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AZonoS huLLámhoSSZon
melyek a mezőgazdaság aktuális gondjai, hogyan alakul jövedelmi és 
finanszírozási helyzete?  miként segítik a támogatások és az egyéb 
eszközök az agrár és vidéki vállalkozások helyzetbe hozását, és mire 
lenne még szükség? Erről beszélgettünk pongrácz Istvánnal, az Agrár-
Vállalkozási hitelgarancia Alapítvány kuratóriumának elnökével, aki 
gyakorló gazdálkodóként vesz részt a garancia szervezet általános 
ügydöntő és ügyvezető szervének munkájában.

„A mezőgazdaság és 
a vidék gazdálkodóinak 
egy alapbiztonságot, 
kalkulálhatóságot 
kell érezniük, amely 
finanszírozásukat is 
biztonságosabbá teszi.”
Pongrácz István

Tavaly több természeti kár is érte a me-
zőgazdaságot. milyen következményekkel  
járt ez?
Az elmúlt évben számos csapás érte a mező-
gazdaságot. Az időjárás nagyon kedvezőtle-
nül alakult: rendkívül csapadékos évünk volt. 
Ezért árvizek alakultak ki, hatalmas területe-
ket borított belvíz, akadályozva a vetési mun-
kálatok elvégzését, valamint a frissen kikelt 
növények fejlődését. Mindez kedvezőtlenül 
érintette a szántóföldi növények termésered-
ményeit. A gyümölcsösöket pedig fagykár 
érte. Úgy tűnik, hogy egyre gyakoribbak az 
időjárási anomáliák, az extrém helyzetek.  
2007-ben még rendkívüli aszály volt, 2010-ben 
meg „özönvíz”.

A károk következményeiben milyen területi 
eltérések mutatkoztak?
A legnagyobb károk az alföldi térségekben 

jelentkeztek. Sokhelyütt még mindig áll a víz 
szántóföldeken, benne az őszi vetéssel, ese-

tenként a tavalyról ottmaradt betakaríthatat-
lan terméssel. A vetési veszteségek egy részét 
lehet csak pótolni. A magyar agrárszektor 
2011. évi helyzetét is alapvetően befolyásolják 
azok a determinációk, amelyek a 2010. évi fej-
leményekből következnek. A gyenge termés-
eredmények és a nemzetközi árak miatt az 
agrártermékek termelői ára 2011 elején is ma-
gas szinten alakul. A gazdáknak mind nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a kilen-
gések mérséklésére változtassanak termesz-
tési technológiákon, a termesztett fajtákon.  
Ez sem könnyű azonban, mert egyszerűen nem 
lehet előre látni, hogy mire is kell felkészülni. Az 
időjárási prognózisokra sem lehet úgy támasz-
kodni, mint korábban.



A Magyar Takarék az a bank, ahol ország   -
 szerte 1800 fiók munkatársai és ügyfelei
néven szólítják egymást, és a szónak ereje
van. A rugalmas pénzügyi szolgáltatások és
a személyes ismertség nyújtják azt, amit Ön
egy pénzintézettôl elvár.

www.magyartakarek.hu
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Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) intéz-
kedések keretében folyósított támogatások 
a mezőgazdasági tevékenység által érintett 
fizikai és természeti környezet állapotának 
megőrzését és javítását szolgálják, ezzel is 
elősegítve a minőségi agrártermékek előállí-
tását. A támogatások öt, illetve tíz éves cél- 

programokhoz kapcsolódva vehetők igénybe.  
A tavaly beadott és kedvezően elbírált AKG  
támogatási kérelmek kifizetése 2011 elején elin-
dult. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal március első feléig erre a jogcímre mintegy  
6200 kérelmezőnek összesen több mint 14,8 mil-
liárd forintot utalt ki. 

A kedvezőtlen adottságú területeken (KAT) és 
a Natura 2000 gyepterületeken folytatott ag-
rártevékenység segítésére a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) már a tavalyi év 
végén megkezdte a támogatások kifizetését.  A 
KAT keretében eddig mintegy 6000 ügyfél több 
mint 2 milliárd forintot, a Natura 2000 támoga-
tás esetében pedig mintegy 4600 gazdálkodó 
1,3 milliárd forintot meghaladó összeget kapott 
meg. A kedvezőtlen adottságú területek tá-
mogatása a gazdálkodás eredményességének 
növelésére szolgál. A Natura 2000 területek 
pedig olyan európai uniós szinten védett he-
lyek, amelyekre szigorú gazdálkodási előírások 
vonatkoznak, s ezek betartását alapozza meg a 
támogatás. Mindkét jogcím esetében évente, a 
területalapú támogatással egy időben lehet tá-
mogatási kérelmet benyújtani.

