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GARANCIA

A hitelfelvevők
versenyképességének
erősítése
Hogyan tekint a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) a mikro-,
kis- és közepes vállalkozások, illetve az agrárszektor hitelezésére?
Melyek a bank elképzelései a KKV-k és agrárszektor finanszírozását
illetően, illetve milyen hitelezési politikát kíván folytatni?
Hogyan mozdíthatja előre a vállalkozói és banki elképzelések
megvalósítását a kedvezményes alapítványi kezességvállalás?
Erről beszélgettünk Kovács Viktorral a Kereskedelmi
és Hitelbank Központi KKV marketing főosztályvezetőjével.

igyekszik kielégíteni. A 100 millió forintos árbevétel alatti – a banki fogalomhasználat szerint mikro – vállalkozások
igényeire (kb. 85 ezer ügyfél) ugyancsak
figyelemmel vagyunk, de számukra
alapvetően standard termékeinket kínáljuk. Valamennyi vállalkozói szegmensben az a célunk, hogy a hitelkérelmezők átlátható eljárás keretében,
gyorsan, versenyképes feltételekkel és
fedezeti követelményekkel jussanak banki
forrásokhoz.
Mekkora a bank részesedése az úgynevezett „prémium”, illetve „mikro” KKVszegmensben és milyen üzleti elképzelései vannak azokkal kapcsolatban?

Milyen szerepet töltenek be a mikro-, kisés közepes vállalkozások (KKV-k) a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) hitelezési
tevékenységében?
A banki belső szegmentáció szerint megközelítés szerint a KKV-szegmensbe tartozónak tekintjük az évi 2 milliárd forint
alatti árbevételt elérő cégeket. Az évi
100 millió és 2 milliárd forint közötti árbevételű partnerek (mintegy 11 ezer ügyfél) az úgynevezett prémium kategóriába
tartoznak. Ez ezt jelenti, hogy dedikált
banki kapcsolattartójuk van, aki a vállalkozás sajátosságait és igényeit feltérképezve valamennyi komplex hiteligényüket

„Ügyfeleink számára
termékeinket egyszerűen,
gyorsan és könnyen
elérhetővé kívánjuk tenni.”
Kovács Viktor

interjú

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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Nehéz pontos számokat mondani a hazai
bankok eltérő szegmentációs megközelítése miatt. A teljes KKV-szektort tekintve
közel 15 százalékos lehet a hitelezési piaci részesedésünk, amely a második helyet jelenti a hazai hitelintézeti piacon.
Ezen belül a prémium KKV-szegmensben
18 százalék körüli lehet a hányadunk,
amelyben pozíciónk megerősítésére, illetve további bővítésére törekszünk. A
mikro KKV-szegmensben mintegy 14 százalékos lehet a hitelintézeti piaci hányadunk. Itt a hitelezési aktivitás fokozását,
a részesedésünk határozottabb növelését
vettük célba. Ezt azonban strukturáltan
képzeljük el.
Mit jelent ez a hétköznapi gyakorlatban?
A mikro ügyfélkör (nem csak agrár) további szegmentációját kívánjuk alkalmazni a
következő években, tehát a mikro kategóriájú KKV-kon belül is közös viselkedéssel
rendelkező ügyfélcsoportokban gondolkodunk. A bankfiókokban tevékenykedő ügyfél tanácsadóink áttekintik az egyes hitelezett vállalkozások jellemző finanszírozási
igényeit, banki szolgáltatási szükségleteit.
Ez alapján azt várjuk el tőlük, hogy – nem
elhanyagolva persze az egyéb ügyfelek
szükségleteit sem – az adott vállalkozói
szegmensen belül elsősorban azokra a
vállalkozásokra koncentráljanak, proaktív módon, amelyek eddig és várhatóan a
későbbiekben is aktívabban és szélesebb
körben veszik igénybe a banki termékeket.
Így hatásosabban igazodhatnak a banki
ajánlatok a vállalkozások igényeihez, és
erre alapozva bővíthető a bankunk részesedése a mikro KKV-szegmensben a hitelezési piacon. Ugyanakkor azt célozzuk, hogy
minél több ügyfelünket az elektronikus
vagy a telefonos ügyintézés felé tereljük.
Ügyfeleink számára termékeinket egyszerűen, gyorsan és könnyen elérhetővé
kívánjuk tenni.
Milyen szerepe van az agrárágazatnak a
banki hitelezésben?
A bank hitelezési tevékenységében hagyományosan kiemelt szerepe van az agrárágazatnak. A K&H 25�-os részesedésével
a legnagyobb hitelezője a hazai agráriumnak, amelyre sajátos ágazatként tekintünk,
szakma-specifikus megközelítésben értékeljük meglevő és potenciális ügyfeleinket.
Nem csak szűkebben, a pénzügyi mutatók
alapján ítéljük meg partnereinket, hanem
az ágazat alapos ismeretének birtokában

