
Milyen szerepet tölt be a bank az agrárágazat  
finanszírozásában?
Gy. T. A CIB Bank jogelődjei révén több mint 40 éve 
áll ügyfelei rendelkezésére Magyarországon. Az ag-
rárágazat kitüntetett figyelmet kap a banki hitele-
zésben, különösen az elmúlt 3-4 évben. Hosszú távú 
terveink vannak az ágazattal, ezért immár három 
éve dedikált szakértő kollégák foglalkoznak az agrá-
riummal. Többek között ennek is köszönhető, hogy  
a bank hitelpiaci részesedése – a piac általános bővü-
lése mellett is – jelentősen emelkedett a szektorban. 
A mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásában 
a három évvel ezelőtti részesedésünket csaknem 
megdupláztuk, és az élelmiszeriparban is jelentősen 
nőtt a finanszírozási aktivitásunk. 
T. A. Az agrárium megkülönböztetett helyet foglal 
el a banki folyamatokban. Minden kis- és középvál-
lalati ügyfelünknek személyes kapcsolattartója van,  
a nagyvállalati ügyfeleink számára pedig külön agrár-
csoport áll rendelkezésre. Speciális hiteljóváhagyói 
és elemzői banki terület foglalkozik a hitelügyletek-
kel. Az agrárpiaci trendek figyelésében, elemzések 
készítésében és az optimális hiteltermékek kiválasz-
tásában a bank kereskedelemfinanszírozással és 
EU szolgáltatásokkal foglalkozó, agrárszakértőkkel 
megerősített részlege nyújt támogatást.

Mi jellemzi a banki agrárhitelezési politikát?
Gy. T. A hitelezési politika kialakításakor figyelembe 
kell venni a szektoron belül működő vállalkozások 
tevékenységi típusát (termelés, kereskedelem, szol-
gáltatás). Ezek közül a legkomplexebb és a legna-
gyobb értékteremtéssel rendelkező tevékenység a 
termelés. A mezőgazdasági termelés finanszírozása 
rejti a legnagyobb kockázatot mind a gazdálkodók, 
mind a finanszírozók (szállítók és pénzintézetek) 
számára. A piac, az időjárás, a beszállítók, a vevők, 
az állatbetegségek kockázatával egyaránt kell szá-
molnunk. Egy vállalkozás megítélésekor nemcsak 
a megelőző év pénzügyi adatait kell vizsgálnunk,  
hanem a sajátos körülmények miatt több év átlagát 
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kell áttekintenünk. Ugyanakkor vizsgálnunk kell az 
adott vállalkozás pénzügyi terveit, figyelembe véve 
a várható piaci trendeket is. 
T. A. A szektorban nagyon hosszúak a termelési 
ciklusok, éppen ezért magas a finanszírozási igény 
is. Például a szántóföldi növénytermesztés esetén  
a pénzügyi beszámoló fordulópontja jellemzően nem 
egyezik a termelési ciklus periodicitásával, ezért  
a beszámoló nem a legpontosabb képet festi a vál-
lalkozásról. A tárgyévi termés egy része akár még 
eladás alatt is lehet, miközben a következő évi ter-
mést biztosító vetés már a földben van. Ilyenkor  
a cégek likviditása alacsony. Így nagyon sok ténye-
zővel kell kalkulálnunk a gazdálkodás megítélésekor. 
Az ágazatnak nagy az állóeszközigénye. Ugyanakkor 
a mezőgazdasági termelésben kiemelt szerep jut  
a sokszor tőkehiányos mikro-, kis- és középvállalko-
zásoknak, a hozzáadott érték több mint háromne-
gyedét ezek a vállalatok adják. 
Az agrárszektor szereplőinek, akárcsak a finanszíro-
zóiknak folyamatos változások kihívásaival és lehe-
tőségeivel kell együtt élniük. Tudva ezt, a CIB Bank 
hitelezési politikája nagy súlyt helyez az agrárszek-
tor ésszerű kockázatot felvállaló finanszírozására.  
A fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően az 
agrárium vállalkozásainak csődrátája az egyik leg-
alacsonyabb a nemzetgazdaságban.

Melyek az élelmiszergazdaságban rejlő üzleti le-
hetőségek?
Gy. T. Az élelmiszeripari vállalatok kiemelkedő je-
lentőséggel bírnak, akárcsak a mezőgazdasági ter-
melők, ugyanazon a termékpályán tevékenykednek, 
közvetlen függőségi viszony van közöttük. A terme-
lésbiztonság a beszállítók teljesítményétől is függ,  
a szektor súlyát érezhettük a koronavírus első hullá-
mának időszakában is. 
T. A. Az élelmiszeripar jelenlegi színvonala elmarad 
a lehetőségektől és a piaci kívánalmaktól. A mező-
gazdasági termékek jelentős része feldolgozatlan 
állapotban hagyja el az országot, a kész vagy félkész 
termékek nagy részét pedig importáljuk. A szaktárca 
célzott pályázatokkal igyekezett az elmaradt fejlesz-
téseket pótolni, aminek a hatása már érzékelhető, 
de ez még kevés. Feladatunk, hogy a szakpolitikai 
felzárkóztatási szándékot támogassuk, és megfelelő 
célpiac esetén szívesen vállalkozunk a minőségjavító 
és korszerűsítő beruházások finanszírozására.