A szőlőültetvény szerkezetátalakítási támoga-
tás 2010/2011-es borpiaci évre meghatározott 
keretösszege közel 4 milliárd forint, amelyből 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) már 2,6 milliárd forintot kifizetett. Ez 
utóbbi összeg az előző borpiaci évben benyúj-
tott, de a keretkimerülés miatt az idei évre át-
sorolt kérelmek igényét biztosította. A rendel-
kezésre álló forrás mintegy 1,4 milliárd forint.
A támogatás az átalakítással járó árbevétel 
kiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból 
és a szőlőültetvény szerkezetátalakítás költ-
ségeihez való hozzájárulásból tevődik össze.  
A kizárólag fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés 
esetén igénybe vehető kompenzációs támoga-
tás mértéke hektáronként 500000 Ft. A szerke-
zetátalakítás költségei alapján járó támogatás 
maximális mértéke 4160000 Ft/hektár, annak 
összege a felhasznált szaporítóanyag meny-
nyiségétől, típusától, kategóriájától, a terület 
lejtésszögétől, az ültetvény sortávolságától, 
valamint a művelésmódtól is függ.
A támogatási kérelmeket a fajtaváltást, az 
ültetvény áttelepítését, vagy az ültetvény 
támrendszerének kialakítását követően 2010. 
május 31-éig lehet benyújtani. Az elvégzett te-
vékenységeknek meg kell felelniük a hatályos 
borvidéki terv előírásainak is. 

AZ Agrár-KörnyEZETgAZdáL-
KodáSI TámogATáS FoLyóSíTáSA

FoLyAmAToS 
A KIFIZETÉS 

SZőLőüLTETVÉnyEK 
SZErKEZETáTALAKí-
TáSI TámogATáSA

miként alakult az agrárszektorban a jövedel-
mi helyzet?

A jövedelmezőség alakulása ellentmondásos 
képet mutat. A növénytermesztők pozíciója 
földrajzi elhelyezkedéstől függően sok esetben 
javult, mert magas értékesítési árakat tudtak 
elérni. Az állattartóké viszont általában romlott: 
takarmány és üzemanyag ráfordításaik emel-
kedtek, miközben értékesítési áraik a piaci ver-
seny miatt leszorítottak maradtak.

hogyan változott a mezőgazdaság likviditá-
sa?

Noha a mezőgazdasági termelők jövedelme ösz-
szességében jobb lett, a likviditási feszültségek 
nemhogy csillapodtak volna, de nagyobbá vál-
tak. A belvizek miatt nemcsak a vetés veszett 
kárba, hanem az arra fordított kiadások is ve-
szendőbe mentek, az újravetés miatt pedig pót-
lólagos költségek jelentkeznek. Ugyanakkor sok 
gazdaságnak a 2010 előtti nagyobb volumenű 
beruházások miatt emelkedő hitel visszafize-
téssel kell szembenéznie. Tartós feszültséget 
jelent, hogy az időjárás okozta terméskiesés 
miatt a mezőgazdasági szállítók sok esetben 
nem képesek teljesíteni szerződéses kötelezett-
ségüket. A vevők pedig most követelik a fedezeti 
vásárlások ellenértékeit.

hogyan változtak a mezőgazdasági termelők 
hitelhez jutási esélyei?

Annak ellenére, hogy az előbbiekben említett 
természeti körülmények miatt a mezőgazdasági 
termelés kockázatosabbá vált, mint gazdálkodó 
is, úgy érzékelem, hogy a pénzügyi válság ha-
tására a hitelintézetek a korábbinál nagyobb 
figyelmet fordítanak az agrárszektor hitele-
zésére. Hogy mi lehet ennek az oka? Az élet-
képesen gazdálkodó mezőgazdasági termelők 
terményeinek értékesítése megoldott (az ag-
rártermékek eladhatók a hazai és a nemzetközi 
piacon, ellentétben más ágazatok termékeivel); 
az agrártermelők viszonylag stabil fedezeteket 
tudnak nyújtani. És ami nagyon fontos tényező, 
földhöz kötött gazdálkodást folytatnak. Fizetési 
gondok esetén nem „párologhatnak el”, mint azt 
más ágazatok képviselői időnként megteszik: 
tevékenységüket megszüntetik, és máshol új 
vállalkozást indítanak.

A mezőgazdasággal szembeni mostani na-
gyobb hitelintézeti figyelem egységes képet 
mutat, vagy azért akadnak eltérések?

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a növényter-
mesztéssel foglalkozók helyzete e tekintetben 
kedvezőbb. A termelés ingadozása ellenére 
termékeik jól eladhatók, a hazai és főleg nem-

zetközi piaci konjunktúra jelenleg kedvező. Az 
állattenyésztésben tevékenykedők jövedelmi 
kilátásai viszont rosszabbak: inputáraik nőnek, 
miközben az eladási áraik nyomottak. Egy gaz-
dálkodónak, de a finanszírozó hitelintézetnek 
is tisztában kell azonban lennie azzal, hogy a 
mezőgazdasági tevékenység milyenségét nem 
lehet egy év alapján megítélni. A szántóföldi ter-
melésben minimum 4-5, az állattartásban 5-10 
éves perspektívában kell gondolkodni.

