
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.

Napjainkban Magyarország területének több mint 
húsz százalékán, összesen mintegy kétmillió hek-
táron található erdő. 

A 2016-ban elfogadott Nemzeti Erdőstratégia 
egyik kiemelt célja, hogy több évtizedes távlat-
ban az erdőborítottság 27 százalékra emelkedjen, 
amellyel a Vidékfejlesztési Program (VP) erdőtele-
pítési pályázata is összhangban van. 

A szóban forgó cél elérése érdekében a szaktár-
ca most megkönnyítette az erdészeti szaporító-
anyagok termelését és kereskedelmét. Ez a lépés 
nemcsak a természetvédelem ügyét szolgálja, 
de egyúttal a csemetekertekben folyó munkát is 
versenyképesebbé, az értékesítést pedig rugalma-
sabbá teszi. 

Az erdészeti ágazatot leginkább érintő változás-
ként csökken a minősítésre kötelezett fafajok 

száma, ez azt jelenti, hogy az erdészeti szaporító- 
anyag ágazatban tevékenykedő termelők admi-
nisztrációs terhei jelentős mértékben enyhülnek. 

Emellett, az erdőgazdálkodási és a természetvé-
delmi szempontokra figyelemmel továbbra is meg-
marad az erdészeti szaporítóanyag kötelező ható-
sági ellenőrzésének a lehetősége. 

Az erdészeti szaporítóanyag-termelők versenyké-
pességének növelését szolgálja, hogy változnak 
az erdészeti szaporítóanyagok nemzetközi keres-
kedelmi forgalomba hozatalának szabályai, amely 
az exportlehetőségek kihasználását is segíti. 

A szóban forgó intézkedésekkel az agrártárca az 
erdészeti szakma elvárásaihoz igazodva módosí-
totta a facsemete-minősítés és forgalmazás feltét-
eleit, amely hozzájárul a VP keretében támogatott 
6000 hektárnyi új erdő telepítéséhez is.

Kevesebb adminisztráció, egyszerűbb 
szabályok segítik az erdőtelepítést

A mezőgazdasághoz szorosan kötődő élelmiszer- 
feldolgozóipar alapvető szerepet játszik a mezőgazda-
sági kapacitások stabilizálásában, illetve az agrárágazat 
egészében rejlő lehetőségek kihasználásában: például 
a több hozzáadott érték előállításában, a magasabb 
foglalkoztatás és jövedelemtermelés elérésében,  
a verseny- és exportképesség javításában. 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek  
külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul  
a nemzetgazdaság pozitív külkereskedelmi egyenlegé-
hez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó. 
Az utóbbi években az élelmiszergazdasági export értéke 
évi 8 milliárd euró fölött alakult. Az agrárexport aránya 
a teljes nemzetgazdasági exporton belül 2018-ban több 
mint 8 százalék volt, és az agrárgazdaság közel 2,9 mil-
liárd euróval járult hozzá a nemzetgazdaság majdnem 
5,6 milliárd eurós külkereskedelmi többletéhez. 2010  
és 2018 között az agrárszektor exportja 49 százalékkal, 
az importja 57 százalékkal, így a pozitív külkereske-
delmi egyenlege 35 százalékkal növekedett. Az élelmi-
szeriparban nyilvántartott közel 5 ezer vállalkozásból, 
nagyjából ezer végez exporttevékenységet. Az exportá-
ló vállalatok által realizált árbevétel megközelítette az 
1300 milliárd forintot. Az élelmiszeripar árbevételének 

jelenleg több mint 30 százaléka származik exportból  
és az aránya fokozatosan nő. A legtöbb exportárbevétel  
a húsiparban, az állateledel-gyártásban és a zöldség-
gyümölcs feldolgozásban jelentkezik. 