gazdálkodásuk, működésük egyedi jellemzőit is figyelembe vesszük. Tudjuk, hogy az
agrárvállalkozásoknak nemritkán sajátosak
a finanszírozási igényei, köztük sok kisebb,
például családi vállalkozás és őstermelő
található. A hazai agrárpolitika, a közvetlen
támogatások rendszere, vagy a Vidékfejlesztési Program is preferálja a kisebb agrárvállalkozások fejlődését: például fiatal
gazdálkodók segítése, a zöldesítési követelmények gazdaságmérettől függő differenciált érvényesítése stb. E törekvésekre
tekintettel vagyunk a hitelezési politikánkban, így a mikro KKV szegmens felé nyitás
esetében is.
A banki elképzelések mit fogalmaznak
meg az agrárszektor finanszírozását illetően?
A bank továbbra is megkülönböztetett figyelemmel fordul az élelmiszer-gazdaság
vállalkozói felé, amelyek egyúttal zömmel
a KKV-szektor szereplői közé tartoznak.
Ugyanakkor differenciált megközelítést
alkalmazunk. Tény, hogy a hazai agrárágazat gazdálkodási környezete az uniós szabályozás alkalmazása, a közösségi támogatások révén kiszámíthatóbbá, az ágazat
összességében pénzügyileg stabilabbá vált,
s válhat a következő években 2020-ig. Ám,
továbbra is érvényes, hogy viszonylag kedvezőbb a növénytermesztéssel foglalkozó
vállalkozások helyzete. Likvid piacokra értékesítenek, komoly uniós támogatási forrásokhoz jutnak hozzá, és jövedelmezően
gazdálkodnak. Az állattenyésztés esetében
más a helyzet. Például, azok gazdálkodása
biztatóbb helyzetű, amelyeknek van saját
vagy bérelt földterületük, és maguk teremtik elő takarmányszükségletüket. Így a
hitelkihelyezés terén biztatóbbak a kilátások a növénytermesztés, illetve a földterülettel rendelkező állattartók finanszírozásában, de indokolt az óvatosság az egyéb
állattartók vagy az élelmiszer-feldolgozók
esetében.
Hogyan kapcsolódnak a 2020-ig tartó
időszak uniós támogatásainak felhasználásához?
Mind a közvetlen támogatások, mind a Vidékfejlesztési Program támogatási forrásai kihelyezéséhez történő kapcsolódást
alapvető fontosságúnak tartjuk. Különösen,
hogy 2016-tól várhatóan felpörög a támogatási rendszer működése. Különféle (például támogatás-megelőlegezési, a saját erőt
biztosító vagy forgóeszközhitel stb.) ter-

mékekkel készülünk az agrárvállalkozások
kiszolgálására.
A célunk azonban nem pusztán az, hogy
az agrárium szereplői hozzájussanak a
támogatási forrásokhoz, megvalósítsák
a támogatott fejlesztéseiket, és így az elkövetkező években jól kalkulálható banki hitelkihelyezést tegyenek lehetővé.
Hosszabb távra is gondolunk: mi lesz 2020
után, milyen támogatási forrásokhoz lehet majd akkor hozzájutni, vajon úgy
hajtják-e végre mostani fejlesztéseiket a
hazai agrárcégek, hogy esetleg más támogatási környezetben, a maguk erejéből
is talpon tudnak-e maradni? Magyarán,
az általunk is finanszírozott középtávú projektjeik megalapozzák-e hosszabb
távú versenyképességüket, és így távlatosan is a partnereink tudnak-e maradni?
Ezért a banki hitelezési közreműködés során nagy figyelmet fordítunk majd arra,
hogy az uniós források elköltése ténylegesen járuljon hozzá a vállalkozói versenyképesség javításához, beleértve a preferált
kisebb agrárvállalkozások megerősödését,
hatékonyabbá válását is.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása hogyan segítheti a banki törekvések megvalósítását?
Folyamatosan elemezzük, hogy a banki
stratégia megvalósítását milyen eszközök
tudják támogatni. Az alapítványi kezességvállalásnak komoly szerepe van. Miközben
a KKV-k és köztük a mezőgazdasági vállalkozások bővülő hiteligényére számítunk, az
általuk rendelkezésre bocsátható fedezet
(például készlet, vevőkövetelés, ingatlan,
később befolyó támogatás) gyakran nem
elegendő a hitel felvételéhez. A kedvezményes alapítványi kezességvállalás számos
esetben segít e probléma megoldásában.
Az Alapítvány nagyon kedvező díjakkal
nyújtja kezességét. A kezességvállalással
kapcsolatos ügyintézési és adminisztrációs
feladatok, illetve annak időigénye jól illeszkedik az egyszerű, gyors és könnyen elérhető banki termékhez jutás céljához. A bank
számára alapvető, hogy minél nagyobb volumenű kedvezményes kezességhez lehessen hozzáférni, az előttünk álló időszakban
kiemelten érvényes ez a bank által egyre
aktívabban megcélzott kisebb vállalkozások esetében. A kedvezményes kezesség
ez utóbbi (úgynevezett mikro KKV) ügyfélszegmensben lényeges szerepet tölthet be
üzleti elképzeléseink megvalósításában, a
banki szolgáltatásnyújtás komfortérzetének javításában.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) úgynevezett Agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
kalkulátort és területmérési kézikönyvet állított össze, a Vidékfejlesztési Program keretében a közelmúltban meghirdetett, agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodásra
vonatkozó támogatási pályázatok benyújtásának segítésére. A szóban forgó pályázatokra
2015. november 7. és 2015. december 7. között
lehet támogatási kérelmet beadni (lásd cikkünket a Garancia Melléklet 7. oldalán).
A NAK honlapján (www.nak.hu), illetve a falugazdász-irodákban is elérhető AKG-kalkulátor a
támogatási kérelmek beadásához és az egyénre szabott tematikus környezetgazdálkodási