A hitelezési tevékenység miként alakult az elmúlt 
években? 
Gy. T. Csaknem megdupláztuk részvételünket az 
agrárszektor finanszírozásában a pandémiás idő-
szak ellenére is, ami új kihívást jelentett nemcsak az 
ügyfeleink számára, hanem a bank számára is. A leg-
nagyobb kihívást nem maguk a változások okozzák, 
hanem az, hogy a szokásos folyamatokhoz képest 
most minden rendkívül gyorsan történt. A tavasz-
szal bejelentett korlátozások után alaposan át kel-
lett gondolnunk a helyzetet, és fel kellett készülnünk  
a várható hatásokra. 
T. A. Tapasztalatunk szerint az agráriumban az 
egyéb ágazatokhoz képest valamivel kisebb mérték-

ben éreztette hatását a világjárvány okozta válság. 
Az agrárgazdaságon belüli ágazatokat is különböző 
mértékben érintette, például a szántóföldi növény-
termesztés esetében kisebb, a HORECA beszállí-
tói szektor esetében nagyobb volt a hatása. Banki 
oldalon nagyon gyorsan alkalmazkodtunk az új kö-
rülményekhez, és fennakadások nélkül sikerült meg-
oldanunk a hitelezés folytonosságát a legszigorúbb 
lezárások idején is. A hiteldöntések nem születhet-
nek meg az ágazati sajátosságok ismerete nélkül, 
ezért is fontos, hogy a CIB Banknál szektorspecifikus 
területek működnek. Az ágazat válságállósága és  
a krízisre tekintettel bevezetett új hiteltermékek ré-
vén a CIB még elkötelezettebb lett az agrárszektor 
finanszírozása mellett.
Szerencsére több olyan támogatott pénzügyi eszköz 
is rendelkezésünkre áll, amely segít áthidalni ezt az 
időszakot, és ügyfeleink számára kedvező finanszí-
rozási feltételeket tudtunk biztosítani.

Mely támogatott hitelkonstrukciók érhetők el  
a banknál?
Gy. T. Az összes fontos támogatott konstrukció (pél-
dául a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Nemzeti 
Bank, az Eximbank, az Agrárminisztérium kamattá-
mogatási programja) igénybe vehető a CIB Bankban. 
Az MNB NHP Hajrá és az EXIM hitelprogramjaiban  
a piaci részesedésünknek megfelelő, illetve azt meg-
haladó mértékben vettünk részt. Ezek kiválóan kom-
binálhatók az intézményi garanciával, így az AVHGA 
kezességével is. A támogatott hitelek szerepe az 
elmúlt pár évben nagyon felértékelődött. Sok jó 
eszköz áll a bankok rendelkezésére, és az ügyfelek 
által is kedveltek ezek a programok. A vállalkozások 
rendkívül kedvező feltételekkel tudnak most forrás-
hoz jutni, az a pénzintézet, amely nem kínálja fel eze-
ket a megoldásokat, ma már nem tud versenyképes 
ajánlatot tenni az ügyfeleinek. 

Az alapítványi kezességvállalásnak mi a szerepe 
a hitelezésben?
Gy. T. A bank hiteldöntése elsősorban a vállalkozá-
sok cash-flow-ján alapul, akkor hozunk pozitív dön-
tést, amikor azt látjuk, hogy a vállalkozás képes visz-
szafizetni a hitelt, és a hitelcél is megvalósul. A hitel 
mögé az esetek többségében kérünk valamilyen biz-
tosítékot. A korábban említett ágazati specialitások 
– például a gazdasági teljesítmény évről évre történő 
esetleges hullámzása – miatt kiemelt szerep hárul  
a kezességvállalásra. Ha agráriumról van szó, akkor 
elsőre az AVHGA szolgáltatásait vesszük igénybe, 
amelyeket szektorspecifikusan, igen kedvező díjsza-
bással ajánlhatunk ügyfeleinknek. 
T. A. Az elmúlt évben 25�-kal több alkalommal 
közvetítettük ügyfeleinknek az AVHGA által kínált 
megoldásokat, a kezességgel biztosított hitelösszeg 
pedig megduplázódott 2019-hez képest. A jelenlegi 
pandémiás időszakban azonnal az ügyfelek rendelke-
zésére állt az AVHGA Krízis Agrárgarancia Programja, 
mely kedvező, mindössze 0,25�-os díjszabása miatt 
nagy sikert aratott a CIB ügyfelei között. A banknak  
is nagy segítség, mivel 90�-os állami viszont- 
garanciával a kezességvállalás mértéke is 90�-os. 

