
Milyen szerepet tölt be az alapítvány a vállalkozá-
sok finanszírozásában?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) célja elsősorban az agrár, de általában a vi-
déki mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások hi-
telképességének növelése, hitelhez jutási feltételeinek, 
valamint külső forrásbevonási képességének javítása. 
Az alapítvány fő szolgáltatása a hitelekhez kapcsoló-
dó kezességvállalás, amely a gazdálkodók számára 
megkönnyíti a kölcsönhöz jutást, a bankok számára 
pedig mérsékli a hitelnyújtás kockázatát. A hitelintéze-
tek megvizsgálják a kölcsönért folyamadó vállalkozá-
sok hitelképességét: így például a pénzügyi mutatóit,  
a jövedelmezőségét, a cash-flow-ját stb., hogy képe-
sek lesznek-e majd a felvett hitel törlesztésére. Ezen 
túl biztosítékokat (fedezetet) is kérnek a vállalkozások-
tól. Az alapítványi kezesség a fedezeti háttér erősíté-
sével tud segíteni a vállalkozások hitelintézeti forrás-
hoz jutásában, a kérelmező hitelfelvételi esélye javul. 
Számos esetben a kezességen múlik, hogy egy adott  

vállalkozás egyáltalán hitelhez jut-e, 
általában pedig ennek köszönhetően 
az ügyfelek jobb feltételekkel, keve-
sebb saját fedezettel, nagyobb hitel-
összeghez, hosszabb futamidőhöz, 
alacsonyabb kamatteherrel juthat-
nak banki finanszírozáshoz. A hitele-
zett vállalkozásoknak nem kell külön 
foglalkozniuk a kezességi eljárással, 
az alapügylethez (hitelnyújtáshoz) 
kapcsolódó kezességi igényt a bank 
jelzi az alapítvány felé. Az AVHGA 
szoros együttműködést alakított ki 
lényegében az összes hitelintézettel, 
és számos bankkal közös terméket 
dolgozott ki, hogy minél rugalma-
sabb és gyorsabb legyen a kezesség-
hez való hozzáférés.

Az agrárszektor finanszírozása esetében milyen 
sajátosságokkal kell szembenézni?
Az agrárszektorban tevékenykedő vállalkozások for-
rásigénye nagyobb, mint a más gazdasági ágazatokban 
működőké. Az agrárvállalkozások elindítása és működ-
tetése nagyon tőkeigényes. Számos mezőgazdasági 
tevékenység, például a növénytermesztés, a húsmar-
hatartás esetében termelési ciklusai hosszúak, erős az 
időjárási és konjunkturális hatásoknak való kitettség, 
nem ritka az évenkénti termésingadozás, előfordul-
hatnak váratlan piaci keresleti-kínálati hullámzások.  

A magyar agrárágazat adottságainak kiaknázása, piaci lehetőségeinek 
kihasználása és bővítése megköveteli a szektor versenyképességének 
növelését. A termelés hatékonyságának javítása különféle eszközökkel  
érhető el: például innovatív eljárások, digitális megoldások és precíziós 
gazdálkodás alkalmazásával, valamint az öntözés fejlesztésével,  
és a gazdálkodók generációváltásának előmozdításával. Az agráriumban 
most zajló (és tervezett), jórészt uniós forrásokra támaszkodó beruházások 
is ezt a célt szolgálják. A kiszámítható finanszírozási háttér, melynek fontos 
eleme az alapítványi kezességvállalás, elengedhetetlen feltétele a fejlesztések 
megvalósításának és így a versenyképesség erősítésének. Erről beszélgettünk 
Leskó Tamással, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ügyvezető 
igazgató-helyettesével.

A versenyképesség javítása 
kezességi háttérrel

„A kezesség igénybevételével  
a bankok csökkenthetik kockázataikat, 
így bővülhet a hitelképes  
vállalkozások köre.”
Leskó Tamás
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A hitelezést gyakran problematikussá teszi az eszköz-
alapú fedezetek korlátozottsága. Mindez indokolttá 
teszi, hogy az alapítványi céloknak megfelelően a ke-
zességvállalás révén a gazdálkodók segítséget kapja-
nak finanszírozási igényeik biztosításához. Ez egyaránt 
érinti a fejlesztési projektek és az éven belüli forgóesz-
közigény hitelezését is. A kezesség igénybevételével 
a bankok csökkenthetik kockázataikat, így bővülhet a 
hitelképes vállalkozások köre, aktívabban bevonhatják 
a finanszírozásba a kisebb, de egyúttal nagyobb rizikót 
hordozó cégeket is. Különösen érvényes ez az ősterme-
lői, családi gazdálkodói körre, melyeknek csak egy része 
folytat tényleges gazdálkodási tevékenységet és admi-
nisztrációs, könyvelési rendszerük is egyszerűbb, ke-
vesebb információval szolgál a hitelintézetek számára.

A kezesség díja mekkora terhet jelent a kezességet 
igénylő vállalkozásoknak?
A lehető legkedvezőbb díjazás mellett nyújtunk készfi-
zető kezességet a vállalkozásoknak. A kezességválla-
lás döntő részben támogatott, ezáltal az alacsony díjak  
a futamidő lejártáig, akár évtizedes távlatban is válto-
zatlanok. Ez egyfelől kiszámítható hitelezést biztosít  
a bankoknak, másfelől kiszámítható finanszírozást, 
stabil gazdálkodási feltételeket a vállalkozásoknak.