Annak ellenére, hogy a nagyobb kereskedelmi 
bankok is fokozott hitelezési hajlandóságot 
mutatnak az agrárvállalkozások felé, amit az 
is jelez, hogy a törlesztés ütemezésénél egyre 
rugalmasabban igazodnak a termelők betakarí-
tási, árbevétel realizálási időszakaihoz, a taka-
rékszövetkezetekkel szorosabb és rugalmasabb 
pénzügyi kapcsolatokat lehet kiépíteni. Utóbbi-
akat nem rázta meg annyira a válság, és vannak 
szabad forrásaik, illetve kinyilvánított szándé-
kuk az ágazat növekvő finanszírozására.

hogyan ítéli meg a támogatási rendszer  
működését?

Az uniós földalapú támogatások nagy fontos-
sággal bírnak a hazai mezőgazdasági vállalko-
zások jövedelmezőségének javításában. Egyfaj-
ta elismerése és ellensúlyozása annak, hogy az 
agrártevékenység többlet kockázattal, időjárási 
és természeti kitettséggel folyik. Másfelől, a ha-
zai mezőgazdasági beruházások alakulásában 
alapvető szerepe van a támogatási rendszernek. 
Így volt ez az európai uniós csatlakozás előtt és 
így van ez most is. Elég legyen csak említeni a 
korábbi SAPARD programot, az Agrár- és Vidék-
fejlesztési Operatív Programot és most az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). 
A nagyfokú elköteleződés miatt az ÚMVP-ben a 
még rendelkezésre álló támogatási források na-
gyon szűkösek. 

A megítélt, de felhasználásra várhatóan nem 
kerülő támogatási források felszabadítása is 
hosszú folyamat lesz. Itt még jogi problémákkal 
is szembe kell nézni. A kormányzati mozgástér 
tehát rendkívül szűk a támogatási jogcímek 
újbóli megnyitására. Ez magyarázza néhány 
népszerű támogatási konstrukció (például a 
kertészet korszerűsítése, a mezőgazdasági ter-
mékek értéknövelése) újbóli pályázhatóságának 
elhalasztását.

milyen lehetőségekkel szolgál agrárszem-
pontból az Új Széchenyi Terv?

Az uniós támogatási rendszer operatív program-
jai közti elhatárolás miatt az Új Széchenyi Terv 
(ÚSZT) pályázatain nem vehetnek részt az ag-
rártermelők, ha éves árbevételük több mint 50 

százaléka a mezőgazdaságból származik. Ese-
tükben csak az ÚMVP jöhet szóba. Ugyanakkor a 
vidéki ipari és szolgáltató vállalkozások igénybe 
tudják venni az ÚSZT támogatásait. Ez alapítvá-
nyi szempontból is kedvező, hiszen az agrárium 
mellett a vidéki vállalakozások fejlődésének elő-
mozdítására is kiterjed az Agrár- Vállalkozási és 
Hitelgarancia Alapítvány küldetése. Ez utóbbiak 
már eddig is fontos célpontjai voltak az alapít-
ványi kezességvállalásnak. Az ÚSZT-ről beszél-
ve nem szabad megfeledkezni a leendő Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukcióról sem, amelyhez 
alapítványi kezesség kapcsolódik majd.

mi a helyzet a LEAdEr programmal?

2011 májusától ismét lehet pályázni a 
LEADER program keretében is. Mégpedig a 
mikrovállalkozások létrehozásának és fejleszté-
sének támogatására. Az ÚMVP Irányító Hatósá-
ga a program támogatási tartalékából további 
12 milliárd forintot biztosít a LEADER célok 
megvalósítására. A LEADER Helyi Akciócsopor-
tok (HACS) 2011. március 18-ig felülvizsgálták 
helyi vidékfejlesztési stratégiájukat. Jelenleg a 
HACS-ok a stratégia végrehajtási tervét készítik, 
amiben már ezzel az összeggel is számolhatnak. 
Komoly segítség ez a vidéki vállalkozások hely-
zetbe hozására. 

milyen eszközöket lát a mezőgazdasági vál-
lalkozások fejlődésének segítésére, gaz-
dálkodásuk vonzóbbá és biztonságosabbá  
tételére?

Az eszközök lényegében ismertek. A földalapú 
támogatás, a beruházási támogatások, a külön-
féle speciális agrárfinanszírozási konstrukciók, 
a kezességvállalás a mezőgazdasági szektor 
fejlődésének és fejlesztéseinek meghatározó 
pillérei. A gazdálkodói réteg újratermelését, a 
tevékenység vonzóvá és kiszámíthatóvá tételét 
alapozzák meg az olyan lépések, mint a fiatal 
gazdák támogatása, a földvédelem, a generá-
ciók közti földátadás megkönnyítése, a helyi 
értékesítés előmozdítása. De olyan lépésekre is 
szükség lesz – különösen a mostani szélsőséges 
időjárási körülmények között – , mint a káreny-
hítési alap növelése, a vízelvezető rendszerek 
rendbe tétele, a földutak karbantartása, a vis 
maior pénzügyi intézkedésekkel való kalkulálás. 