előíráscsoportok kialakításához használható
fel. A kalkulátor a pályázati dokumentumban
szereplő előírások kiválasztása után összesíti
a várható kifizetési összeget és a környezeti
hozzáadott érték pontokat. A program a szántóterületek esetében a támogatás-csökkentéssel
(degresszió) is számol. A kalkulátorral az előírások közötti kapcsolatok is megismerhetők:
egyes környezetgazdálkodási előírások ugyanis
csak egy másikkal együtt működnek, vannak
viszont olyanok is, amelyek egymást kizárják.
Emellett az előírásokra vonatkozó részletszabályokról is tájékozódni lehet.
Az agrár-környezetgazdálkodási és az ökológia gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás

igénybevételéhez elengedhetetlen a támogatás alapjául szolgáló területek meghatározása,
amelyhez a területmérési kézikönyv nyújthat
segítséget. A területek GPS-el lemért körvonalait ábrázoló fájlokat, vagy a koordinátákat a támogatási kérelemben rögzíteni kell,
a mérési jegyzőkönyvet pedig meg kell őrizni
és egy esetleges helyszíni ellenőrzéskor be
kell mutatni. A gazdálkodókra ez a területmérési kötelezettség jelentős terheket ró.
A kamara – a Miniszterelnökséggel és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
együttműködve – ezért készítette el a területmérési kézikönyvet, amely a mérésekkel
kapcsolatos kötelezettségeket, tudnivalókat
tartalmazza.

Vidékfejlesztési Program –
az állattartók támogatása
Az összesen 1300 milliárd forintnyi támogatási forrást tartalmazó 2015-2020 közötti új
Vidékfejlesztési Programban kifejezetten beruházási-fejlesztési célokra várhatóan mintegy
75 milliárd forintot vehetnek igénybe az állattartók. Ennek zömét versenyképesség-növelő
technológiákra, energiahatékonyság-javításra
és a fiatal agrártermelők gazdaságainak megerősítésére fordíthatják, míg például a korábbi
2007-2013-as időszakban kiemelt szerepet játszó trágyakezelésre jóval kisebb összeg, öt-hat
milliárd forint jut majd. A pályázatokon több
más szempont mellett plusz pont jár azoknak,
akik az ökológiai gazdálkodást vagy más minőségi rendszerhez való csatlakozást vállalják.

Az állattenyésztési fejlesztésekhez 40-50 százalékos alaptámogatási intenzitás társulhat,
amely egyéni beruházásoknál nem haladhatja
meg az 1,6 millió eurót. (Kollektív beruházásokra plusz 10 százalékpontos, illetve maximum
3,2 millió eurós alaptámogatás járhat). Az állattartóknak az alaptámogatáson felüli összeget
saját erőből kell biztosítaniuk. Az alaptámogatás legfeljebb 10 százalékát kamattámogatásként is kérhetik, ha a beruházásaikhoz hiteleket vesznek igénybe. Külön említésre érdemes,
hogy az állattenyésztési fejlesztési források 80
százalékát az 1,275 millió eurónál kisebb standard termelési értékű (STÉ) – kis- és közepes
méretűnek számító – üzemek vehetik igénybe.