Az alapítvány kezességvállalásának az elmúlt évek-
ben melyek a főbb számszerűsíthető eredményei?
Az alapítvány által biztosított hitelállomány évről 
évre dinamikusan növekszik. Ez azt mutatja, hogy 
a vállalkozások és benne az agrárcégek hitelezésé-
nek elmúlt évekbeli felfutását meghaladva, a bankok 
egyre nagyobb hányadban veszik igénybe a kezes-
séget. Az alapítvány által garantált teljes hitelállo-
mány 2018 végén meghaladta a 300 milliárd forintot, 
amely 2017-hez képest majd 30 százalékos, 2011-hez 
viszonyítva pedig csaknem háromszoros bővülést 
jelent. 2011-től a kezességgel biztosított mezőgaz-
dasági hitelállomány több mint a kétszeresére nőtt, 
az élelmiszeripari pedig 50 százalékot meghaladó 
mértékben lett nagyobb. Az Alapítvány az elmúlt hét 
évben több mint 45 ezer ügyfelet segített hitelhez.  
A 2018. év végi teljes garantált hitelállomány mintegy 
17 ezer gazdálkodó hozzávetőlegesen 20 ezer kezes-
ségi ügyletéhez kapcsolódik.

Az agrárágazat versenyképességének javítását ho-
gyan szolgálhatja a kezességvállalás?
A piaci verseny erősödése, a technológiai és meteo-
rológiai kihívásokhoz való igazodás miatt napjaink-
ban kulcskérdés az agrárgazdálkodás versenyképes-
ségének növelése. Ezért előtérbe kerül az öntözés 
fejlesztése, az új növényfajták termesztésbe vonása,  
a munkaerőt kiváltó fejlesztések megvalósítása, digi-
tális technológiák, a precíziós gazdálkodás, de kiemelt 
figyelmet érdemel a gazdálkodók generációváltásának 
előmozdítása is. Mindez jelentős befektetést igénylő 
agrárágazati fejlesztésekkel fog járni, amelyeknek az 
eredményekben meg kell térülniük. A stabil finanszíro-
zási háttér megléte alapfeltétele a versenyképes me-
zőgazdaságnak. Az alapítványi kezességvállalás pedig 
egyik kulcseleme a kiszámítható finanszírozási környe-
zet biztosításának.

A Vidékfejlesztési Program projektjeihez hogyan 
kapcsolódik az alapítvány?
Jelenleg nagyszámú beruházás valósul meg az ag-
rárágazatban, amelyek főleg a Vidékfejlesztési 
Program (VP) nyertes pályázataihoz kapcsolódnak.  
A fejlesztési projektek jelentős része az előbb említett 
versenyképességet javító célokra, például a hozzá-
adott érték növelésére, a technológia megújítására 
fókuszál. Az alapítvány nagy hangsúlyt helyez arra, 
hogy kezességvállalásával segítse a VP-s projektek 
megvalósítását. A VP eddig nyertesei közül mint-
egy kétezren vettek igénybe alapítványi kezességet, 
amely a beruházási, a támogatás megelőlegezési 
és az ÁFA előfinanszírozó hitelekhez, a támogatási 
előleg lehívásához szükséges bankgarancia fedeze-
tének garantálásához, vagy az esetleg szükségessé 
váló forgóeszköz hitelekhez egyaránt kapcsolódhat. 
Az alapítvány a VP-n kívüli fejlesztési projektek fi-
nanszírozásának segítésére is készen áll. Ugyanis 
sok olyan tervezett fejlesztés létezik, amelyek meg-
valósítása nem függhet az uniós fejlesztési ciklusok-
tól. A versenyképességet javító ötlet (például inno-
vációs, technológia-fejlesztési elképzelés stb.) már 
megvan, de azzal nem érdemes az újabb VP-re vár-
ni, mert a megvalósítás piaci sikere kérdésessé vál-
hat. Most kell belevágni: a piaci lehetőség, az előnyös 
finanszírozási programok (például NHP fix, Agrár 
Széchenyi Kártya stb.), az olcsó banki finanszírozási 
forrás, a kedvezményes alapítványi kezességvállalás  
rendelkezésre állnak.

