságom, ahol állatokat tartottam. Tizen-
két évig dolgoztam műszakvezetőként a terményfor-
galmi vállalatnál, az apám segítségével a munkám 
mellett akkor is kocákat tartottam, sertést hizlaltam. 
Kilenc és fél évig dolgoztam a téeszben, ez alatt  
az idő alatt is állatokkal foglalkoztam. 1986-ban  
jöttem el a szövetkezettől Látrányba, ahol a téesz-
től sikerült bérelnem egy nagyobb területet. Később,  
a rendszerváltozás után a szüleim kárpótlási jegye-
ivel, és vásárolt kárpótlási jegyekkel vettem meg 
azt az állattartó telepet, ahol a mostani vállalko-
zást kialakítottam. A telepen már 12 éve nem folyt 
állattenyésztés, csak a romos épületmaradványok 
mutatták, hogy valamikor gazdaság volt itt. Földe-
ket is kezdtem vásárolni, mert bíztam a földben és  
az állattenyésztésben. Tudtam, hogy föld nélkül nincs 
állattenyésztés, mert, ha a takarmányt vásárolom, 
akkor teljesen kiszolgáltatom magam, és olyan kény-
szerpályára kerülök, ahol már nem valósíthatom meg  
az elképzeléseimet. Akkoriban még juhászatom volt, 
így létfontosságú volt a legelő is.

Hogyan lett ebből vállalkozás? Erről így beszélt 
Udvaros Zoltán. 
– 1996-97-ben kezdtem leépíteni a juhászatot, csak 
nosztalgiából hagytam meg néhány állatot. Fokoza-
tosan a szarvasmarha tenyésztés lett a vállalkozás 
fő profilja, mert könnyebb volt a kezelése. Először 
csak tejtermeléssel foglalkoztunk, később állítot-
tuk be a húsmarhatartást. Ennek megfelelően most  
a vállalkozásnak három nagy ágazata van: a növény-
termesztés, a tejtermelés és a húsmarhatartás. Ösz-
szesen 1600 hektáron gazdálkodunk, amiben legelő 
és szántó is található. Jelenleg 2300 egyedet számlál 
a szarvasmarha állomány. Ez a teljes létszám, minden 
benne van, ami ENAR számmal van ellátva. Az állo-
mányból 900 a húsmarha és azok szaporulata, 170  
a bika és 600 a fejős tehén.

Sok állattartó telep lett akkoriban az enyészeté. 
Hasonló állapotban volt az ön frissen vásárolt  
telepe is? 
– Az istállók nagyon rossz állapotban voltak: se ajtó, 
se ablak, a bodza kinőtt a tetőn. Út, egy méter sem 
volt, ahogy takarmányozási, fejési technológia sem. 

Gazdálkodás és szenvedély
Egy korszerűtlen, romos állattartó telepen indult Udvaros Zoltán vállalkozása 
Látrányban. Emellett a gazdaság fő profilja a tejtermelés, ami közismerten 
válságból válságba botladozó ágazat. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy  
a Balaton közelsége miatt olyan szigorú környezetvédelmi szabályokat ír elő 
a hatóság, amelyek betartása igencsak megnöveli a fejlesztések költségeit. 
Nehezebb, drágább itt állatot tartani, mint az ország más vidékein, Udvaros 
Zoltán mégsem adja fel. 

„Nagy biztonságot ad a takarékszövetkezet, különösen 
úgy, hogy a hiteleket az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezessége is garantálja.”
Udvaros Zoltán
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Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány valamennyi vidéki kis- 
és közepes vállalkozás, családi 
gazdálkodó, őstermelő számára nyújt 
készfizető kezességet, melyet az 
Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi 
intézmények igényelhetnek a belföldi 
vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása