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági kisüze-
mek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) 
pályázata a fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági 
termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lá-
bon állását kívánja elősegíteni. A vidéki térségekben 
tevékenykedő őstermelők, mikrovállalkozásnak és 
mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállal-
kozók vagy szociális szövetkezetek pályázhatnak.  
A kérelem beadásakor igazolni kell, hogy az érintett 
gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását meg-
előző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euró 
STÉ (Standard Termelési Érték), de legfeljebb 6000 
euró STÉ értékű termelési potenciállal (üzemméret-
tel) rendelkezett, illetve ezzel megegyező nettó ár-
bevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy me-
zőgazdasági termelésből és termékfeldolgozásból.
A támogatást kérőnek az üzleti tervében vállalnia 
kell, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalé-

pésétől számított negyedik év végére a mezőgazda-
sági termelő tevékenységből származó üzemmérete 
meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy 
a mezőgazdasági termelésből és feldolgozási tevé-
kenységből származó értékesítés nettó árbevétele 
meghaladja a 6000 eurót. A vissza nem térítendő 
átalánytámogatás összege 15.000 eurónak megfe-
lelő forintösszeg, amely 5 évre szól. A támogatás 
75�-át a támogatói okirat megküldésével egyidejű-
leg fizetik ki. A fennmaradó 25� a támogatási idő-
szak végén, az üzleti tervben vállalt kötelezettségek 
teljesítésekor folyósítható.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. decem-
ber 17-ig vagy a 2,5 milliárd forintos támogatási for-
rás kimerüléséig van lehetőség. Az egyes értékelési 
határnapokig beadott projektek elbírálása együtte-
sen történik meg. Most a 2021. március 1. és 16. kö-
zötti időszakban lehet pályázatot benyújtani.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hiteltermék 
2021-ben is hozzáférhető a vállalkozások számára.  
Az agrárszektor vállalkozásai kiemelt mértékű állami 
kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatású hitelt 
vehetnek igénybe a konstrukció keretében. A kölcsön  
a koronavírus-járvány miatti kedvezőtlen gazdasági 
hatások ellensúlyozására agrárgazdasági beruházási 
hitelcélokra (immateriális javak megvételére; ingatlan  
építésére és vásárlására; új vagy használt gép, berendezés, 
teherjármű beszerzésére), illetve (a hitelösszeg legfeljebb 
20 százalékáig) a hozzá kapcsolódó forgóeszköz-

beszerzésre, továbbá üzletrész, társasági részesedés, 
termőföld vásárlására, piaci árazású beruházási hitel 
kiváltására is felhasználható. A hiteligénylő vállalkozásnak 
rendelkeznie kell a beruházás tervezett költsége 
minimum 10 százalékának megfelelő saját erővel, kivéve 
a hitelkiváltást és a generációváltási célú tulajdonrész 
vásárlást. A hitel fix évi 0,5 százalékos kamattal, akár  
10 éves futamidőre igényelhető. A hitelösszeg minimum  
1 millió, maximum 1 milliárd forint lehet. A hitelhez  
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvező 
díjú kezessége kapcsolódik.

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

Mit terveznek az agrárszektor jövőbeni kiszolgá-
lásával kapcsolatban?
Gy. T. Elsősorban a komplexebb banki pénzügyi 
megoldásokat igénylő vállalkozások irányában fej-
lesztjük tovább tevékenységünket. Célunk, hogy 
olyan cégekkel dolgozzunk együtt, amelyek hazai 
terméket állítanak elő, dolgoznak fel és juttatnak el a 
bel-, illetve külpiacokra. Olyan vállalatokkal keressük 
a kapcsolatot, amelyek jól illeszkednek a termelési 
és kereskedelmi láncba, termékpályákba. A digitális 
megoldásokat legtöbb ügyfelünk számára elérhető-
vé tesszük, emellett továbbra is nagy súlyt helye-
zünk a személyes kapcsolattartásra.
Kiemelten kezeljük a fenntartható fejlesztéseket,  
a környezetvédelmi és a hatékonyságnövelő beruhá-
zások finanszírozását. Fokozódó mértékben támasz-
kodunk az alapítványi kezességvállalás nyújtotta 
kedvező lehetőségekre.