A fiatal gazdák megerősödését és az agrárvállalko-
zók nemzedékváltását miként segíti az alapítvány?
Az agrárszektor versenyképességének javítása, a 
kiemelkedő gazdasági potenciállal rendelkező hazai 
mezőgazdasági tevékenység életképes fenntartása 
és fejlesztése szempontjából mindkét kérdést rend-
kívül fontosnak tartjuk. A fiatal gazdálkodók indulá-
sának előmozdítását kiemelt feladatként kezeljük: 
2015 óta több mint 50 milliárd forint hitelhez nyúj-
tottunk kezességet fiatal gazdák számára, hiszen 
egy kezdő gazdaságot banki múlt hiányában, tőke-
hiánnyal küszködve beindítani rendkívül nehéz fel-
adat. A generációváltás esetében is felértékelődik az 
alapítványi kezességvállalás szerepe. A vállalkozást 
átvevő gazdálkodónak ugyanis hitelforrásra lehet 
szüksége a gazdaság átvételéhez, majd a gazdálko-
dás tovább folytatásához és/vagy saját elképzelései 
szerinti fejlesztések megvalósításához. Az új – sok-
szor fiatal – a gazdaságot részben vagy egészben 
átvevő tulajdonos átlag feletti kockázatot jelenthet 
a finanszírozó bank számára, hiszen a korábbi meg-
bízható vezetővel, kulcsemberrel szemben szemé-
lyét és vezetési képességeit, kapcsolatait a hitelin-
tézet nem ismeri, ugyanakkor a bank szeretne egy 
jó ügyfelet megőrizni. Az ilyen kockázatok érdemi 
csökkentésében komoly szerep jut az alapítványnak, 
amely a bankok számára is igen vonzó megoldást je-
lent. A színre lépő új gazda ugyanis a versenyképes-
ség szempontjából fontos hosszabb távú fejlesztési 
lépésekre inkább hajlandó, így távlatosabb finanszí-
rozása is lehetővé válik, emiatt a hitelintézet pers-
pektivikus ügyfélre lelhet.

Magyarország öntözésre berendezett területe az 
1970-es években 350 ezer hektár körül mozgott, 
ami a rendszerváltozást követően a korábbi terme-
lőszövetkezetek megszűnése és a birtokszerkezet 
változása miatt nagymértékben lecsökkent. Az EU-
-csatlakozás óta ez a területnagyság nem változott 
jelentősen. Napjainkban a vízjogi engedéllyel rendel-
kező mintegy 200 ezer hektár területnek ténylege-
sen csak a felét öntözik a gazdálkodók. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara felmérése alapján – a fel-
tételek rendelkezésre állása esetén – a gazdálkodók 
kb. 400 hektár területet szeretnének öntözni. Az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint – nö-
vénykultúrától és az adott év időjárásától függően 
– öntözéssel akár 30 százalékos hozamtöbblet is 
elérhető. A zöldség-gyümölcstermesztés és a vető-
magtermelés esetén különösen előnyös lehet az ön-
tözési beruházások megvalósítása.

A vízgazdálkodásra vonatkozó teendőket a Nemzeti 
Vízstratégia határozza meg. A kormány az öntö-
zést kiemelt ügyként kezeli: 2018-ban döntött arról, 
hogy 2020 és 2030 között évi 17, azaz összesen 170  
milliárd forint költségvetési forrást fordít öntözés-
fejlesztésre. A Vidékfejlesztési Program (VP) me-
zőgazdasági vízgazdálkodási pályázata is csaknem 

50 milliárd forintos támogatást biztosít a vízkészlet-
gazdálkodás és az öntözési technológiák fejlesztésé-
re. A felszíni, valamint felszín alatti becsült vízkészle-
tek mintegy 400 ezer hektár területen biztosítanak 
öntözési lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 
ténylegesen öntözött területeken túl további mint-
egy 300 ezer hektár vonható öntözésbe.

Az agrártárca nemcsak a beruházások ösztönzé-
sével, hanem adminisztratív egyszerűsítésekkel 
is segíteni kívánja az öntözött területek növelését. 
Ezért egyszerűbbé válik a vízjogi engedélyek be-
szerzése, 5 évről 20 évre megemelték a vízjogi 
engedélyek hatályosságát, és több mint két hónap-
pal meghosszabbították az öntözési mezőgazda-
sági vízhasznosítási idényt, azt az időszakot, ami-
kor kedvezményesen lehet öntözővízhez jutni. Az 
egyre erősödő szárazság és vízhiány megkívánja, 
hogy változás következzen be a termelési techno-
lógiákban és a termesztett növénykultúrákban is.  
Előtérbe kerülnek a víztakarékos megoldások, példá-
ul a csepegtető öntözés, a mikro-szórófejek alkalma-
zása vagy a precíziós öntözés. Alapvető a talajban 
tárolható nedvesség megőrzése, a talaj nedvesség-
tartó képességének növelése, illetve szárazságtűrő 
kultúrák alkalmazása. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019. I. 
negyedévében folytatódott a nemzetgazdasági beruházá-
soknak az előző év egészét jellemző dinamikus bővülése: 
a tárgyidőszaki fejlesztések volumene mintegy 26 száza-
lékkal meghaladta az előző év azonos időszakában mért 
volument. Ezen belül az építési beruházások 32, a gép-  
és berendezés beruházások 21 százalékkal növekedtek.  
A nemzetgazdaság szinte valamennyi területén emelkedett 
a beruházási aktivitás. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat beruházásai 2019 I. negyedévében több mint  
21 százalékkal növekedtek, és folyó áron 84 milliárd  
forintot értek el. 
A kereskedelmi bankok – a hazai vállalkozások egy évre 
előremutató várakozásait felmérő – elemzései alapján  
a 2019. év hátralevő részében a nemzetgazdasági beruhá-

zások lendületes bővülésére lehet számítani. Ez várható az 
agrárágazatban is. A mezőgazdasági és élelmiszeripari be-
ruházások aktivitása nagyrészt a Vidékfejlesztési Program 
nyertes pályázatainak megvalósításával magyarázható.  
A fejlesztések üteme várhatóan az előttünk álló hóna-
pokban is dinamikus marad. A kamat- és finanszírozási 
környezet továbbra is kedvező lehetőséget nyújt a kölcsö-
nök felvételére. A gazdálkodók, a kkv-k finanszírozását 
nagymértékben segíti az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány kedvezményes intézményi kezességvállalá-
sa, amely a beruházások megvalósítását és fenntartását 
szolgáló hitelekhez egyaránt kapcsolódhat. Az alapítványi 
közreműködés különösen fontos szerepet játszik a bankok 
által megköveteltnél sokszor kisebb fedezettel rendelkező 
kkv-k hitelezésében.