Az élelmiszer-feldolgozás stratégiai ágazatnak minősül, 
ezért a 2014-2020-as időszakban az itt tevékenykedő 
vállalkozások mintegy 300 milliárd forint támogatási 
forráshoz juthatnak hozzá a Vidékfejlesztési Program 
(VP), illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) keretében. A nyertes 
fejlesztési pályázatok megvalósítása 2019-ben nagy 
lendülettel zajlik. Az élelmiszer-feldolgozó ipari fej-
lesztések finanszírozását is segíti az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kedvezményes 
intézményi kezességvállalása, amely a VP keretében 
vagy azon kívül megvalósuló beruházások esetében is 
hozzáférhető. A pályázatba belevágó élelmiszer-feldol-
gozó vállalkozások projektjeik pénzügyi tervezésénél, 
finanszírozási rendszerének kialakításánál és a fejlesz-
tés kivitelezésénél egyaránt támaszkodhatnak a hitelfel-
vételt megkönnyítő alapítványi kezességvállalásra, akár 
a támogatás megelőlegezés, akár a beruházási, akár 
a fejlesztéshez kapcsolódó forgóeszközhitel felvétele 
esetében is.

Élelmiszer-feldolgozási fejlesztések  
alapítványi kezesség igénybevételével
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kell figyelni. Ezért minden évben tartunk szójából és 
gabonából is bemutatót, ahol szakmai tanácskozást is 
rendezünk. Általában szó van a termesztéstechnológi-
áról, tápanyag, mikroelem pótlásról, baktériumtrágyá-
zásról és az éppen aktuális témákról. Az idén éppen 
egy kártevő megjelenése tette időszerűvé az egyik elő-
adást. Számunkra nem csak az a fontos, hogy megvá-
sárolja gazda a vetőmagot, hanem az, hogy segítsünk 
többet és olcsóbban termelni. Próbálunk különböző 
kutatóhelyekkel, cégekkel sok kísérletet végezni, a ta-
pasztalatokat pedig igyekszünk megosztani. Ezeken 
az alkalmakon a szántóföldön minden fajtatulajdonos 
bemutatja a fajtáit. A fajta szellemi termék, jórészt ge-
netika, nekünk mellé kell tenni a termelési technológiát, 
a különböző termést fokozó anyagok ismeretét, ezzel 
együtt lesz több a termés. Ha én már kitapasztaltam 
a módszereket, a szakmai fogásokat, miért ne adnám 
tovább, miért ne akarnám, hogy a mások is ugyanolyan 
termést érjenek el?!  A mi szemléletünk szerint nem 
csak a vetőmag eladásáról van szó, hanem a tapaszta-
latok megosztásáról, a segítésről is. Nekem is jobb, ha 
a másik is boldogul. 

Mit tapasztalnak, van hatása ezeknek a bemuta-
tóknak?
– A környéken már sokan dolgoznak hármas vetésfor-
góval, ami azt jelenti, hogy a terület egyharmadán szó-
ját termelnek. Három éve kezdtük el a kalászos utáni 
szója másodvetést. Ez elsősorban őszi árpa után, de 
idén búza után is vetettünk. A leszecskázott gabo-
natarlóra direkt tárcsás gabonavetőgéppel vetjük el 
a korai szóját. Tavaly volt olyan másodvetésű szója, 
amely hektáronként két tonna termést adott. Ez tiszta 
haszon, ugyanúgy megkapja a fehérje növények után 
járó támogatást és kevés befektetéssel hozza a ter-
mést, arról már nem is beszélve, hogy a talajban nitro-
gént hagy a rizóbiumokban, javítja a talaj szerkezetét 
és gazdagítja a humusztartalmat. Az idei bemutató 
egyik fő témája a másodvetés lesz. A másik téma az 
ideális mikroelem ellátás. Hosszú idő és türelem kell az 
új módszerek kikísérletezéséhez és elterjesztéséhez. 
Például tíz éve kezdtük a baktériumtrágyázást. Most 
érezzük a hatását.