Alapítvány készfizető kezessége 
igényelhető
• Kölcsön/hitel-
• Garancia-
• Lízing-
•	Faktoring	szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke:  

maximum 80 százalék
•	 Futamidő:	minium	91	nap,	maximum	25	év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályza-

tának Hirdetménye tartalmazza

A mezőgazdaság 2016-ban jó évet zárt, a teljes terme-
lés volumene mintegy 8,7 százalékkal növekedett. A 
növénytermesztési és kertészeti termékek előállítása 
közel 13 százalékkal, az élőállatoké és állati terméke-
ké 3,1 százalékkal haladta meg az előző évi értékeket. 
A nemzetgazdasági GDP 2 százalékos emelkedésében 
is meghatározó szerepe volt az agrártermelés hozzá-
adott értéke növekedésének. Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 2016-ban is aktív 
szerepet játszott a vidéki, elsősorban agrárvállal-
kozások finanszírozásának segítésében: több mint  
nyolcezerötszáz esetben működött közre a vállalkozá-
sok agrár-, illetve vidékfejlesztési célú hitelfelvételében. 
Az év végén a garantált hitelek állománya meghaladta 
a 200 milliárd forintot, így tavaly mintegy 20 százalék-
kal nőtt a kezességgel biztosított hitelvolumen. A fen-
ti kiemelkedő dinamikát jelentős részben az alapozta 
meg, hogy az AVHGA az elmúlt években több hitelin-
tézeti partnerével alakított ki olyan speciális pénzügyi 
termékeket, amelyekre támaszkodva fokozatosan bő-
vülnek a hitelkihelyezések.
Az alapítvány készfizető kezességével azok a vállal-
kozások is finanszírozáshoz juthatnak, amelyek nem 
rendelkeznek elegendő fedezettel, és ezért hitelezé-
sük kockázatos a pénzügyi intézmények számára. Sok 
vállalkozás ugyanis, bár működőképes üzleti tervvel 
rendelkezik, mégsem tud hitelhez hozzájutni. A hazai 
gazdasági szereplők egy része túlságosan eladósodott 

ahhoz, hogy újabb kölcsönt vegyen fel, azaz nincs elég 
szabad fedezete, amit fel tudna ajánlani a hitelfelvétel-
hez. A mezőgazdasági üzemek esetében az is növeli a 
hitelezési kockázatot, hogy a fedezetként felkínálható 
eszközök jelentős része korlátozott forgalomképesség-
gel bír, ilyenek például a terményszárító, a magtár vagy 
az állattartó telep épületei. E problémák kezelésére 
megoldás az AVHGA kedvezményes kezessége, amely 
révén kevesebb fedezettel, vagy akár tárgyi fedezet 
nélkül, egyúttal kedvezőbb feltételekkel juthatnak fi-
nanszírozáshoz a cégek, azaz nagyobb hitelösszeghez, 
alacsonyabb kamathoz, hosszabb futamidőhöz is hoz-
zásegítheti őket az intézményi kezesség.
Az AVHGA kezességgel biztosított hitelállománya úgy 
növekszik 2010 óta folyamatosan, hogy érvényesül az 
az alapelv, miszerint a mikrovállalkozások, az ősterme-
lők és a családi gazdálkodások legyenek többségben az 
ügyfélkörben. Az alapítvány célja a kisebb és kevésbé 
hitelképes vállalkozások segítése. Ezt mutatja, hogy 
az AVHGA portfóliójában a mikrovállalkozások aránya 
meghaladja a 85 százalékot. Az őstermelők és a családi 
gazdaságok az ügyfélkör harmadát adják. Ugyanakkor 
olyan vállalkozások is fordulhatnak az alapítványhoz, 
amelyek nagyobbak, hitelképesebbek is, de javítani sze-
retnének a hitelkondícióikon.