Középpontban az öntözés 
fejlesztése

Tovább nőnek a mezőgazdasági 
beruházások
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pontosan tudja, hogy ez egyáltalán nincs így. A sza-
badtartásos állatokkal éppúgy kell törődni, mintha 
bent állnának az istállóban. Azonnal észre kell ven-
ni, ha valamilyen probléma adódik az állománynál, 
vagy akár egyetlen egyednél. Ami azt jelenti, hogy 
az állattartás évi 365 napos elfoglaltság, a takar-
mányt a 40 centis hóban is ki kell adni, a fagyban is 
gondoskodni kell a vízről, és még sorolhatnám. S itt 
gyökerezik az állattartás egyik legnagyobb gondja: 
egyre kevesebb megbízható, hozzáértő embert le-
het találni, akik vállalják a folyamatos nehéz munkát. 
A gazdaságosság, a nyereség stabilizálása érdeké-
ben célszerű lenne az állomány szerény fejlesztése, 
ugyanakkor látjuk a korlátokat is, különösen, ami az 
élőmunkát jelenti. 

– A szőlőtermesztést egy közel 15 hektár régi tele-
pítésű szőlővel kezdtük. Ezek a területek ugyanany-
nyi élőmunkával csak az árbevétel felét produkálták 
annak, mint az új telepítések. Egyértelmű volt a fel-
adat: le kell cserélni a szőlőállományt. Ezt a munkát 
2009-ben kezdtük egy hektár szürkebarát telepíté-
sével, ez a legidősebb táblánk.  Természetesen már 
úgy telepítettünk, hogy az ültetvény megfeleljen  
a korszerű gépi technológia igényeinek. Ahogy en-
gedték a lehetőségeink, mindig növeltük az új tele-
pítéseket. Próbáltuk a piaci igényeket felmérni, s en-
nek megfelelő korszerű fajtákkal dolgozni. Annyival 
könnyebb dolgunk volt, mint más szőlőtermelők-
nek, hogy a Mátrai Borvidéken aránylag kevesebb 
fajtát termesztenek. Bízunk benne, hogy a helyi 
Szőlőskert Kft.-nek, mint eddig, ezután is tisztessé-
ges áron el tudjuk adni a szőlőnket. Pincészetet nem 
tervezünk létesíteni. Mi a szőlőtermeléshez értünk, 
azt akarjuk minél magasabb szinten megvalósítani. 
Természetesen szaktanácsot is adunk a környező te-
rületeken dolgozó gazdáknak, a gépeinkkel szolgál-
tatást is nyújtunk. Ez azonban nem nevezhető teljes 
körű integrációnak, inkább korrekt kapcsolatnak, 
olyan szolgáltatásnak, amellyel mindig pontosan el-
számolunk. 

Hogyan tudták az ehhez szükséges pénzügyi hát-
teret megteremteni, az egyensúlyt megtartani? – 
kérdeztük Bucsok Pétert.
– Röviden azt mondhatom, hogy biztonságos banki 
együttműködéssel. Döntő volt, hogy számlavezető 

bankunk, az UniCredit Bank a kezdet kezdetén mel-
lénk állt. Számíthattunk a bankra a földek és a telep-
hely megvásárlásakor, valamint a gépberuházások-
nál. Mindehhez a megfelelő fedezetet is elő kellett 
teremteni. Nagy segítség volt, hogy a hitelek mögött 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kész-
fizető kezessége állt. Így sikerült gépesíteni, vagyis 
a korszerű növénytermesztést megalapozni. Minden 
évben fejlesztettünk, például tavaly vettünk egy 
nagyteljesítményű Fergusson traktort, az idén pedig 
egy New Holland erőgépet automata kormányzással. 
De a korábbi években is folyamatosan kellett vásá-
rolni korszerű munkagépeket, például vetőgépeket, 
kombinátort, tárcsákat. A bank több lépcsőben se-
gített. A Kft. megvásárlásához, a telephely árának 
kifizetéséhez kedvező kamatozású hitelkonstrukciót 
dolgozott ki. A nagy gépek vásárlásánál sokat jelent, 
hogy a gépek árának 30�-át, plusz az áfát kell kifizet-
nünk és utána egy négyéves lízingszerződést kötünk. 
A bank tudja, hogy a bevételeink szezonálisak, ezért 
a törlesztéseknél alkalmazkodik az agrárgazdaságra 
jellemző ciklikussághoz: évente kétszer törlesztünk, 
amikor a bevételeink nagyobbak: augusztus 15-én és 
december végén. Az együttgondolkodást jelzi, hogy 
a növénytermesztés forgótőke igényét – ami ekkora 
terület esetén nem kis összeg – megelőlegezi a bank, 
mint ahogy a földalapú támogatás 70�-át is. 