A mezőgazdaság és a vidék gazdálkodóinak egy 
alapbiztonságot, kalkulálhatóságot kell érezni-
ük, amely finanszírozásukat is biztonságosab-
bá teszi. Így a mezőgazdasági és a pénzügyi 
szektorbeli partnerek között kiegyensúlyozott 
együttműködés alakulhat ki. Ez az a pont, ahol 
az alapítványi feladatok és a gazdálkodói érde-
kek azonos hullámhosszon vannak, egybecsen-
genek egymással.
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Szakember és vállalkozó – ezzel a két fogalom-
mal jellemezhetjük Gazsó Jánost. A rendszervál-
tás előtt agrárszakemberként tevékenykedett, 
ugyanakkor a vállalkozói szellem is megmutat-
kozott, hiszen már 1987-ben – amikor az első 
lehetőségek megnyíltak - családtagjaival létre-
hozott egy gmk-t. 
- Korábban agrármérnökként dolgoztam a 
helyi Zalka Máté Tsz-ben, majd a Szegedi Ga-
bonakutató Intézethez kerültem, s lettem az 
intézet szaktanácsadója. Ez a munka szinte 
meghatározta a későbbi életemet. Egyik olda-
lon megismerkedtem a növénynemesítéssel, 
a hazai fajtákkal, másik oldalon a dél-alföldi 
gazdaságokat járva, széles kapcsolatrendszert 
alakítottam ki a vetőmagot felhasználó terme-
lőkkel. Ezekre az ismeretekre, illetve kapcso-
latokra alapoztam, amikor elhatároztam, hogy 
saját vállalkozásba kezdek. 1987-ben a házunk 
udvarán saját készítésű magtisztítógépen, gmk 
formában megkezdtük a vetőmagtisztítást. 
Ekkor még a kutatóintézet szaktanácsadója 
voltam, de a vállalkozásban, ha kellett, éjsza-
ka, hétvégén is zsákoltam, rakodtam. Egy év 
múlva megháromszoroztuk a befektetett tőkét, 
aztán – érdekes módon – folyamatosan min-
den évben megháromszoroztuk az árbevételt.  
Ma már 3-4 ezer tonna vetőmagot forgalmazunk, 

s az árbevételünk egymilliárd forint körül alakul.
Bár láthatunk hasonló példákat, igen ritka az 
ilyen egyenletes, gyors növekedés. Ennek moz-
gatóiról kérdeztük az ügyvezetőt. Minek tudható 
be ez a tempós indulás?  
- Egyrészt megkezdődött a téeszek hanyatlása. 
A vetőmagot felhasználó gazdaságok jobban 
bíztak a magáncégekben, mint a szövetkezeti, 
vagy állami gazdaságokban. Ne felejtsük, hogy 
a gmk, mint vállalkozás teljes anyagi felelősség-
gel tartozott a tevékenységéért. Ez nagy válto-
zás volt akkor. Mivel ilyen szépen növekedett az 
árbevételünk, s nyereségünk is volt. 1993-ban 
bankhitellel sikerült megvásárolni a Szarvasi Ál-
lami Tangazdaság Kákai Majorját. Ez a major 6-8 
épületből állt, itt szereltük fel az otthonról ho-
zott szárítógépet. Nagy lépés volt a vállalkozás 
életében, ekkor teljesedett ki a vetőmagterme-
lés és a termeltetés is. Hozzátartozik, hogy a mi 
kétmillió forint induló tőkénk kevés volt a vásár-
láshoz. Nagy segítséget jelentett a finanszírozó 
takarékszövetkezet és az OTP Bank hitele. Mind-
két pénzintézet előnye, hogy helyben vannak, 
ismernek minket, gazdasági helyzetünket, de 
ami talán ennél is fontosabb, hittek, bíztak ben-
nünk. A hitelfedezet pótlásaként igénybe vettük 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezességét. Ekkorra már megfelelő 