T. A. Az élelmiszeriparban a hatékonyság és a ver-
senyképesség javítását megcélzó beruházások fi-
nanszírozásában látunk perspektívát. 
A mezőgazdaságban az új Közös Agrárpolitika a 
fenntartható, hatékony termelést és a környezetter-
helés csökkentését tűzte ki célul. A rendelkezésre 
álló támogatásokat a termelési kapacitás jobb ki-
használására kell felhasználni. Az ágazati specialitá-
sok figyelembevételével olyan projektek finanszíro-
zásában szeretnénk részt venni, amelyek biztosítják 
a fentiek megvalósítását. 
Az agrárkereskedelemben fontosnak tartjuk, hogy 
a hazánkban előállított mezőgazdasági termékek 
minél inkább itthon kerüljenek feldolgozásra, és jus-
sanak el végső piacaikra. Ehhez nyújtunk pénzügyi 
megoldásokat, melyek az összes érintett fél számá-
ra kedvezők és biztonságosak.
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A folyamatos termékfejlesztés mellett, a tevékenység 
bővítése is napirenden van. Az utóbbi években a ven-
déglátást, a gyógyturizmust és az ismeretterjesztő 
profilt is kiépítettük. Megnyitottuk a Mézmúzeumot, 
illetve 2016-ban megépítettük a Mézes Vendégház 
és Apiterápiás Központot, ahol igény szerint a szállás 
mellett, orvosi felügyelettel apiterápiás kezelésben is 
részesülhet a vendég, kihasználva a méhészeti termé-
kek gyógyító hatását. Lehetőség van a méhek rezgésén 
alapuló, szorongásoldó, energiaszint növelő úgyneve-
zett kaptár terápia kipróbálására is. Az a célunk, hogy 
aki idelátogat, a vendégházban lakhat, megnézheti  
a Múzeumot, ahol megismerkedhet a méhészet tör-
ténetével, a régi méhészeti eszközökkel, a méhészet 
alapjaival, kipróbálhatja a szakmai fogásokat, akár 
saját mézet is pergethet. Különösen a gyerekeknek 
nagy élmény, hogy üvegkaptárban láthatják a mé-
hek munkáját és részt vehetnek a méhészeti mun-
kákban, az udvarban játszhatnak, és nem utolsó 
sorban megkóstolhatják a termékeinket, és végül  
a kedvenc mézeikkel térhetnek haza. Érkeznek láto-
gatók Törökországból, Finnországból, az Egyesült 
Államokból, Lengyelországból is. 2019-ben 12 ezer 
vendég fordult meg nálunk, tavaly ez a szám a koro-
navírus járvány miatt 6 ezer főre csökkent. Nagyon 
bízom abban, hogy a járvány után nem csak visszaáll 
a régi vendégszám, hanem még növekszik is.

Mivel elmondása szerint kezdetben nem volt tő-
kéje, hogyan tudta finanszírozni a vállalkozásának 
kiépítését? 
– A vállalkozásom indításakor a családomon kívül 
szinte senki nem hitt az elképzeléseimben. A ter-
melés biztonságos megindításához és az alapve-
tő fejlesztésekhez először 25 millió forint hitelre 
volt szükségem. Két nagybanknál volt számlám, 
egyik sem adott hitelt. Egyedül egy harmadik pénz-
ügyi intézmény, a jelenlegi Takarékbank segített. 
Megvizsgálták a számaimat, a terveimet, meghall-
gatták az elképzelésemet és rögtön mellém álltak. 
Hozzátartozik, hogy még abban az évben vissza 
tudtam törleszteni a kölcsönt. Mint minden kezdő 
vállalkozónak, nekem sem volt elegendő fedezetem, 
ezért döntő jelentőségű volt az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége. Ezt 
követően pályázatok segítségével növeltem a méh-
állományt, gépesítettem a feldolgozást, megépítet-
tük a vendégházat. 

Merre tovább? Milyen fejlesztéseket tervez a kö-
vetkező évekre? – kérdeztük a vállalkozót.
– Egyik irány a termelés növelése, a másik a szolgál-
tatások körének és színvonalának fejlesztése. A ter-
melés mennyiségi növelését szolgálja a töltő üzem 
befejezése. Az állattartó telepek korszerűsítésére 
kiírt pályázat keretében építenénk fel a fémszerke-
zetes csarnokot, amiben lenne hűtőkamra, kibőví-
tenénk a méztároló kapacitást és helyet kapnának 
a nagyobb mézkezelő tartályok. A vendégház belső 
része megújul, kis átalakításokkal még színvona-
lasabbá szeretnénk varázsolni. Ugyancsak tovább 
bővítem a Mézmúzeumot, hogy tágasabb térben fo-
gadhassam az egyéni és csoportos látogatók évről-
évre gyarapodó táborát, illetve növelni és felújítani 
tervezem a kertet úgy, hogy szép környezetben kí-
sérhessük végig a méz útját. Ha megvalósul a ter-
vem, a méztermelésre építve egy termelő, forgal-
mazó, szolgáltató vállalkozás jöhet létre, ami akár  
a hazai méhészet egyik centruma is lehet.