A tervekről a következőket mondta Bucsok Péter.
– Folyamatosan fejlesztünk, de sem a termőterületet, 
sem az üzemi tevékenységet nem tervezzük növelni. 
Úgy látjuk, hogy az üzem mérete elérte az optimális 
nagyságot, ma már a termelés hatékonyabbá téte-
le a cél. A Mátra és az Alföld találkozásának ezen  
a szeletén a 14-15 AK értékű enyhén savanyú, barna 
erdei talaj a jellemző. Tekintettel arra, hogy koráb-
ban nem volt megfelelő a tápanyagellátás, most arra 
törekszünk, hogy hosszú távon megoldjuk a talajok 
tápanyag feltöltését. Technikailag pedig a precíziós 
termelés irányába fejlesztünk. Szembe kell néznünk 
azzal a helyzettel is, hogy egyre nehezebb megfelelő 
képzettségű szakembereket alkalmazni, ezért nincs 
más út, mint a digitalizáció.

A gazdaságot, a nagyrédei 
Agrár Kft.-t a két tulaj-
donos, Bucsok Péter és 
Bucsok Dávid mutatta be. 
– Nem a semmiből jött a 
gazdálkodáshoz való hajla-
munk – mondja Péter. – Édes-
apánknak is volt földje, más-
fél hektár szőlőt művelt. Az 
akkori körülmények között 
háztáji gazdaságnak nevez-
hető terület volt ez. Nem vé-
letlen, hogy mezőgazdasági 
középiskolába jártam, utá-
na itt Gyöngyösön a Károly 
Róbert Mezőgazdasági Fő-
iskolán tanultam tovább. Már 
akkor elkezdtem gazdálkod-

ni is. Először csak 3-4 hektár kis méretű, fél-másfél 
hektáros táblákon gazdálkodtam, ahol egykor szőlők 
voltak, de már mind kivágták a tőkéket. Később fo-
lyamatosan tovább növeltem a területet, majd álla-
mi földet is sikerült bérelni. 2012-ben Dávid öcsém 
is elvégezte a főiskolát, nagyon fontos szakterületen 
végzett, növényorvos lett. Közös célunk volt, hogy 
minél több földet tudjunk bérelni, hogy elérjük, vagy 
megközelítsük az ideális üzemméretet. A vállalkozá-
si formát illetően először őstermelők voltunk, utána 
lettünk egyéni vállalkozók, s amikor vállalkozókként 
megnyertük a fiatal gazda pályázatot, lendületet ka-
pott a tevékenységünk, már felsejlett egy komoly 
gazdaság kialakulásának lehetősége. Ekkor a gazda-
ság területe – szántó, legelő, szőlő – hozzávetőlege-
sen 300 hektár volt. Amikor elkezdődött az állami 
földek bérlése – tekintettel arra, hogy az állattartás 
is feltétel volt – húsmarhával is foglalkozni kezdtünk, 
Kialakítottunk egy a mai létszám szerint 45 egyed-
ből álló limousin húsmarha állományt. Később már 
arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minél  

nagyobb területet vásároljunk meg a bérelt állami 
földekből. A saját tulajdon – nem kell külön monda-
nom – nagyobb biztonságot ad. 
– A legnagyobb arányú méretnövekedés két év-
vel ezelőtt történt – teszi hozzá Bucsok Dávid. – 
2017 nyarán hallottuk, hogy a településünkön lévő, 
Jászapáti 2000 Zrt. tulajdonosai el akarják adni 
a tulajdonukban lévő Agrár Kft.-t. Kapóra jött ez  
a lehetőség. Tárgyaltunk a céggel és a bankszámlá-
inkat kezelő, illetve a hiteleinket folyósító UniCredit 
Bankkal. Végül a kidolgozott stratégiánk szerint 
megvásároltuk a társaságot, ami lényegesen, 540 
hektárral növelte meg a területünket. Így alakult ki  
a jelenlegi üzemméret. Az összes területünk 850 
hektár, ebből 750 hektáron szántóföldi növényter-
mesztést folytatunk, s emellett van még legelő, erdő 
és 10 hektár szőlő, amit egyéni vállalkozóként mű-
velünk. Emellett továbbra is megvan a szabadban 
tartott húsmarha állományunk. 

Milyen üzemi szerkezetet alakítottak ki az immár 
megnövekedett területen? – kérdeztük a vállal-
kozót. 
– Frissen formálódott üzemről lévén szó, inkább 
óvatos, maximálisan biztonságos gazdálkodásra 
törekszünk, igyekszünk a kockázatokat minimali-
zálni, bár a mezőgazdaságban ezt teljesen soha-
sem lehet kizárni. Egyszerű az üzemszerkezet: nö-
vénytermesztés, állattenyésztés, szőlőtermesztés. 
Növénytermesztésben a klasszikus ágazatokat ala-
kítottuk ki: őszi búza, őszi árpa, őszi káposztarepce, 
tavaszi vetésűek közül kukorica, napraforgó, és ezek 
mellett van még 30 hektár fénymag. Korábban fog-
lalkoztunk a fénymag vetőmag előállítással, de ma 
már csak kereskedelmi magot állítunk elő. A sör-
árpát minden évben leszerződjük a sörgyáraknál, 
tisztítjuk, tároljuk, s a kért ütem szerint szállítjuk  
a sörgyáraknak. Az őszi búzát is leszerződjük egy in-
tegrátornál, kombájntisztán betároljuk, s amikor úgy 
látjuk, hogy kedvezőek az árak – általában a követ-
kező évben – értékesítjük. Kisebb mennyiséget más 
gazdaságoknak is betárolunk, de ez nem integráció, 
vagy kereskedelem, mi sem termelésszervezéssel, 
sem gabonaforgalmazással nem foglalkozunk, egy-
előre nem is szándékozunk erre a területre lépni.
– A liomusin húsmarha állomány szabadtartásban 
él. Az elsőre azt gondolhatnánk, hogy ez az ága-
zat viszonylag kis ráfordítással biztosan hozza az 
eredményt. De, aki foglalkozott már állattartással 