Az őszi kalászos vetőmag szaporításról a követke-
zőket mondta Papp Imre. 
– Általános nézet volt korábban, hogy az itteni terü-
leteken nem lehet jó minőségű és megfelelő meny-
nyiségű búzát termelni. Egy alkalommal az IKR-es 
munkatársak szóltak, hogy van öt mázsa első fokú 

magjuk, nem akarom-e elvetni. Az idén már hektáron-
ként 8 tonna termést értünk el, volt 10 tonna fölötti 
termésátlag is 17 AK-s földeken. A búzában geneti-
kailag benne van ez a termésmennyiség, jól látszik 
a különböző fajták közötti genetikai különbség, amit 
aztán bio-anyagokkal, különféle kis technológiai plu-
szokkal növelni tudunk. Azt mondom, hogy ezekben 
technológiai finomításokban hektáronként két tonna 
potenciális termés lehetősége van.  

Gazdaságilag megéri a sok aprómunkával járó vető-
magtermesztés? 
– Mondhatom úgy is, hogy magasabb minőséget állí-
tunk elő. Nagyobb a hozzáadott érték, nagyobb a be-
vétel is. A másik oldalon a több munka, a mindennapos 
odafigyelés, fokozottabb kockázat és drágább beruhá-
zások állnak. A szója genetikája jó, olcsóbban tudjuk 
adni a versenytársaknál. Ahol a fajtatulajdonos nem 
határoz meg árat, a magot megvásárolom, kifizetem 
a fajtahasználati díjat, s én döntöm el, hogy mennyiért 
adom. Az áru szójához képest a vetőmagnál dupla árat 
tudok elérni. A plusz bevétel plusz eredményt is ter-
mel. Ezzel szemben viszont nagyobbak a beruházások. 
Olyan kombájnt kellett venni, amely úgy takarítja be  
a magot, hogy az csiraképes maradjon. Például tavaly-
előtt vettünk egy 9 méteres flexibilis kanadai vágó-
asztalt, ami megfelelően ki tudja szolgálni a kombájnt. 
Folyamatosan kell fejleszteni a tisztító kapacitást, ez 
sem olcsó dolog. Ne feledjük el, hogy a nagyobb ár-
bevételen túl a vetőmagtermesztés pozitívuma, hogy 
sok újdonságot ki tudok próbálni, aminek a költségét 
egy sima termelés nem bírná el. Lehetőség van arra, 
hogy kiválasszam a legjobbnak mutatkozó fajtákat,  
eljárásokat. 

A jövőről a következőket mondta a vállalkozó. 
– Úgy látom, hogy az üzemméret ideális. Elsősorban  
a technológiát kell fejleszteni. Jön a digitális világ.  
A vezetés is fejlődik, az agrármérnök lányom és vejem 
is itt dolgozik. Terveink szerint majd ők építik tovább, 
amit én elkezdtem.

A Hobol községben tevékenyke-
dő Pap és Papp Mezőgazdasági 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője a követ-
kezőként mutatta be a vállalkozást. 
– A magánszektort másodállásban 
pulykaneveléssel és virágtermelés-
sel kezdtük. Az öcsémmel pályáztunk 
egy egyhektáros fóliatelep építésére, 
az egyik kereskedelmi bank ígérvényt 
is adott a finanszírozásra, de mikor 
a pályázatot megnyertük, kiderült, 
hogy ígérvény van, de pénz nincs. 
Később hirdették meg az induló gaz-
daságok pályázatát, amelyen 20�-
os önrésszel lehetett indulni. Ezen 
indultunk. Édesapám hadifogság 
után kapott kárpótlási jegye 80 hek-
tár föld vásárlására volt elegendő, s 