A Vidékfejlesztési Programban a fenti fejlesztési támogatási összegen felül hozzávetőlegesen
18 milliárd forint szolgálja majd a védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzését.
Ugyanakkora az állattartást – közvetve vagy
közvetlenül – több más intézkedésen keresztül
is támogatja a Vidékfejlesztési Program. Így
például az agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
programban nemcsak almos-, hanem hígtrágyával is teljesíthető a szervestrágya-kihelyezési kötelezettség. Az állattenyésztők továbbá
a Leader, az agrár innovációs, a fiatal gazda,
illetve a mezőgazdasági kisüzemi pályázatokon
is részt vehetnek majd.

A Vidékfejlesztési Program pályázati
kiírásai esetében, ha a vállalkozás
a
támogatott
fejlesztési
projekt
megvalósításához hitelt kíván felvenni
(például
az
önerő
biztosítására,
forgóeszköz-finanszírozásra, támogatáselőfinanszírozásra stb.), a hitelhez jutáshoz,
kedvezőbb
feltételek
biztosításához
segítséget jelenthet az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány készfizető
kezességvállalása.

finanszírozás

Pályázati kalkulátor
és területmérési kézikönyv

3

vállalkozók
4

Megújuló energia –
megmaradó munkahelyek
Négy kis völgységi falu határában gazdálkodik a Kaposszekcsői
Mezőgazdasági Zrt. A múltban négy termelőszövetkezetből alakult
a jogelőd Kossuth Tsz. A múlthoz tartozik, hogy minden közös gazdaság
gyenge minőségű termőföldön gazdálkodott, eredményesen. Bizonyára
ez is szerepet játszott abban, hogy a rendszerváltozáskor egyetlen ember
sem akadt, aki kivált volna. Így megmaradt a hagyományos termelési
szerkezet, maradt az önmagában nem nyereséges állattenyésztés
is, a megszüntetés helyett a fejlesztés kevésbé szokványos útjait
választották, megtartván a munkahelyek nagy részét.
Ahhoz, hogy minél több ember találjon helyben munkát, korábban a melléküzemágakat
fejlesztették és jelentős állattenyésztési ágazatot hoztak létre, ám a jelenlegi gazdasági
környezet nem kedvez az állattenyésztésnek.
Az okokról és a különféle fejlesztésekben megtestesülő útkeresésről a következőket mondta
Papp Nándor, az igazgatóság elnöke.
– Lehet, hogy mások már egy tollvonással megszüntették volna mind a sertéstenyésztést,
mind a szarvasmarha-tenyésztést, mi azonban
fontosnak tartjuk mindkét ágazatot. Egyik ok
a természeti adottságokban keresendő. Az
átlagosnál gyengébb területeken gazdálkodunk, elsősorban takarmánytermesztéssel
tudjuk hasznosítani a területeinket, például
volt időszak, amikor 400-500 hektár lucernát
kaszáltunk, és jelentős lucernaszárító kapacitással rendelkeztünk. Ha figyelembe vesszük,
hogy a három falu lakosságának mi vagyunk
az egyik legnagyobb foglalkoztatója, akkor
egyértelmű, hogy pusztán gazdaságossági
számítások alapján nem számolhatjuk fel az
állattenyésztést. Ezért más utakat kerestünk.

„Sokat segített az is,
hogy a hitelt az AgrárVállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány garantálta.”
Papp Nándor

Ez a gondolkodás végül egy komoly kapacitású
biogáz üzem létesítéséhez vezetett, amihez immár egy bioetanol üzem is kapcsolódik. Hos�szas vajúdás előzte meg a döntést, miszerint a
megújuló energia előállításában látjuk a jövőt:
biogázt termelünk, amit elégetve villanyáramot állítunk elő. Hosszú út vezetett idáig, és
– figyelve az energiatermelés körüli vitákra –
még nem látjuk pontosan a végét.
Az út elejéről kérdeztük az elnököt, hiszen
a későbbi döntések már a korábbi gazdálkodás tapasztalataiból adódtak.
– Még a rendszerváltás előtt építettük a tehenészeti telepet és a sertéstelepet, a szántó
területeket melioráltuk, az altalajcsövezéstől
az árkok, utak rendezéséig mindent elvégeztünk, összesen 35 km üzemi árokrendszert
építettünk a hozzá csatlakozó alagcsövekkel.
Ennek eredményeként mintegy 150-200 hektár mocsaras területet fogtunk művelésbe és
kb. 400-500 hektáron tettük biztonságossá a
termelést. Mondhatom, hogy a kor színvonalán
gépesítettük a növénytermesztést, ami akkor