Testvér-gazdaság Nagyrédén
A nagyrédei Agrár Kft. tulajdonosai két testvér, akik számára a szülők  
háztáji gazdasága, a mezőgazdasági szakiskola és az agrártudományi főiskola 
jelölte ki az egyenes utat a gazdálkodáshoz. Együtt vállalkoznak, és  
a családtagjaikkal közösen építenek fel egy gazdaságot. Életük és tevékenységük  
a hagyományokhoz kötődik, mondhatni klasszikus gazdálkodást folytatnak. 
Saját meglátásuk szerint vállalkozásuk elérte a tevékenység ideális méreteit.

„Nagy segítség volt, hogy a hitelek mögött  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
készfizető kezessége állt.”
Bucsok Péter, Bucsok Dávid
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Új jövedelempótló támogatást igényelhetnek  
a méhészek
A méhészeti tevékenység versenyképesebbé tétele, illetve  
a méhállomány egészségügyi állapotának megőrzése – kü-
lönös tekintettel a beporzási képesség megőrzése – érdeké-
ben az agrártárca új támogatási konstrukciót dolgozott ki a 
méhészek számára. A méhészeti ágazatot sújtó szélsőséges 
időjárási körülmények és a piaci viszonyok hullámzása 
indokolttá tette számukra egy külön támogatási forma 
bevezetését. Így most összesen 600 millió forint áll a méhé-
szetek rendelkezésére: méhcsaládonként 500 forint összegű 
támogatáshoz lehet hozzájutni. A támogatási kérelmek 2019. 
július 15. és augusztus 31. között elektronikus úton nyújtha-
tók be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított 
elektronikus űrlapkitöltő felületen. A kérelem a benyújtást 
követő tíz napon belül, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig 
módosítható. Ebben az esetben az utolsó kérelmet bírálja el 
a Kincstár.

A méhészeti ágazat 2020-2022-es európai uniós 
támogatása
A hazai méhészet kiemelkedő szerepet játszik az agrárága-
zatban, és európai uniós szinten is meghatározó tényezőnek 
számít. A közel 20 ezer magyar méhész 1,2 millió méhcsa-
láddal gazdálkodik. A méztermelésen túl a méhek nélkülöz-
hetetlen szerepet töltenek be a növénytermesztés biológiai 
hátterének biztosításában, az ökológiai egyensúly fenn-
tartásában. Ezért is alapvető fontosságú, hogy az Európai 
Bizottság jóváhagyta a tagállamok 2020-2022 közötti 
időszakra vonatkozó méhészeti programjait és a kapcsolódó 
uniós támogatások mértékét. A Bizottság a szóban forgó pe-
riódusban 120 millió eurót biztosít az Európai Unió méhésze-
ti ágazatának támogatására. Ez 12 millió eurós növekedést 
jelent a most záruló, 2017 és 2019 közötti időszakban hoz-
záférhető támogatáshoz képes. A magyar méhészetek a 120 
millió eurós uniós keretösszeg közel 8 százalékát kaphatják 
meg, amely átszámolva mintegy 3 milliárd forintos forrást 
jelent. A kormány az uniós társfinanszírozási szabályoknak 
megfelelően a költségvetésből ugyanekkora összeggel segíti 
az ágazatot, így a méhészeti gazdálkodók a 2020-2022-es 
években összesen csaknem 6 milliárd forint támogatást 
kaphatnak, amely majd 600 millió forinttal haladja meg az 
előző három évben elnyerhető támogatás mértékét. Az így 
rendelkezésre álló támogatás lehetőséget biztosít olyan si-
keres tevékenységek további segítésére, mint a méz kinyeré-
séhez és a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzése, 
a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni 
védekezés, illetve a szaktanácsadói hálózat működtetése.

Fókuszban 
a méhészetek 
versenyképességének 
javítása Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi 

vidéki kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, 
őstermelő számára nyújt készfizető kezességet a hitelezés 
során, melyet az alapítvánnyal együttműködő pénzügyi 
intézményeknél igényelhetnek.

Mit jelent a készfizető kezesség?
•	A	fedezetek	egyik	típusa.
•	Az	adóstól	független	stabil	biztosíték	a	bankok	számára.
•	Csökkenti	a	pénzügyi	intézmények	kockázatát,	ezáltal	növeli	 

a	finanszírozási	hajlandóságot.
•	Támogatást	jelent	a	vállalkozások	számára,	amennyiben	

a	jogszabályi	keretek	a	kedvezményes	díjon	történő	
kezességnyújtást	lehetővé	teszik.