földterülettel is rendelkeztünk, mert nekem 
mindig az volt a stratégiám, hogy először földet, 
utána telephelyet vegyünk, majd ezután gépe-
ket vásároljunk. Most utólag azt mondhatom, 
hogy bevált ez a stratégia. Csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy nincs lehangolóbb, mint amikor 
azt látja az ember, hogy valaki nagy gépeket vá-
sárol, s közben nincs kihasználva a kapacitásuk.
Tehát az alap a föld. A vállalkozás tervszerűen 
törekedett a földterület növelésére. Erről a kö-
vetkezőket mondta Gazsó János.
- Kárpótlás révén – alanyi jogon, illetve vásárlás-
sal - jutottunk 300 hektár földhöz, amely mellé 
újabbakat vásárolva és bérelve ma már 2400 
hektáron gazdálkodunk. A földterület kialakítá-
sa után – stratégiánknak megfelelően – került 
sor jelentősebb technikai fejlesztésre, illetve 
gépvásárlásokra. A pénzintézetek hozzáállásá-
nak és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány szolgáltatásának is köszönhető, hogy az 
elmúlt húsz évben 15 jelentős, tízmillió forintot 
meghaladó beruházást valósíthattunk meg. Leg-
jelentősebb a 2004-ben ötvenmilliós beruházás-
ként létesített új vetőmagüzem és a tavaly épült 
115 millió forint bekerülési értékű új szárító, 
amelyet az ÚMVP pályázat keretében valósítot-
tunk meg. A legnagyobb beruházások mögött az 
OTP Bank finanszírozása és alapítványi kezesség 
állt. Most már kialakult az ideális üzemméret, s 
elértük a megfelelő technikai színvonalat. Ez 
azt jelenti, hogy a Dél-Alföldön meghatározóak 
vagyunk a kalászos vetőmagvak piacán, és az 
országos vetőmagpiacon is számottevő a része-
sedésünk az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, tritikálé, őszi zab, tavaszi zab forgalma-
zásában, Emellett természetesen árutermelést 
is folytatunk, étkezési napraforgót, fénymagot, 
lucernát termelünk. Mindezt 30 fő átlagos állo-
mányi létszámmal oldjuk meg. 
Talán Gazsó János kutatóintézeti szaktanácsadó 
múltjának is szerepe van abban, hogy szinte csak 
magyar nemesítésű fajtákat forgalmaz a cég.  
- Én a hazai fajták elkötelezett híve vagyok – 
mondja. - Vallom, hogy a magyar éghajlat alatt, 
a hazai termőföldben és a magyar kutatók által 
felhalmozott tudással nemesített növények job-
ban bírják a hazai körülményeket. Egyszerűen 
„itthon” vannak. Arról már nem is beszélve, 
hogy ha magyar vetőmagot vásárolunk, akkor a 
hazai kutatóintézetek szellemi munkáját támo-
gatjuk. Az eredményeik semmivel sem kisebbek 
a külföldiekénél. Azt kétségtelenül meg kell 
állapítani, hogy az utóbbi években némiképp 
gyengültek a hazai biológiai alapok. A vetőmag 
felújítási hányad a kritikus szint alá süllyedt, ha 
kell kormányzati intézkedéssel, de mindenképp 
változtatni kell. Remélem, hogy tevékenysé-
gemmel én is hozzájárulok ahhoz, hogy ez a 
megújulás elkezdődjön. Most, amikor a külföldi 
vetőmagcégek igen agresszív fajtapolitikát és 
kereskedelmi politikát folytatnak, nekünk ösz-

sze kell fognunk, hogy legalább azt, ami magyar 
kézben van, megtartsuk. Tanulva a külföldiektől, 
a hazai fajtatulajdonosoknak több figyelmet és 
pénzt kellene fordítaniuk a marketingre, hiszen 
ma már nem elég kiváló fajtát előállítani, meg 
is kell ismertetni, sőt a reklámtól sem kell ide-
genkedni. Ez pedig csak a vertikum szereplőinek 
összefogásával érhető el. Én bízom a magyar 
fajtákban és bízom az összefogásban is. Mint 
látjuk, a hibrid vetőmag piacon gyilkos harc fo-
lyik, a nagy tőkeerős nemzetközi cégek uralják 
a piacot, ezért mi kukorica, napraforgó, repce 
vetőmagot alig forgalmazunk. A kérdés az, hogy 
megtartható-e a piac, vajon a végfelhasználók, 
vagyis a gazdák is érzik-e a jelentőségét. Gazsó 
János optimista.
- Itt a dél-alföldi térségben sokan vetnek hazai 
fajtákat, mondhatom, meghatározó az arányuk. 
Azért, mert a hazai fajtákban még soha nem 
csalódtak. Ennek titka a hazai termőhelyhez 
való jobb alkalmazkodó képességben rejlik.  

A vállalkozás pedig éppen a versenyben mara-
dás miatt igyekszik mindenkit a legteljesebben 
kiszolgálni. Például, mi tartjuk a legnagyobb faj-
taválasztékot. Őszi kalászosokból 27 fajta szere-
pel a vetőmag kínálatban. Lehet, hogy kevesebb 
is elegendő lenne, de – éppen az előzőekben em-
lített marketing okán – fontos, hogy a termelő 
tudja: bármilyen hazai fajtát keres, itt megtalál-
ja. Például felkaroltuk, s a specialitásunk lett az 
őszi zab, amiből szinte kizárólag mi látjuk el ve-
tőmaggal az országot. A kiszolgálás módjában 
is alkalmazkodunk az igényekhez. A forgalom 
30�-át teszi ki a kistermelők közvetlen vásár-
lása, másik harmadát a nagyobb gazdaságok 
veszik meg, és ugyancsak egyharmad a nagy-
kereskedelmi viszontforgalmazás. Ezt a szerke-
zetet igyekszünk fenntartani, aminek persze ára 
van, hiszen úgy kell raktározni, hogy ha például 
a kistermelő a vetés előtt, az utolsó napokban 
kér valamilyen fajtát, akkor is ki tudjuk szol-
gálni. Ez természetesen némi túlkészletezést is 

feltételez, de vállalnunk kell. A mi hírnevünket 
az is növeli, hogy itt nagyon sok fajtát megtalál 
a termelő. Ehhez 24 év kemény munkája kellett. 
Ezek után nem meglepő, hogy Gazsó János fon-
tosnak tarja a társadalmi felelősségvállalást. Ő 
maga több évig önkormányzati képviselő volt, 
s helyi civil szervezetek tagja. Mert azt vallja, 
hogy a gazdasági tevékenységen túl, a hiteles-
séghez a közéletben való részvétel is szüksé-
ges. Ezt is elismerték, amikor a Mezőmag Kft. 
1996-ban megkapta a Kiváló Vállalkozás címet, 
s Gazsó János 2009-ben az Év Vállalkozója lett.