már a John Deere traktort, a Hesston silózót,
a Class Dominátor kombájnt jelentette, megfelelő szárító és tároló kapacitást hoztunk létre.
Jóllehet, számottevő volt a termelés felfutása,
de sajnos a várt jövedelmezőség sokszor elmaradt a tervezettől. A jelentős fejlesztések,
beruházások komoly hitelfelvétellel jártak,
aminek a visszafizetése bizony erőn felüli volt.
Csak nagyon szigorú költséggazdálkodással sikerült ebből kilábalni.
Rendszerváltáskor, a 90-es évek elején nagy
volt a létbizonytalanság. Nem volt jövőképünk, nem volt jövedelem, így gyakorlatilag
fejlesztés sem. Néhány év helyben járás
után, csak 1994-től, immáron új társasági
formában adódott lehetőség kisebb fejlesztésekre. A sertéstelepen kocaszállás kialakítására, egy hizlalda építésére, a régi hizlalda
felújítására került sor. Ezen kívül a tehenészeti telepeken kisebb felújításokat, korszerűsítéseket végeztünk, a növénytermesztés
gépesítésén javítottuk valamelyest, új traktor és kombájn beszerzésével. Változást az
ezredforduló első öt éve hozott, amikor is
támogatással megindulhatott a fejlesztés,
ami elsősorban erő- és munkagépek beszerzését, takarmánytároló tornyok építését és
a fejőház korszerűsítését jelentette. Ezt a
lendületet sikerült fokozni 2004-2009 között, immár uniós támogatásokkal. Jelentős
értékű beruházások valósulhattak meg pályázatok keretében, amihez az Erste Bank
biztosította a hitelt úgy, hogy a hitelek mögött az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége állt. E nélkül
nem jutottunk volna egyről kettőre. A 2009ig megvalósult beruházások értéke összesen
350 millió forint volt, amiből 230 milliót tett
ki a gépi beruházás és 120 milliót az egyéb
fejlesztés. Ennek keretében megvalósítottuk
az állattenyésztő telepek környezetvédelmi,
állatjóléti beruházásait, trágyatárolók, szi-

Ebben a beruházásban a fejlődés lehetősége
is benne van, de sok külső tényezőtől függ a
további lépések megtétele. Így értékelte a
helyzetet az igazgatóság elnöke.
getelt hígtrágya medencék építését, a sertés
hizlaldák etető rendszerének szerelését és
egyedi inszemináló kocaállások kialakítását.
Ettől még a hagyományos gazdasági szerkezet nem változott meg, csupán magasabb
technikai, technológiai szintre került a termelés. Nagyobb változást az új lehetőségek
kihasználása hozott. Ezt a fordulópontot
tartja fontosnak Papp Nándor.
– Új fejezetet nyitott a fejlesztésben 2009,
amikor megkezdtük a biogáz üzem építését.
Társaságunk azon 30 üzem egyike, amely az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program résztvevőjeként, az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás segítségével foghatott hozzá a biogáz üzem építéséhez. Csupán
annyit a döntés nehézségeinek megértéséhez,
hogy miközben a világot mind erősebben foglalkoztatja az energiakérdés megoldása, – és
ebben egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások – mi a gyakorlatban csak
keveset teszünk ezen a téren. Két év előkészítés előzte meg a kezdést. Azért is vett sok
időt igénybe, mert tudatlanok voltunk, nem
rendelkeztünk elegendő információval, hiszen
előttünk nem volt, aki ilyen üzemet létesített,
és üzemeltetett volna, ezért a végleges döntés
előtt alaposan tanulmányoztuk Németországban és Csehországban a hasonló üzemek építését, illetve működtetését. Ne titkoljuk, hogy
meg kellett küzdeni az itthoni ellenállással,
jobb esetben a közönnyel is. Az engedélyező
hatóságoknak sem volt kellő gyakorlatuk. Az
előzményekről szólva azt sem felejthetjük el,
hogy a beruházás előkészítésének első szakaszában, amikor a közelgő gazdasági válságról
mit sem lehetett sejteni, még több bank is versengett értünk a finanszírozási ajánlataival. Az
idő múlásával, illetve a válság mélyültével egyre inkább visszaléptek a bankok az ajánlataikkal, illetve egyre kedvezőtlenebb kondíciókkal
ajánlottak hitelt. Végül a korábbi fő finanszírozónk az Erste Bank ajánlatát fogadtuk el. Meg

kell jegyezni, hogy a bank ügyintézői mindent
megtettek a siker érdekében, sokat segített az
is, hogy a hitelt az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garantálta. A másik finanszírozónkról, a Budapest Bankról is csak dicsérő
szavakkal szólhatok. 2010 áprilisában befejeződött a beruházás, és elkezdődött a próbaüzem.
Az üzem alapanyagának nagy részét az állattenyésztő telepeken képződő trágya, hígtrágya, a szárító, tisztító üzemben keletkező
tisztítási hulladék adja, a többit a gazdaságban termelt silókukoricával pótoljuk. A biogáz
üzem fermentoraiban képződő biogázt egy
gázmotorban elégetjük, amely 833 kW villamos energiát termel. Az így előállított energiát egy közeli magasfeszültségű távvezeték
rendszerbe táplálva veszi át az energiaszolgáltató vállalat. A biogáz üzem szomszédságába a dombóvári Agrár-Béta Kft. épített egy
bioetanol üzemet, ahol évi 15.000 t kukoricából, búzából etanolt gyárt. A bioetanol üzemben keletkező szeszmoslék kisebb hányada