A nem mindennapi indulásról a kö-
vetkezőket mondta az ifjú vállalkozó. 
– Akár a mesében. Minden egy 
méhraj befogásával kezdődött. 
Édesapám kapálásból jött hazafelé, 
amikor meglátott az út menti fán 
egy raj méhet, amit aztán befogott. 
A második méhraj befogásában már 
én is tevékenykedtem. Nos, ebből 
lett mára 300 méhcsalád, évi 15-20 
tonna méz és egy gazdaság. 12 éves 
voltam az első méhrajom befogá-
sakor, rögtön magával ragadott e 
szorgos kis rovarok világa, mond-
hatom, hogy azóta is ennek a bűvö-
letében élek. 
 

Mi kellett ahhoz, hogy a gyerekként szerzett méh-
családból vállalkozás, illetve egy – nálunk szokat-
lan – komplex méztermelő gazdaság legyen?
– Nekem mindig voltak elképzeléseim, terveim, s azo-
kat igyekeztem, s igyekszem most is tökéletesen meg-
valósítani. Már gyerekkoromban elképzeltem, hogy 
méhészetem lesz. Jóllehet, a gödöllői Szent István 
Egyetemre jelentkeztem gépész karra, majd átmen-
tem a mezőgazdasági karra, megkaptam a diplomá-
mat, és tudtam, hogy sem gépész, sem agronómus 
nem leszek, mert én a méhekkel akarok foglalkozni. 
A tanulmányaimat is levelező tagozaton végeztem, 
hogy itthon minél több időt tölthessek a méhekkel. 
22 évesen így lettem az ország legfiatalabb méhész 
mestere. Már akkor megvolt a tervem egy univer-
zális méhész gazdaságról. Igaz, pénzem nem volt. 
Mondhatnám azt is, hogy mínusz 17 ezer forinttal 
indultam. A nagymamámtól kértem segítséget, de ő 
nem pénzt, hanem tanácsot adott: menjek ki a temp-
lom elé, és adjam el a mézet. Ekkortól szorgalmasan 
jártam a vásárokat, rendezvényeket, az ország szin-
te minden sarkában megfordultam, sok méhésszel 
megismerkedtem. Így ragadt rám a Mézes Gergő név 
is. Nem bántam, az idők folyamán marketing szem-

pontból is jól jött, hiszen mára sikerült márkanév-
vé tenni. Előbb ment be a tudatba a „Mézes Gergő 
Méhészete” fogalom, mint ahogy az a termékek fel-
iratán megjelent. Büszkeséggel tölt el, hogy 2008-
ban rendkívül erős mezőnyben megválasztottak az 
„Év Méhészének”, 2016-ban pedig az „Év Méhészete” 
kitüntető címet kapta a vállalkozásom. 

Miből is áll ez a teljes vertikumot felölelő gazdaság?
– Természetesen az alap a méztermelés. Vándor-
méhészetünk van, ami azt jelenti, hogy bővelkedünk 
különféle úgynevezett fajtamézekben. Csupán néhá-
nyat sorolok fel: akác, repce, hárs, napraforgó, erdei, 
vegyes méz. Az első idők után, ahogyan fejlődünk, 
egyre több tevékenységet alakítottunk ki. Gyűjtjük  
a virágport, a propoliszt, a méhpempőt, ami a mé-
hészet egyik legcsodálatosabb terméke. Saját méz-
töltő üzemmel rendelkezünk, ez lehetővé teszi, hogy  
a megtermelt mézet üvegekbe zárjuk, és az egyedi 
formájú üvegekben akár különleges, ízesített méze-
ket kínáljunk. Van például gyömbéres vagy citromfű-
vel ízesített mézünk, dióra, tökmagra öntött mézünk, 
vagy rózsamézünk, újabban egyre kedveltebb a ká-
vés méz, és még sorolhatnám... Folyamatosan bővül  
a választék. Már az induláskor pontosan láttam, hogy 
nem elegendő csak mézet termelni és hordóban vagy 
literes üvegekben eladni. A legtöbb méhésztársam 
ezt teszi. Én ezt egyszerű önfenntartó méhészetnek 
nevezem, mert csak arra elegendő, hogy a vállalkozás 
valamilyen szinten fenntartsa önmagát, de nem ad le-
hetőséget a fejlesztésre. Ezt látva, arra törekedtem, 
hogy minél előbb saját méztöltő üzemmel rendelkez-
zem. Pályázatok révén több gépet be tudtam szerezni, 
így a kezdeti szedőkanalas módszert, majd a töltést 
felváltotta a gépi töltés, ami meggyorsította a folya-
matot és kilós kiszerelés mellett megjelentünk 500 
grammos, 250 grammos és 45 grammos üvegekkel 
is. A külső megjelenést is változtattuk, elegánsabb 
formával, szebb címkékkel jelenünk meg. 