Egy EmbEr, Egy VáLLALKoZáS 
A hAZAI FAJTáKÉrT
gyakorlatilag nulláról indult a vállalkozás egy békésszentandrási 
családi ház udvarán. Egy magtisztítóval kezdődött. mindez mára már 
történelem a dél-Alföld gazdaságait a kalászos vetőmagvak legszélesebb 
fajtaválasztékával ellátó, milliárdos árbevételt produkáló  
mezőmag Kft. életében. E nagy ívet befutó vállalkozásról kérdeztük  
gazsó János ügyvezető igazgatót. 

„Vallom, hogy 
a magyar éghajlat alatt, 
a hazai termőföldben és 
a magyar kutatók által 
felhalmozott tudással 
nemesített növények 
jobban bírják a hazai 
körülményeket.”
Gazsó János

Hívja a 06 40 200 771-es kék számot, vagy 
keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu 
e-mail címen.

Az AVhA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
a kis- és középvállalkozások, valamint 
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•  az aktuális támogatási lehetőségekről, 
•  a kedvezményes hitel- és garancia-
 konstrukciókról, valamint 
•  segítséget nyújt beruházások tervezésében, 
 megvalósításában.

Ingyenes telefonos és személyes 
konzultációs lehetőségek, tájékoztató 
anyagok megküldése.

Kedvezményes feltételek szerint igénybe 
vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás, 
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.

 
 

Munkavállalók ingyenes képzése 
 
 

A mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak ingyenes képzését kezdi meg 

a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a TÁMOP-2.1.4-09/1 program keretében. 

Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség 

nyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására. 

 

Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor: 

 Sales (értékesítési ismeretek): 66 képzési óra 

 Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra 

 Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra 

 Gazdasági és vállalkozási ismeretek: 72 képzési óra 

 Angol - kereskedelmi nyelvi képzés: 200 képzési óra 

 
A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni az alábbi elérhetőségen; 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Sándor Kinga projektmenedzser 

06 1 883-0827 

kinga@mva.hu 
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Fontos állomásához érkezett a közös agrárpoli-
tika (KAP) jövőjéről évekkel ezelőtt megkezdett 
párbeszéd. Az 27 európai uniós tagország képvi-
selői februárban az utolsó, a sorban a harmadik 
plenáris vitát is lefolytatták a témáról. A nemzeti 
agrártárcák vezetői ezúttal a kiegyensúlyozott 
területi fejlődés témakörét járták körül, amely az 
Európai Bizottság tavaly novemberi közleménye 
szerint a 2014 utáni közös agrárpolitika egyik fő 
prioritása kell, hogy legyen. Az előző két vita a 

mezőgazdaság termelőképességéről és a KAP 
„zöldítéséről” szólt. 
Ezt követően az uniós mezőgazdasági minisz-
terek tanácsának 2011. március 17-ei ülésén a 
tagállamok minősített többségének támoga-
tását élvező elnökségi következtetéseket fo-
gadtak el a közös agrárpolitika jövőjéről szóló 
bizottsági közleményről. A tagállami álláspont-
ok néhány területen eltérnek egymástól, ezért 
nem sikerült egységes álláspontot kialakítani.  

A leginkább vitatott kérdések közé tartoznak: 
• a közvetlen agrárkifizetések tagállamok közötti 

igazságosabb elosztása; 
• a támogatások felső határának meghúzása; 
• a KAP egésze és a direkt támogatások esetében 

a „zöld szempontok” fokozott érvényesítése; 
• az első és a második vidékfejlesztési pillér kö-

zötti egyensúly. 

A KAP finanszírozásának kérdése csak később 
kerül terítékre, amikor az Európai Bizottság a 
következő hétéves időszak pénzügyi tervére is 
megteszi javaslatát. Ez 2011 júliusában, tehát a 
magyar elnökség után várható.

Brüsszelben gyors ütemben zajlik a következő 
2014-2020-as pénzügyi ciklus - benne a közös ag-
rárpolitika támogatási elveinek - tervezése. Ma-
gyarország célja, hogy a hazánknak jutó támoga-
tások összege, illetve azok aránya ne csökkenjen 
az új pénzügyi időszakban. Az is cél, hogy a közös 
támogatások minél nagyobb hányadát lehessen 
nemzeti hatáskörben meghatározott rendeltetési 
célok szerint szétosztani.

A közös agrárpolitika reformja kapcsán a magyar 
fél szeretné elérni, hogy a hazai mezőgazdaságot 
érő versenyhátrányok megszűnjenek. Ennek fon-
tos állomása, hogy a területalapú szubvenciók 
esetében 2013-ra elérjük a régebbi uniós államok 
gazdáinak biztosított támogatási mértéket.