– A beruházás bekerülési költsége 1,2 milliárd
forint lett, 50 százalékos támogatási szint
mellett. Ez gazdaságunk fennállása óta a
legnagyobb értékű beruházásunk. Az utóbbi
években folytattuk az üzem bővítését: egy
fermentort, egy gázmotort, egy szeszmoslék
szeparátort építettünk, ezzel megdupláztuk a
teljesítményt. Ez az újabb beruházás megközelítette az 500 millió forintot. Így jött létre
a tervezett „energia farm”, ami annyi áramot
termel, amennyi például a 20 ezer lakosú
Dombóvár lakossági igényét fedezi. Kétségtelen, hogy sikerült a tevékenységi kört kiszélesíteni, a helybelieknek munkahelyet teremteni, de nem lehet fenntartás nélkül örülni az
új fejlesztéseknek. Ennek oka pedig az, hogy
a bevételünket nagyban befolyásolja az energia, elsősorban a villanyáram ára, ami most
éppen csökkenőben van. Másik kérdéskör az
energia stratégia. Mi letettük a garast a megújuló energia mellett, a biogáz előállításával
hozzájárulunk az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

vállalkozók

olcsó takarmányként az állatok elé kerül a
szarvasmarha telepünkön, nagyobb hányada
a biogáz üzem alapanyaga lesz. Másik oldalon,
a biogáz üzemben a gázmotor áramtermelése
során keletkező úgynevezett hulladékhő kisebb részét a saját fermentorok fűtésére, míg
a nagyobb részét a bioetanol üzem működtetésére használják. A két üzem így jól illeszthető egymáshoz. Ez az ország egyetlen ilyen
„biofarm” üzeme.
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A mezőgazdasági
termeléshez
kötött
támogatások
A Közös Agrárpolitika követelményeihez igazodva, a közvetlen támogatások részeként, a
hazai gyakorlatban 2015-től kerülnek alkalmazásra – az elsősorban a munkaigényes ágazatok finanszírozását segítő – termeléshez kötött
támogatások. Azokat a Közös Agrárpolitika első
pilléréből (teljes mértékben uniós forrásból) finanszírozzák, ám a tagállamok döntik el, hogy
mely területek fejlődését segítik elő folyósításukkal. Magyarország a közvetlen kifizetések 15
százalékát használja fel erre a célra. A rendelkezésre álló pénzügyi keretből évente mintegy 175
millió euró, vagyis 52-55 milliárd forint használható fel a következő mezőgazdasági területek
esetében: húshasznú anyatehén, hízott bika,
tejhasznú tehén, juh tartása, cukorrépa, rizs,
zöldségnövények, ipari zöldségek termelése,
gyümölcsültetvények és bogyósok előállítása.
További évi kb. 26-27 millió euró, vagyis 8-8,5
milliárd forint a szemes és szálas fehérjenövényi
kultúrák esetében kerül felhasználásra.
A szóban forgó termeléshez kötött közvetlen
támogatások előlegének kifizetését 2015 őszén
bonyolítja le a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Ezen belül, például az anyajuhtartók egyedenként mintegy 5400 forint előlegre számíthatnak, az anyatehenek után közel
36 ezer, a hízott bikák után kb.13 ezer, míg a tejhasznú tehenek után kb. 73 ezer forint előleghez
jutnak hozzá az állattartók. A kertészetek a zöldségnövények termesztése után járó támogatásból most hektáronként 46,7 ezer forint előleget
kapnak, az ipari zöldségnövények után pedig
36,7 ezer forintot utal át hektáronként az MVH.
Az európai uniós forrásból nyújtott támogatások mellett nemzeti forrásból is sok milliárd
forinttal támogatja a kormány a hazai állattenyésztést. Az átmeneti nemzeti támogatások
összegéről szóló rendelet szerint a hízottbikatartásra az idén mintegy 3,32 milliárd forint áll
rendelkezésre. A tejtermelők is jelentős ös�szegre számíthatnak, a rendelet szerint a tejtámogatás erre az évre közel 13 milliárd forintot
tesz ki. Szintén a tejpiaci szereplőket támogathatja az anyatehéntartást segítő termeléshez
kötött, mintegy 3,26 milliárd forint nemzeti támogatás. Az anyajuhtartást összesen közel 20
millió forinttal támogatják.