A méz mellett, hogyan bővítette a termékek körét? 
– kérdeztük a fiatal vállalkozót.
– A másik nagy lépést a komplex termelés felé az je-
lentette, hogy újabb termékekkel jelentünk meg a pia-
con, például a szárított vagy fagyasztott virágporral, 
a méhpempővel, a propolisszal. Csak egy példa: tudni 
kell, hogy a propolisz nagyon hatásos a torokfájásra, a 
különböző légúti tünetekre, viszont nem kellemes ízű, 
ezért a gyerekek nem szívesen fogyasztják. Mi ezért 
ízesített spray formában hozzuk forgalomba, ami így 
már nagy kedveltségnek örvend a gyerekek körében. 

Mézes Gergő gazdasága
Gyerekkori álmát valósította meg szinte gyermekként Molnár Gergely Vizsolyban, 
akinek a méhész gazdasága – ma már a vizsolyi biblia mellett – a település egyik 
fő nevezetessége, ő maga pedig a ráragadt „Mézes Gergő” néven az ország 
legismertebb méhészei közé tartozik. 

„Mint minden kezdő vállalkozónak, nekem  
sem volt elegendő fedezetem, ezért döntő jelentőségű 
volt az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
készfizető kezessége.”
Molnár Gergely

Fotók: 
Gáll Tamás, 

Piltner Péter
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2021. január elsejétől lépett hatályba a mezőgazdasági 
őstermelőkről, az őstermelők családi gazdaságairól és  
a családi mezőgazdasági társaságokról szóló törvény.  
A most bevezetett változások 290 ezer őstermelőt és 24 
ezer családi gazdaságot, 83 ezer taggal érintenek. A me-
zőgazdasági termeléshez kapcsolódó új működési formák 
kialakítása során az egyszerűsítés volt a cél. A termelők 
három működési forma közül választhatnak: maradhatnak 
őstermelők, alkothatnak őstermelők családi gazdaságát, 
vagy családi mezőgazdasági társaságot. Egyszerűsödött  
a mezőgazdasági termelők adózási környezete és emelked-
tek az adómentességi értékhatárok is. A kisebb őstermelők 
számára évi 600 ezerről, a mindenkori minimálbér felére, 
közel egymillió forintra emelkedett a bevételi határ, amed-
dig nem kell adóbevallást készíteni. Adómentessé vált az 
átalányadózó őstermelő éves minimálbér ötszörösét meg 
nem haladó bevétele. Az átalányadózás választhatóságá-
nak felső határa 8 millió forintról a minimálbér tízszeresé-
re, közel 20 millió forintra növekedett. Az őstermelők csalá-
di gazdasága keretében tevékenykedő őstermelők adózása 
a családi gazdaság tagjaihoz hasonlóan történik, így az 
őstermelőknek nyújtott adókedvezmény többszöröződik.
Az adminisztrációs terhek csökkentése, a kedvezőbb 
adózás által a gyakoribb együttműködések megjelenésé-
vel a termelők versenyképességének növelése is elérhető. 
Javulhat az érintettek finanszírozási helyzete is. Az új  
működési formák és az átláthatóbbá váló gazdálkodási  
adatok révén azok a hitelintézetek is bekapcsolódhatnak  
e szegmens finanszírozásába, amelyek korábban túlzottan 
kockázatosnak ítélték e gazdálkodói kört. Az új szabály-
rendszer olyan lehetőségeket is kínál, amelyek vonzóvá 
teszik az ágazatot és elősegíti a generációváltást.

Az őstermelők és 
családi gazdaságok 
javuló gazdálkodási 
feltételei

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi 
agrár és vidéki kis- és közepes vállalkozás 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.