az édesanyám téesztagként 20 hektár földdel rendel-
kezett. Így indult a gazdaságunk 100 hektár földdel. 
Pályázat segítségével tudtunk beszerezni egy teljes 
gépsort. Nem kell nagy dologra gondolni, egy MTZ és a 
munkagépei, vetőgép, tárcsa, kombinátor, akkor ez óri-
ási segítség volt. Annyiból még szerencsénk volt, hogy 
a termelési integrátor szerepét ellátó szekszárdi nö-
vénytermelési rendszer, a KSZE adta az önrészt, amit 
később a termeltetési szerződés szerint törlesztettünk.
– A váltást egy igen érdekes szituáció hozta. Az egyik 
cég ajánlotta a mobil szárítójukat, úgy hogy a várható 
bevétel felét fizetjük, de erre nem volt pénzünk. A ke-
reskedelmi bankok sem voltak partnerek ebben. És ek-
kor jött a segítség a mai Dél Takarék elődje, a Szigetvári 
Takarékszövetkezet mellénk állt, s megfinanszírozta a 
vásárlást. Mivel helyben született a döntés, ismertek 
bennünket, jó személyes kapcsolatunk volt a takarék-
szövetkezettel, mellénk álltak. A hiányzó fedezetet az 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető 
kezessége pótolta. Azóta is szoros együttműködés van 
a vállalkozásunk és a pénzintézet között, szinte együtt 
élünk, a tanácsukat megfogadva hozzuk meg a pénz-
ügyi döntéseket. Már csak azért is, mert ez a lépés 
fordulópontot jelentett a vállalkozásunk történetében. 
Mivel ez a szárító fele annyi energiát használt fel, mint 
a régiek, az önköltség csökkenése miatt olcsóbban 
szárítottuk a gabonát, mint mások. Rengeteg mun-
kánk volt. A vállalkozás bevételeinek több mint ötven 
százaléka származott a bérszárításból. Négyszeresére 
nőtt az eredményünk.  Ebből tovább fejlesztettünk, föl-
det is vásároltunk, telephelyet bővítetünk. 2004-ben 
hirdettek meg egy olyan pályázatot, hogy a hosszú 
lejáratú hitelét az állam kifizeti annak, aki pótlólagos 
beruházást valósít meg. Ennek keretében építettünk 
új tároló silót és valósítottunk meg telepi útépítést. Ez 
már viszonylag nagy előrelépés volt, úgy, hogy jelen-
tős hiteleket nem kellett felvenni. A takarékszövetkezet 
vezetőjével mindig pontosan meghatároztuk, hogy mit 
bír el a gazdaság. Ekkor kivásároltam az öcsém részét,  
s elindultunk a vetőmagtermesztés irányába.  

Nagyobb nyereség, nagyobb kockázat. Hogyan sike-
rült a gazdaságot továbbfejleszteni?
– Szója vetőmaggal kezdtük. Nem ment könnyen. Jó 
fajtáink voltak, akkor hektáronként 2,5–3 tonna ter-
méssel indultunk, tavaly már volt olyan táblánk, ahol 
5,8 tonna termett. Tulajdonképpen akkor indult el nagy 
mennyiségben a szója vetőmag forgalma, amikor meg-
hirdették a fehérjenövények termesztésének támoga-
tását, viszont ennek feltétele volt a fémzárolt vetőmag. 
Ekkor lépett a cégbe két agrármérnök: a lányom és  
a vőm, akik nagy segítséget jelentettek az irányításban. 
A vetőmag előállítási tevékenységet fejleszteni akar-
tuk, de ehhez egy modern üzemre volt szükségünk. 
Sajnos, pályázatos formában nem sikerült támogatást 
szerezni, ezért saját erőből építettünk egy Petkus gé-
pekkel berendezett vetőmagüzemet. Ez átalakította a 
vetésszerkezetet. Hármas vetésforgóban termelünk: 
szója, őszi kalászos, kukorica. Olyan szintre jutottunk, 
hogy most már állítunk elő szója és búza elit magból 
első szaporítási fokút is. Az idén 200 hektáron terme-
lünk szója vetőmagot, ami azt jelenti, hogy az orszá-
gos vetésterület öt százalékára mi adjuk a vetőmagot.  
A szójatermelés eléggé bonyolult dolog, nagyon oda 