A pályázat beadási határidő
módosulása (GINOP)
A vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1-15) című pályázati konstrukció esetében a pályázatok benyújtási időszaka megváltozott, arra 2015. november 2. és
2017. november 2. között van lehetőség.
A pályázati felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek
támogatásával, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák,
továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését
eredményezik. A rendelkezésre álló tervezett
támogatási keretösszeg 50 milliárd forint.
A kiírás keretében az egészséges és helyi
élelmiszerek, az agrár-innováció nemzeti

ágban megvalósuló projektekkel is lehet
támogatásért folyamodni. A projekt lehetséges helyszíne: országos, kivéve KözépMagyarország régió. A megvalósítás időtartama 24 hónap, a fenntartási időszak pedig
5 év, mikro, kis- és közepes vállalkozások
esetében 3 év. Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege: minimum
50 millió forint, maximum 1000 millió forint. Konzorciumi pályázat esetén az egyes
konzorciumi tagok által igénybe vehető támogatási összeg minimum 50 millió forint.
A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió,
maximum 1000 millió forint. A támogatás
mértéke: a fejlesztés jellegétől függően
változó, általában az elszámolható költségek 50 százaléka – figyelemmel a regionális
támogatási térképre.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki
kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő számára
nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő
pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött
szerződéseikhez.
Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Garancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: maximum 80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
(AKG) és az Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
címmel jelentek meg 2015 októberében azok a
felhívások, amelyekre elsőként pályázhatnak
a mezőgazdasági termelők a Vidékfejlesztési
Program keretében a 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési időszakban.
– Az agrár-környezetgazdálkodási program
keretében a legfontosabb alapcél a vidéki
területek fenntartható fejlődésének támogatása, az élő környezet állapotának megőrzése és folyamatos javítása. Az agrár-környezetgazdálkodási program kiírása kiemelten
kívánja továbbá támogatni a biológiai sokféleség megőrzését a környezettudatos gazdálkodás, valamint a fenntartható tájhasználat
kialakításával.

A kedvezményezett aktív mezőgazdasági
termelők ötéves környezetgazdálkodási kötelezettségvállalás mellett pályázhatnak. A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem
térítendő támogatás formájában. A rendelkezésre álló támogatási keret mintegy 158 milliárd forint. Az AKG újdonsága, hogy a program
forrásai degresszív módon kerülnek kifizetésre, amellyel a kormány egyértelműen a kis- és
közepes gazdaságokat helyezi előtérbe. A
szántóföldi földhasználati kategória esetén a
támogatás intenzitása 300 hektár nagyságú
földterületig 100 százalék, 300 és 1200 hektár
között 85 százalék, 1200 hektárt meghaladó
terület esetében 50 százalék. Ezekkel szemben
a gyep, a nád és az ültetvény földhasználati
kategóriák esetén a támogatás intenzitása
minden esetben 100 százalék.

– Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérést
támogató felhívás a környezet megóvása, a
termelők és fogyasztók egészségének védelme
érdekében a kedvezőtlen környezeti hatások
csökkentését, és az élelmiszerbiztonság garantálását tűzte ki céljául. A rendelkezésre álló
támogatási keret mintegy 51 milliárd forint. A
támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában. Annak feltétele
az ökológiai gazdálkodás 5 éves fenntartása,
az arra való átállás alatt levő, illetve az arra
átállt területeknél egyaránt.
Az érintettek a felhívásokra 2015. november 7.
és 2015. december 31 között nyújthatják be pályázatukat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz. A kötelezettségeket 2016. január 1.
és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

Vidékfejlesztési Program –
Az állattenyésztési ágazat fejlesztése –
trágyatárolók építése pályázat
A pályázati felhívás célja, hogy az állattartó
telepek megfeleljenek a trágya-elhelyezéssel
kapcsolatos előírásoknak. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 5,6 milliárd
forint.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 50, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió forint. A támogatás maximális

mértéke a közép-magyarországi régióban az
összes elszámolható költség 40, nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50 százaléka. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10
százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A fiatal gazdák által kollektív módon megvalósított fejlesztések pedig összesen 20 százalékponttal magasabb
támogatást kaphatnak.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat kibocsátásáig nem kezdődött
meg, a támogatói okirat kibocsátásától számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A fejlesztés fenntartási kötelezettsége 5 év.
Az állattenyésztők első körben 2015. december 20. és 2016. január 20. között nyújthatják
be pályázataikat.