Magyarország esetében hatalmas tétje van a 
közös uniós politika és az agrártámogatások 
jövőbeni alakulásának. A magyar mezőgaz-
daság aránya az Európai Unió agrárszekto-
rában két százalékot teszi ki, ugyanakkor a 
folyósított uniós agrártámogatások több mint 
három százaléka érkezik a honi agrárszektorba.  
Így évente több százmilliárd forintos támoga-
tási forráshoz jutnak hozzá a magyarországi  
gazdálkodók. 

Az Európai Unió mezőgazdasági irányító bizott-
sága támogatja egy 300 ezer tonnás vámmentes 
importkvóta megnyitását az uniós cukorpiacon. 
Az intézkedés 2011 tavaszától szeptemberig, 
a cukoridény végéig lenne érvényben. A kvóta 
bármely, nem uniós országból származó cukor-
importra vonatkozna. 

Az Európai Bizottsághoz továbbított határozat-
tervezet az uniós cukorpiac jelenlegi feszes-

ségén igyekszik enyhíteni. Az import fékezése 
ugyanis  ellátási zavarokhoz vezethet az uniós 
cukorpiacon, és növeli a belső cukorárakat. Az 
ellátási aggodalmak miatt egyes körzetekben az 
idén a cukorárak tonnánként több mint ezer eu-
róra nőttek. Az EU cukorpiacát részben minimál-
árral, részben importkvótákkal védi, jelenleg 
azonban a világpiaci ár már jóval magasabb az 
uniós minimálárnál.

EurópAI unIó – FoLyIK 
AZ áTFogó VITA A KöZöS 
AgrárpoLITIKA JöVőJÉrőL

A KAp rEForm 
mAgyAr 
SZEmmEL

VámmEnTES unIóS cuKorKVóTA

2011. február közepén az uniós tagországok mezőgazdasági miniszterei 
befejezték a többfordulós vitát az Európai bizottság 2010. novemberi 
közleményéről, amely a közös agrárpolitika jövőjével foglalkozik.

Agrár ForgóESZKöZ 
VIS mAIor hITELprogrAm – 
TIZEnEgymILLIárd ForInToS 
pÉnZügyI KErET

AZ Agrár 
ForgóESZKöZ 
VIS mAIor 
hITELprogrAmbAn 
rÉSZTVEVő 
hITELInTÉZETEK 
1. Budapest Bank Nyrt. 
2. CIB Bank Zrt. 
3. K&H Bank Zrt. 
4. OTP Bank Nyrt. 
5. MKB Bank Zrt. 
6. Raiffeisen Bank Zrt. 
7. UniCredit Bank Hungary Zrt. 
8. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-

vel szerződött takarékszövetkezetek 
9. AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 
10. Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 
11. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 
12. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
13. Füzes Takarék Szövetkezeti  

Hitelintézet 
14. Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 
15. Kunszentmárton és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
16. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
17. Mohácsi Takarék Bank Zrt. 
18. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
19. Nagykáta és Vidéke  

Takarékszövetkezet 
20. Örkényi Takarékszövetkezet 
21. Partiscum XI Takarékszövetkezet 
22. Pilisvörösvár és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
23. Polgári Takarékszövetkezet 
24. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
25. Soltvadkert és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
26. Szabolcs Takarékszövetkezet 
27. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 
28. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 
29. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
30. Szentlőrinc-Ormánság 

Takarékszövetkezet 
31. Tisza Takarékszövetkezet 
32. Tiszafüred és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
33. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 
34. Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 
35. Turai Takarékszövetkezet 
36. Vértes Takarékszövetkezet 
37. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet.

A kormány 1238/2010. (XI. 16.) határozata alapján 
a vis maior igazolással rendelkező, vagy agrár-
kár-enyhítési juttatásban részesülő mezőgazda-
sági termelők - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
(MFB) közreműködésével – kedvezményes ka-
matozású éven túli forgóeszköz hitelt vehetnek 
igénybe. A 2011. év elején indított hitelprogram 
hatmilliárd forintos pénzügyi keretét a kormány 
március végi döntése értelmében további ötmil-
liárd forinttal egészítette ki. Így a program for-
rásai 11 milliárd forintra bővültek.

A hitel célja
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprog-
ram célja, hogy kedvezményes kamatozású 
éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt biztosít-
son az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, 
mezőgazdasági termékek elsődleges előállí-
tásával foglalkozó vállalkozások folyamatos 
termelésének biztosításához, versenyképes-
ségének fenntartásához és minőségi termék  
előállításának megőrzéséhez.

hitelfelvevők köre
Magyarországi székhelyű, vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Ma-
gyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, 
kis- és középvállalkozások (KKV), amelyek egyé-
ni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet 
formában működnek, továbbá mezőgazdasági 
őstermelők.

A hitel összege
A program keretében a károkkal arányos mér-
tékben nyújtható hitel. A vis maior, vagy ag-
rárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel 
érintett szántó és legelő után hektáronként leg-
feljebb 200 000 forint kölcsön adható, ültetvény 
esetén hektáronként legfeljebb 500 000 forint, 
egy állategység után pedig maximum 200 000 
forint. A hitel összege egyik esetben sem lehet 
kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja 
meg az 50 millió forintot.