Erősödik az alapítványi kezességvállalás 

Közzétették a Földművelésügyi Minisztérium által 
kidolgozott jövedelempótló támogatás feltételeit, 
amely gyors segítséget jelent a madárinfluenza járvány 
miatt komoly károkat elszenvedett kacsa- és libatartó 
gazdálkodóknak. Az agrártárca 1,7 milliárd forintot különített 
el erre a célra, amelyet 2017 tavasz végéig megkaphatnak 
az érintett állattartók.
A Magyar Államkincstár 2017. április 15-ig küldi meg  
a támogatási kérelem nyomtatványát a kacsa- és libatartók 
részére. Az az állattartó jogosult a támogatásra, amely  
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 
feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti 
támogatási program keretében a 2016-os támogatási év 
tekintetében negyedéves kifizetési kérelmet nyújtott be, 
és a kifizetési kérelmére helyt adó, vagy részben helyt 
adó döntés született. A jövedelempótló csekély összegű 
támogatás összege megegyezik a jogos, de visszaosztás 
miatt ki nem fizetett baromfi állatjóléti támogatás 
összegével.

Támogatás a kacsa- 
és libatartóknak

A „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására 
és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” 
című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek-
ben működő mezőgazdasági mikrovállalkozások pá-
lyázhatnak. 

A kiírás révén falusi turisztikai attrakciók és szolgál-
tatások (például szálláshely) létesítése és továbbfej-
lesztése, illetve nem mezőgazdasági termék-, szol-
gáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység 
elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges 
műhely vagy bemutató tér, interaktív bemutatók tar-
tásához szükséges fejlesztések valósíthatók meg. 

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Kör-
zet területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kap-
csolódó fejlesztés támogatható.

Az agrárdiverzifikációs pályázatra 2017. április 18. és 
2019. április 23. között nyújthatják be kérelmüket az 
érintettek. Az első beadási szakasz 2017. május 18-ig 
tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. 

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege maximum 160 000 eurónak megfelelő forint-
összeg. A támogatási intenzitás a projekt megvaló-
sulási helyétől függően az elszámolható költségek 
maximum 70 százaléka lehet. 

A teljes rendelkezésre álló támogatási összeg meg-
közelíti a 36 milliárd forintot.

Áprilistól pályáz- 
ható az agrár-
diverzifikációs 
beruházási 
támogatás 

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati  
kiírásai

• Állattartó telepek korszerűsítése
• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására 

öntözés kialakításának lehetőségével
• Gyógynövény-termesztés
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 

támogatása
• Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 

megelőzését szolgáló beruházások támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi  

és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények 

kialakítása, fejlesztése
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
• Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
• Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai 

erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 

értékének növelését célzó beruházások
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

megelőzése
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdősítés támogatása
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítására nyújtandó támogatások
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására  

és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
• Egyedi szennyvízkezelés
• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett 

területeken
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A kilencvenes évek közepe óta a mezőgazdasági be-
ruházások a támogatáspolitika függvényében ala-
kultak, így történt ez 2016-ban is. A támogatásokhoz 
igazítják a beruházásokat a gazdálkodók, ezért 2016 
elején az agrárberuházások mérséklődtek: az év első 
felében azok volumene mintegy 16 százalékkal kisebb 
volt az előző év első félévi szintjénél. Az év második 
felében, az egyébként 2015 első fele óta csökkenő 
beruházási szint lassú növekedésnek indult, mert  
a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program pályázati  
kiírásai egymás után nyíltak meg, illetve a pályázá-
si és elbírálási folyamat is fokozatosan előrehaladt. 
A Központi Statisztikai Hivatal 2017 márciusában 
publikált friss adatai szerint, a 2015. évi volumen-
hez képest a mezőgazdasági beruházások 2016. év 
egészében így is 7,5 százalékos csökkenést mutat-
tak. Megjegyezzük, hogy ez a csökkenés jóval ki-
sebb mértékű, mint a nemzetgazdasági beruházások  

20 százalékos – az uniós projektek megvalósításá-
nak periodikus változásával ugyancsak összefüggő –  
mérséklődése.