Vetőmagot és tapasztalatot 
adunk
Papp Imre műszaki végzettséggel dolgozott a Volánnál, majd szállításvezetői 
beosztásba került a kétújfalui téeszbe. Persze nem ekkor találkozott először  
a mezőgazdasággal, hiszen az ősei földművesek voltak, a környezetében  
élő családtagok is. A rendszerváltáskor a kiválás mellett döntött.  
A testvérével közösen felépítettek egy kiváló gazdaságot. Tavaly döntős  
lett az Év Agrárszakembere cím szavazásán. 

„A hiányzó fedezetet az Agrár-Vállalkozási  
Hitelgarancia Alapítvány készfizető  
kezessége pótolta.”
Papp Imre
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A szőlőtermelésre súlyos veszélyt jelent a szőlő 
aranyszínű sárgaság betegsége, amelyet az ame-
rikai szőlőkabóca terjeszt. A betegség kezelésére 
nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres 
eljárás, csak az azt terjesztő szőlőkabóca ellen.  
A betegség megelőzése, illetve megjelenése esetén 
az elterjedés megfékezése kiemelkedő fontosságú. 
A hatósági fellépésnek és a felelősségteljes termelői 
hozzáállásnak köszönhetően a betegség nem terjedt 
el az országban. Az agrártárca nagy figyelmet for-
dít a következetes termelői prevenció ösztönzésére. 
Ezért a betegség megelőzéshez, illetve lokalizálásá-
hoz 2019-ben is vissza nem térítendő támogatás ve-
hető igénybe. A szőlőtermelők által igénybe vehető 
támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárá-
nak 50 százaléka, de hektáronként legfeljebb 8.000 
forint lehet. A szőlőtermelők legkésőbb 2019. au-
gusztus 15-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket  
a Magyar Államkincstárhoz.

Szőlő növény-
védelemi támogatás

A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet alapján a fűtési költségeik 
ellensúlyozására összesen 500 millió forint támogatáshoz 
juthatnak azok a vállalkozások, amelyek zöldség (beleértve  
a fűszerpaprikát), gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény 
alapanyagból, forró levegővel, mesterségesen szárított vagy 
aszalt terméket állítanak elő. A feldolgozók támogatásának  
a szárítmány-előállítók versenyképességének javításán túl  
az a célja, hogy segítse a zöldség, gyümölcs, valamint gyógy- 
és fűszernövény ágazat szereplőit abban, hogy eredményesen 
kezeljék a szektort érintő piaci és klimatikus kihívásokat, 
illetve növekedjen a kertészeti kultúrák előállításának 
hozzáadott értéke és az ágazat jövedelemtermelő képessége.

Azok a cégek jogosultak támogatásra, amelyek az 
előírásoknak megfelelően igazolják a szárítmány-előállítás 
céljára felhasznált tüzelőanyag (földgáz, tartályos vagy 
palackos propán-bután gáz) mennyiségét. A támogatás 
összege a 2018. július 1-jétől 2019. június 30-áig tartó 
időszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől függ.  
A támogatás mértéke a rendelet mellékletében 
meghatározott sávok szerint változik: eszerint a támogatásra  
jogosultak évente legfeljebb 3.700 és 66.666 euró közötti 
értéknek megfelelő, az árfolyamtól függően hozzávetőlegesen 
1,2 és 21 millió forint közötti forintösszeghez juthatnak hozzá. 
A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz 2019. 
július 15. és 2019. augusztus 15. között lehet benyújtani.

A szárítmány-előállítók 
támogatása

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

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.

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.

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
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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 Vidékfejlesztési Program megvalósítása

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
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