A hitel feltételei
A hitelfelvételhez saját erő nem szükséges. A hi-
tel devizaneme forint. A hitel legfeljebb öt évre 
adható, egy év rendelkezésre tartási és egy év 
törlesztési türelmi idővel. A hitel a futamidő 
alatt többszöri forgóeszköz állomány feltölté-

sére is lehetőséget nyújt. A hitel kamata: 3 havi 
EURIBOR + az MFB kamatfelára (jelenleg 2,5�) + 
a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfel-
ár (legfeljebb 2,5�), mindösszesen mintegy 6�. 
Kezelési költség legfeljebb egyszeri 1� lehet, 
amely az első folyósításkor kerül felszámításra 
a hitel teljes összege után. Rendelkezésre tartá-
si és előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezmé-
nyes kamatozású hitel állami támogatásnak, 
formáját tekintve kedvezményes kamatozású 
hitelnek minősül.

biztosíték és kezesség
A hitel felvételéhez a finanszírozó bankok belső 
szabályzatai szerinti, szokásos bankári bizto-
sítékok szükségesek. A kölcsönökhöz igénybe 
vehető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány készfizető kezességvállalása.

A hitelhez való hozzáférés
Az MFB 2011. március végéig 37 kereskedelmi 
bankkal és takarékszövetkezettel kötött szerző-
dést a hitelkihelyezés bonyolítására. 
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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-
• Bankgarancia-
• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel 
 biztosított összeg százalékában:

 A fenti értékek a kezesség mértékének (20-80�) megfelelően arányosan változnak.

• A piaci kezességi díj, 50�-os készfizető kezesség mellett kezességgel 
 biztosított összeg 1,21-2,35� között változik. Mértéke függ a hitel típusától, 
 a futamidő és a kezességgel biztosított összeg nagyságától.

Kezességgel biztosított 
összeg (Ft)

Futamidő
Évenkénti díjfizetés Egyszeri díjfizetés

1 - 25 évig 1 évig 1-4 évig 4-7 évig
1-1 m 3800 Ft 3800 Ft
1 m-75 m 0,65 0,65 1,10 1,50
75 m-150 m 0,80 0,80 1,25 1,60
150 m- 1,00 1,00 - -

A takarékszövetkezeteknél 2011 januárjában kezdő-
dött meg az Agrár Forgóeszköz Vis Maior hitelké-
relmek befogadása, míg a kereskedelmi bankoknál 
2011 márciusában. A március végi adatok szerint 
közel 300 kérelmező mintegy 3,5 milliárd forintnyi 

hitelkérelmet nyújtott be. Az átlagos hitelösszeg 12 
millió forint. 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. 
március 14-től könnyített fedezeti feltételekkel nyújt-
ja a Hitelprogramhoz készfizető kezességét. 

A vis maior hitelek kezességvállalásakor a hitelek 
fedezetei között továbbra is szükséges a Ptk. XXIII. 
fejezete szerinti fedezetnek szerepelni. Az 1-25 millió 
Ft közötti vis maior hiteleknél azonban az Alapítvány 
Üzletszabályzatában előírt 30 százalékos alapítvá-
nyi fedezeti érték helyett elegendő a kezességgel 
biztosított hitel tőkeösszeg 10 százalékának megfe-
lelő alapítványi fedezeti értékű biztosíték felmutatá-
sa. A 25-50 millió Ft közötti hiteleknél a 30 százalé-
kos fedezeti követelmény helyett a hitel tőkeösszeg 
20 százalékának megfelelő alapítványi fedezeti ér-
tékű biztosíték szükséges. 

Agrár ForgóESZKöZ 
VIS mAIor hITELprogrAm 
FEdEZETI KönnyíTÉS

A közelmúltban jelent meg az a vidékfejlesztési 
minisztériumi rendelet, amely több, az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I-es (A mi-
nőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és 
erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgo-
zásban) tengelyébe tartozó intézkedés esetében a 
támogatási kérelem benyújtási időszakot későbbi 
időpontra ütemezte át. A kérelmek benyújtási idő-
szakának módosításával nagyobb felkészülési időt 
kapnak az ügyfelek, az ÚMVP működtetése pedig 
eredményesebbé, ügyfélbarátabbá válhat.
A rendelkezés értelmében:
• A kertészet korszerűsítéséhez és a mezőgaz-

dasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó 
támogatások kérelmeinek benyújtási időszaka 
2011. november 15. és 2011. december 15. között 
lesz.

• Az öntözés, a melioráció és a területi vízgaz-
dálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi 
létesítményeinek fejlesztésére 2011. július 1. 
és 2011. július 31. között lehet majd támogatási 
kérelmeket benyújtani.

• A kertészeti ültetvények korszerűsítése eseté-
ben a benyújtási időszak 2011 márciusa helyett 
2011. június 15. és 2011. július 15. között lesz.

• Egyelőre nem nyílik támogatási kérelem be-
nyújtási időszak az alábbi területeken: évelő, 
lágy szárú energiaültetvények telepítése; 
rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültet-
vények telepítése; mezőgazdasági energiafel-
használás megújuló energiaforrásokból törté-
nő biztosítása; kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzése; növénytermesztés 
létesítményeinek korszerűsítése.

VáLToZó IdőponT 
(ÚmVp)