Hogyan zajlik az ügyintézés?
•	A	vállalkozás	a	pénzügyi	intézményekhez	nyújtja	be	finanszírozási	

igényét,	a	bank	intézi	a	kezesség	igénylését	is,	a	vállalkozás	
közvetlenül	nincs	kapcsolatban	az	alapítvánnyal.	

•	Az	alapítvány	minden,	a	kkv-kat	finanszírozó	pénzügyi	
intézménnyel	kapcsolatban	áll,	így	szinte	az	összes	kereskedelemi	
banknál,	takarékszövetkezetnél,	számos	faktoring	és	lízing	cégnél	
kérhető	az	alapítvány	készfizető	kezességi	szolgáltatása.

Milyen ügyletekhez köthető a kezesség?
•	Hitel,	hitelkeret,	kölcsön,	többcélú	hitelkeret
•	Bankgarancia,	bankgaranciakeret
•	Faktoring
•	Lízing

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

Kezességvállalás kondíciói
•	A	finanszírozás	futamideje:	minimum	91	nap,	maximum	25	év
•	Az	agrárvállalkozások	számára	rendkívül	kedvező	díjakat	kínál	

az	alapítvány.	A	díjakat	az	alapítvány	Üzletszabályza	tának	
Hirdetménye	tartalmazza.	

•	Kezességvállalás	mértéke:	maximum	80	százalék

A vállalkozás kedvezőbb hitelfeltételek elérése érdekében 
jelezheti a pénzügyi intézményeknél, hogy igénybe kívánja 
venni a hitelhez az alapítvány készfizető kezességét.
•	A	kezességre	való	jogosultságról	előzetesen	is	lehet	tájékozódni	

az	alapítványnál,	és	Kezesség	ígérvény	is	igényelhető.
•	Ehhez	Kezességi	ígérvény	igénylő	lap	kitöltése	szükséges,	 

amely	elérhető	a	www.avhga.hu	weboldalon.	
•	A	Kezességi	ígérvény	igénylő	lap	kitöltve	postázható	 

az	AVHGA	számára.	
•	Az	alapítvány	által	kiállított	Kezességi	ígérvényt	a	vállalkozás	

lehetséges	fedezeti	elemként	be	tudja	mutatni	a	pénzügyi	
intézményeknél	a	hitel	felvételét	megelőzően.

A Vidékfejlesztési Program „A mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című pályázata 
keretében hozzávetőlegesen 49,5 milliárd forintos 
támogatás felhasználásával az alábbi fejlesztések 
támogathatók:

• az öntözőberendezések vízellátását biztosító 
vízvisszatartási létesítmények építése; 

• természetes vízszűrőmezők kialakítása;
• meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási 

hatékonyságának javítása;
• meliorált mezőgazdasági utak kialakítása;
• új öntözőberendezések beszerzése és az 

öntözőberendezések energiafelhasználási 
hatékonyságának javítása. 

Jelenleg a 2019. augusztus 1-jéig benyújtásra került 
pályázatok kerülnek majd együttes elbírálásra.  

A következő értékelési határnap 2019. december 2.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege  
a mezőgazdasági termelők egyéni projektje esetén 
legfeljebb egymilliárd, kollektív projektje esetén pedig 
legfeljebb kétmilliárd forint lehet. Egy gazdálkodó több 
támogatási kérelmet is benyújthat, de egy pályázati 
szakaszban csak egyet. Az elnyert támogatás együttes 
összege nem haladhatja meg az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatási összeg maximális értékét.  
A támogatás legmagasabb mértéke a közép-magyarországi 
régióban megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható 
költség 40, más régiókban 50 százaléka lehet. A fiatal 
mezőgazdasági termelők számára 10 százalékponttal 
megemelt támogatási hányad jár. A kollektív módon 
végrehajtott projektek is 10 százalékponttal megemelt 
támogatási hányadra jogosultak. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése

Az erdősítés támogatása
A Vidékfejlesztési Program „Erdősítés támogatá-
sa” című pályázati kiírásának célja a klímaváltozás 
hatásainak csökkentése; a szél és vízerózió elleni 
védekezés; valamint a faanyag, mint környezetba-
rát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti 
növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület 
növelése. A támogatási konstrukció két célterületre 
vonatkozik: 

1) az erdőtelepítés első évi tevékenységének és  
a kapcsolódó erdészeti feladatok elvégzésének, 

2) az ipari célú fás szárú ültetvény telepítésének 
segítése. 

Az első célterület esetében több mint 45, második 
esetében pedig 5 milliárd forint támogatási forrás 
pályázható meg. 

Erdőtelepítési támogatásra az a jogszerű földhasz-
náló jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző-
en rendelkezik az illetékes erdészeti hatóság által 
jóváhagyott jogerős, erdőtelepítési engedéllyel.  

Az ültetvénytelepítési támogatás igénybevételére 
az igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem 
benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelke-
zik a fás szárú ültetvényekre vonatkozó erdészeti 
hatósági igazolással. Az erdőtelepítés mellett kiegé-
szítő fejlesztések is támogathatók: például az erdőt 
védő kerítés építése, villanypásztor telepítése, pad-
ka, erdőszegély kialakítása.