Új kockázatkezelési 
rendszer
Az Országgyűlés által 2020-ban elfogadott törvényi 
alapokra építve az időjárási káresemények mellett a 
gazdasági és piaci jellegű kockázatoknak is kitett me-
zőgazdasági termelők számára az Agrárminisztérium 
ebben az évben egy új kockázatkezelési eszközt 
vezet be: az úgynevezett mezőgazdasági krízisbiz-
tosítási rendszert. A biztosítás és a támogatás ele-
meit ötvöző új eszköz az időjárási káresemények 
kezelése mellett a mezőgazdasági termelőnek nem 
felróható olyan kockázatokból fakadó jövedelem-
csökkenés enyhítésére nyújthat segítséget, mint pél-
dául az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csök-
kenése, jelentős értékesítési lehetőségek elvesztése, 
a devizaárfolyamok változása vagy éppen a termelés 
során felmerülő költségek váratlan növekedése.
A vállalkozások a krízisbiztosítási rendszerhez 2021. 
február 1-től csatlakozhatnak. Az elektronikusan be-
nyújtott csatlakozási kérelmeket 2021. február 28-ig 
fogadja be a Magyar Államkincstár, mint krízisbizto-
sítási szerv. Azok a termelők, amelyek csatlakoznak 
a krízisbiztosítási rendszerhez – a megművelt föld-
területük és az általuk tartott állatállomány alapján 
megállapított hozzájárulási díj megfizetésével – egy 
kölcsönös kockázatkezelési alap kedvezményezett-
jei lesznek. A kockázatkezelési alapból a termelő 
automatikus krízisbiztosítási kompenzációra tarthat 
igényt, ha jövedelme 30 százalékot meghaladó mér-
tékben esik vissza az előző három év átlagos jöve-
delméhez képest. Az átlagos jövedelem megállapítá-
sához a csatlakozáskor a termelőnek meg kell adnia 
az előző három év gazdálkodási adatait. Az érintett 
termelő jövedelem-kiesésének legfeljebb 69,9 száza-
léka kompenzálható. A kompenzációs kifizetésekre 
azonban nem csupán az évente befizetett termelői 
hozzájárulási díjak biztosítanak fedezetet, hanem az 
azt kiegészítő vidékfejlesztési támogatás is. A kifizet-
hető kompenzáció összegének 30 százaléka termelői 
befizetésekből, 70 százaléka vidékfejlesztési támo-
gatásból áll majd.

Mezőgazdasági beruházások  
és kezességvállalás

A Vidékfejlesztési Programban pályázható  
a „Csemetekertek gépbeszerzése” című (VP2-4.1.3.7-
20 kódszámú) felhívás. A kiírás célja olyan gépek 
(például traktorok, talaj-előkészítő, növényvédelmi, 
szaporítóanyag-termesztési eszközök) beszerzésének 
segítése, amelyek hozzájárulnak az erdészeti 
szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának 
javításához. 
Az összesen egymilliárd forintos keretösszegű  
uniós pályázati felhívás kedvezményezettjei azok  
a mezőgazdasági termelők lehetnek, amelyek legalább 
6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeztek, és 
árbevételüknek legalább 50 százaléka mezőgazdasági 
tevékenységből származik. Többségi állami tulajdonban 
álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési 

szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha 
ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló 
dokumentumot (például kormányhatározatot) csatolta. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum 
50 millió forint lehet. A támogatás legmagasabb mértéke 
a Közép-Magyarországi régióban az összes elszámolható 
költség 40, a többi régióban 50 százaléka. A fiatal 
mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 
10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 
jogosultak. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. 
szeptember 1. és 2021. július 20. között több beadási 
szakaszban van lehetőség. A mostani beadási periódus 
2021. március 9. és 16. között esedékes. Az egyes 
értékelési határnapokig beadott projektek elbírálása 
együttesen történik meg.

Csemetekertek gépbeszerzése

Nem kis részben a Vidékfejlesztési Programban 
(VP) elnyerhető támogatási források felhasz-
nálására támaszkodva a mezőgazdasági, erdő-
gazdálkodási és halászati beruházások teljesít-
ményértéke az elmúlt években jelentősen bővült.  
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
folyó áron 2018-ban 366, 2019-ben 430 milli-
árd forintot tett ki. 2020 első negyedévében az 
agrárszektor beruházási volumene továbbra is 
dinamikusan, 30 százalékot meghaladó mérték-
ben emelkedett 2019 első negyedévéhez képest.  
A koronavírus-járvány hatására a második ne-
gyedévben már csak 1,8 százalékos bővülés volt 
2019. hasonló időszakához képest. A harmadik 
negyedévben pedig 5,6 százalékos csökkenés 
következett be. Ezzel együtt, miközben a nemzet-
gazdaság egészében a 2020. január-novemberi 
időszakban 8,6 százalékkal mérséklődtek a beru-
házások, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és 
halászati beruházások volumene 6,5 százalékkal 
több lett, és teljesítményértéke folyó áron elérte  
a 351 milliárd forintot.
A 2020 év negyedik negyedévében a koronaví-
rus-járvány gazdasági következményei miatt, az 
agrárszektor beruházási dinamikájának további 
fékeződése várható. Ennek ellenére az agrárium 
beruházási volumene a 2019. évi szint körül alakul-
hat, a beruházások folyó áras teljesítményértéke 
pedig elérheti a 450 milliárd forintot. 
Az agrárpolitika arra törekszik, hogy a vállalko-
zások minél gördülékenyebben, minél nagyobb 
mértékben megvalósíthassák fejlesztéseiket, 
így a Vidékfejlesztési Program keretében támo-