Noha, 2016-ban számottevő volumenű hitelt helyez-
tek ki a bankok a mezőgazdaságba, az elsősorban 
forgóeszközhitel formájában történt, a beruházási 
hiteligény visszafogottabb mértékű volt. Ez az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) port-
fóliójában is megmutatkozott, hiszen a kezességgel 
biztosított beruházási hitelek aránya közel négy 
százalékponttal csökkent a teljes garantált hitelál-
lományhoz képest a 2015-ös értékhez viszonyítva.  
Az európai uniós támogatásokhoz, a pályázati pro-
jektek megvalósításához kapcsolódóan 2017-ben 
minden bizonnyal megélénkül az agrárszektor be-
ruházási aktivitása, ami várhatóan jelentős hitel-
igénnyel is jár. Hasonlóan vélekednek az ágazat  
finanszírozásával foglalkozó hitelintézetek is. 

A Vidékfejlesztési Program valamennyi pályáza-
ti konstrukciója március végéig meghirdetésre  
került. A kb. 1300 milliárd forintos teljes támoga-
tási forrás jelentős része beruházásokat támogat. 
A különféle kiírásokban megjelölt, az elszámolha-
tó költségekre vetített támogatási hányad alapján,  
az előttünk álló években lényegében annyi banki  
hitel kerülhet kihelyezésre, mint amekkora össze-
get támogatásként elnyernek a pályázók. A legtöbb  
vállalkozó várhatóan banki forrásból fogja finanszí-
rozni a beruházásokhoz szükséges önrészt. A piacon 
kedvező feltételek mellett juthatnak most kölcsönök-
höz a gazdálkodók, az alapítvány kezességvállalá-
sának köszönhetően pedig azok a piaci szereplők is  
forráshoz juthatnak, amelyek egyébként nem kapná-
nak hitelt a bankjuktól.

Az AVHGA felkészült a jövőbeni feladatok megoldá-
sára. Az uniós programok megvalósításához igazod-
va, a bankokkal szoros együttműködésben kerülnek 
kidolgozásra a vállalkozók számára vonzó finanszíro-
zási konstrukciók. Egyúttal azt a kormányzati célt is 
szem előtt tartva, hogy a legelőnyösebb megoldások 
legyenek biztosítva a mezőgazdaság szereplői szá-
mára. Az alapítvány törekszik arra, hogy úgy bővít-
se a kezességgel biztosított hitelállományát, hogy 
ügyfelei között a mikrovállalkozások, az ősterme-
lők, a családi gazdálkodások legyenek többségben. 
Mindemellett – ha szükséges – az alapítvány a kkv 
kör nagyobb vállalkozásai által igényelt hitelekhez 
is nyújt garanciát, a kedvezőbb banki finanszírozási 
kondíciók elérése érdekében. Így, a néhány milliós-
tól a több százmilliósig, sőt akár egymilliárdos hitel 
is előfordulhat az alapítványi kezességgel biztosított 
hitelállományban.

Erősödő beruházási kedv 2017-ben

A halászati termékek 
piaci értékesítésének 
támogatása
A hazai halgazdálkodás fejlesztésének és támogatásának 
kiemelt célja a kis- és középvállalkozások helyzetbe 
hozása, továbbá a hagyományos tógazdasági haltermelés 
versenyképességének növelése. A korábban meghirdetett 
pályázati felhívásokat követően, a Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program keretében 2017. február végén megjelent 
„A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló 
piaci értékesítési intézkedések támogatása” című  
pályázati felhívás.
A kiírás mintegy 400 millió forint támogatási keretösszeggel 
kíván hozzájárulni a halászati termelői szervezetek és 
azok társulásai, valamint az ágazatközi szervezetek 
létrehozásához, új piacok felkutatásához és a forgalomba 
hozatali feltételek javításához. A kiírás forrásai segítik a 
halászati termékek minőségének javítását, illetve a halászati 
termelés hozzáadott értékének növelését. Az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege – maximum 
50 százalékos támogatási intenzitás mellett – minimum 
egymillió forint.
A támogatási kérelmek 2017. április 20. és 2019. április 22. 
között adhatók be. Elsőként a 2017. május 22. határnapig 
benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra.
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