Az elnyerhető vissza nem térítendő erdőtelepítési 
támogatás telepítési célokként és fafajták szerin-
ti bontásban hektáronként mintegy 1300 és 2300 
euró közötti értéknek megfelelő forintösszeg. Az 
előbbihez kapcsolódó erdőfenntartási és ápolási 
ráfordításra szánt támogatásként hasonló bontás-
ban évi mintegy 340 és 520 euró közötti értéknek 
megfelelő forintösszeg igényelhető. A kiegészítő 
tevékenységek támogatására is hektárra vetített  
összeg pályázható. 

A telepítést végzők esetleges kieső jövedelmé-
nek pótlására hektáronként és évenként 174 eu-
rónak megfelelő forintösszeg kapható. A leg-
kisebb támogatható terület a koronavetülettel 
együtt 0,5 hektár. Jelenleg a 2019. december 31-
ig benyújtásra kerülő pályázatok kerülnek majd  
együttes elbírálásra.
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A 2014 és 2020 közötti költségvetési ciklusban 1300 
milliárd forintra pályázhatnak az agrárszektor szerep-
lői a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében. A VP 
több mint hetven pályázati felhívásából mintegy hat-
van már lezárult. Jelenleg mintegy tucatnyi kiírásra 
nyújthatók be még támogatási kérelmek. Több, az er-
dészeti tevékenységhez kapcsolódó pályázat is nyitott 
még. Továbbra is pályázható a rövid ellátási láncok és 
a helyi piacok kialakítását, fejlesztését és promócióját 
segítő kiírás, akárcsak az öntözésfejlesztési, a borsző-
lő-telepítési és az egyedi szenny vízkezelés kialakítását 
megalapozó konstrukció. A tanyavillamosítást támo-
gató pályázat pedig 2020. április 3-ig meghosszabbí-
tásra került. A VP támogatások kifizetése is jelentősen 
előrehaladt. A 2019. első negyedév végi adatok szerint 
mintegy 440 milliárd forint támogatást fizettek ki  
a kedvezményezetteknek. Ez a kb. 1300 milliárd forin-
tos kötelezettségvállalás több mint harmada. 
A főbb részleteket tekintve, az agrár-környezetgazdál-
kodási kifizetések már csaknem 58 százalékban telje-
sültek, meghaladva a 118 milliárd forintot. Az ökológiai 
gazdálkodásra áttérést, illetve az ökológiai gazdálko-
dás fenntartását 62 milliárd forint támogatási kötele-
zettségvállalás segíti, ennek 31 százalékát már meg-
kapták a támogatottak. A mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztésére tett kötelezettségvállalás csaknem 4 mil-
liárd forint volt, amelyből 2,6 milliárd forintot teljesítet-
tek. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás kötelezettségvállalásának mértéke 
több mint 15 milliárd forintot tett ki, a kifizetések pedig 
megközelítették a 11 milliárd forintot.
A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásra 1,8 
milliárd forint volt a kötelezettségvállalás, amelynek 

már a felét folyósították. A mezőgazdasági biztosítás 
díjához nyújtott támogatás kötelezettségvállalása kb. 
21 milliárd forint volt, ebből közel 13 milliárd forint ju-
tott el a támogatottakhoz. Az erdőgazdálkodási poten-
ciálban okozott erdőkárok helyreállítására 1,6 milliárd 
forint értékben vállaltak kötelezettséget, amelynek 97 
százalékát fizették ki.
A kertészeti korszerűsítésre, ezen belül kertésze-
ti gépbeszerzésre több mint 23 milliárd forint volt  
a kötelezettségvállalás, ebből 62 százalékot, több mint 
14 milliárd forintot fizettek ki. A baromfitartó telepek 
fejlesztésére 3,5, a szarvasmarhatartó telepek korsze-
rűsítésére 6,2, a juh- és kecsketartó telepek korsze-
rűsítésére 1,2, a sertéstartó telepek modernizálására 
több mint 4 milliárd forint támogatást folyósítottak.  
A trágyatárolók építése esetében pedig 3 milliárd forint 
támogatás kifizetése történt meg. Jelentős támogatá-
si forrás, mintegy 113 milliárd forint jut a mezőgazda-
sági termékek értéknövelésére, feldolgozására, ebből 
eddig közel 15 milliárd forint jutott el a pályázókhoz.  
A borászati termékfejlesztések és erőforrás-hatékony-
sági támogatások esetében 34 milliárd forint a teljes 
támogatási kötelezettségvállalás, ennek 17 százaléka 
került kifizetésre.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) kedvezményes intézményi kezességvállalása 
a fejlesztések megvalósítási és fenntartási szakaszá-
ban egyaránt segíti a VP beruházási projektjeinek fi-
nanszírozását. Az AVHGA kezességvállalása – például 
az esetleges fedezethiány ellensúlyozásával – meg-
könnyíti, avagy nagyobb hitelösszeg, alacsonyabb ka-
mat, hosszabb futamidő elérésével kedvezőbb feltéte-
lűvé teszi a gazdálkodók hitelhez jutását. 

A VP folyamatban levő pályázati kiírásai
• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések

• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 
érintett területeken

• Erdősítés támogatása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása
• Egyedi szennyvízkezelés
• Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság
• A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló 

Technikai Segítségnyújtás Projekt
• A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló 

Technikai Segítségnyújtás Projekt

A Vidékfejlesztési Program megvalósítása
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