gatott projektjeiket. A gazdálkodók helyzetét,  
a beruházási kedv fenntartását több kormányzati 
intézkedés segíti: például adó- és hitelkönnyítések 
kerültek bevezetésre, kedvezményes hitelezési 
konstrukciók (például az Agrárminisztérium be-
ruházási kamattámogatása, a Növekedési Hitel-
program Hajrá és az Agrár Széchenyi Beruházási 
Hitel Plusz) érhetők el. Az adminisztrációs és elszá-
molási feladatokat megkönnyítő átmeneti szabá-
lyokat alkalmaznak a vidékfejlesztési pályázatok 
megvalósításánál. A vállalkozásokat segítő Gazda- 
ságvédelmi Akcióterv keretében is fontos szerepe 
van az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) kedvezményes kezességvállalásának. Az 
AVHGA kezességnyújtó tevékenysége – mint koc-
kázatcsökkentő eszköz – jelentős mértékben hoz-
zájárult, hogy a bankok hitelezési aktivitása az 
elmúlt nehéz időszakban is töretlen maradt a me-
zőgazdaság területén. A Vidékfejlesztési Program 
keretében támogatott vállalkozások 37 százaléká-
nak nyújtott az alapítvány kezességet a finanszí-
rozáshoz 2014-2020-ban. A vállalkozások jövőbe-
ni beruházási kedvének ösztönzése érdekében az 
Alapítvány díjakciót hirdetett meg: a 2020.12.01. 
és 2021.12.31. közötti időszakban az agrárcélú 
beruházási kölcsön-, hitel- és lízingszerződés 
esetében alkalmazott költségvetési támogatású 
kedvezményes díjmértéket 0,3-ról 0,15 százalékra 
csökkentette. Az első két számlázási időszakban 
pedig a vállalkozások továbbra is extra díjkedvez-
ményhez juthatnak: a legalább 3 éves agrárcélú 
beruházási ügylet esetén ingyenes az AVHGA  
kezességi díja.
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• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 

fejlesztése
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott  

támogatás
• 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

• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 

tevékenységek
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
• Erdő-környezetvédelmi kifizetések
• Egyedi szennyvízkezelés
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 

minőségrendszerhez történő csatlakozásának 
támogatása

• Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszközfejlesztése 

• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások 
támogatása az élelmiszeripar és a borászat 
területén

• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Csemetekertek gépbeszerzése
• Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A VP folyamatban levő pályázati kiírásai

A Vidékfejlesztési Program „Borszőlőültetvény 
telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kód-
számú) konstrukció keretében 2021. március 
1-jéig van lehetőség pályázatok benyújtására. 
Magyarországon a történelmi borvidékek rend-
szere több évszázados hagyománnyal rendelkezik, 
itt összpontosul a szőlő műveléséhez, a borkészí-
téshez szükséges szakértelem és infrastruktúra.  
A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is 
szerepet játszó minőségi jelző, amely a gazdálko-
dók jövedelembiztonságát növeli. Ezért a borvidé-
kek fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú 
feladat. A felhívás keretében a borvidéki települé-
seken támogatható a gazdálkodók új borszőlőül-
tetvény telepítése, amelynek része az ültetvény 
művelésmódjához igazodó támrendszer kialakítá-
sa, továbbá a kapcsolódó öntözőrendszer kiépíté-
se is. A rendelkezésre álló teljes támogatási összeg 
4 milliárd forint. Egyéni fejlesztés esetén maximum 
75, kollektív fejlesztés esetén legfeljebb 150 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
Az összes elszámolható költséghez képest a támo-
gatás maximális mértéke a közép-magyarországi 
régióban 40, a többi régióban 50 százalékos lehet. 
A csoportos, illetve a fiatal mezőgazdasági terme-
lők fejlesztései 10-10 százalékpontos többlettámo-
gatásban részesülhetnek.

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági ter-
melők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez tör-
ténő csatlakozásának támogatása” című (VP3-
3.1.1-19 kódszámú) pályázati felhívásának célja, 
hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját 
az élelmiszerláncba, valamint az, hogy az Európai 
Unió és Magyarország által elismert minőségrend-
szerek és az azok keretében előállított termékek 
ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vá-
sárlók körében. 
A felhívás további célja a mezőgazdasági terme-
lők által előállított magasabb hozzáadott értékű 
és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmi-
szerek minőségrendszerekben való részvételének 
ösztönzése. 
Az évenkénti vissza nem térítendő támogatás ter-
melőnként és termelői csoportonként 1000 euró-
nak megfelelő forintösszeg, mely egyösszegű áta-
lány formájában kerül kifizetésre. 
A támogatás 2023. december 31-ig folyósítható.  
A 2021-ben beadott kérelmek esetében a támoga-
tott évek száma három. A gazdálkodóknak jelen-
leg 2021. december 31-éig van lehetőségük pályá-
zat benyújtására.

A minőségrend-
szerhez kapcsolódás  
támogatása

A borszőlő-telepítés 
támogatása
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