Az alaptámogatás (SAPS)
előlegének kifizetése
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2015. október közepén kezdte meg a jogosultak részére a közvetlen agrártámogatások
legnagyobb részét kitevő úgynevezett alaptámogatás (SAPS) 70 százalékos előlegének folyósítását. A közvetlen támogatások körében
2015-től az SAPS hányada közel 54 százalékos.

Az alaptámogatás a gazdaságok egységes kérelmének kedvező elbírálása esetén „automatikusan” jár az érintetteknek.
A SAPS éves teljes keretösszege mintegy
227 milliárd forint, amelyre 170 ezer kérelem érkezett be. Az idén összességében

4,99 millió hektárra fizethet ki területalapú
támogatást a Hivatal. Az előleg legnagyobb
mértéke, a gazdálkodó területméretétől
függően, hektáronként közel 32 ezer forint lehet. A SAPS támogatás fennmaradó
részét a 2016. év első felében kapják meg
a jogosult gazdálkodók.

pályázat

Vidékfejlesztési Program –
AKG és ökológiai gazdálkodási pályázatok
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A zöldítési támogatás
előlegének folyósítása
A 2015. évtől az uniós Közös Agrárpolitika arra
törekszik, hogy a közvetlen támogatási forrásokat a kedvezményezett mezőgazdasági termelők ne pusztán automatikusan kapják meg,
hanem legalább részben pluszkövetelményeket
is teljesítsenek. Ilyen az úgynevezett zöldítés
(a környezetvédelmi szempontok érvényesítése), amely előírja, hogy a gazdaságok (kivéve a
kisgazdálkodók) birtokaikon legalább hányféle
növényt termeljenek (diverzifikáció), tartsák
meg gyepterületeiket, illetve ökológiai területeket jelöljenek ki. A közvetlen kifizetések 30
százalékát kell erre a célra elkölteni.
A zöldítési átalánytámogatás, évenként kerül
meghatározásra és nem szerződéses formájú.
Az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező vagy
arra átállás alatt levő területek automatikusan jogosultak a zöldítési támogatásra. Ha egy
gazdaságnak van nem ökológiai termelés alatt
álló területe is, akkor az előírt zöldítési szabályokat be kell tartania. A zöldítés lényegében
az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen

jellegű tevékenységet minden gazdálkodónak
végeznie kell, aki területalapú támogatásban
részesül. Az előzetes elemzések szerint Magyarországon a zöld komponens követelményeit lényegében az összes, korábban közvetlen támogatást kapó gazdálkodó teljesíteni
tudja. Ezáltal a közvetlen agrártámogatások
zöldítési része jól kalkulálható tényezője a mezőgazdasági vállalkozások pénzáramlásának
és finanszírozásának.
A zöldítés követelményeit a hazai gazdálkodóknak 2015-től kell betartani, vagyis az idei egységes kérelmükben már nyilatkozniuk kellett arról,
hogy megfelelnek a zöldítés által meghatározott
feltételeknek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. október közepén kezdte meg
a zöldítési támogatásra jogosultak részére a
70 százalékos támogatási előleg folyósítását.
A zöldítés éves teljes keretösszege mintegy 126
milliárd forint. Így ebben az évben, az előleg
hektáronként közel 18 ezer forint lehet. A zöldítési támogatás fennmaradó részét a 2016. év
első felében kapják meg a jogosult gazdálkodók.

A kifizetési kérelmek
határidejének módosítása
A célból, hogy a gazdálkodók sikeresen meg
tudják valósítani a vállalt fejlesztéseiket, az
idén kiírt kertészeti gépbeszerzés, valamint a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése esetében a
megvalósítás és kifizetési kérelem benyújtási
határideje egységesen 2015. november 6-ra
változott. A fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások esetében a kifizetési kérelmek benyújtásának új határideje 2015. november 13.
A Magyar Közlöny 2015. évi 165. számában
megjelent, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Halászati
Alapból nyújtandó támogatásokat szabályozó
rendeletek módosítását tartalmazó jogszabály

révén az érintett gazdák a fejlesztéseiket eredményesen be tudják fejezni, és ezt követően
még az idén hozzájuthatnak a támogatásokhoz
is. A módosításnak köszönhetően ugyanis, a
támogatások igénybe vételét érintően kedvező
változás az, hogy ha az utolsó kifizetési kérelemhez csatolandó kötelező engedélyek még
nem állnak az ügyfél rendelkezésére, viszont
egyéb körülmény nem indokolja a támogatás
elutasítását, folyósítani kell számára az elnyert
összeget. Az ügyfélnek a hiányzó okiratokat
pótlólag kötelessége bemutatni a határozat
közlésétől számított hat hónapon belül, ellenkező esetben a támogatást vissza kell fizetnie.
A fenti jogszabályváltozás a 2007-2013 közötti
uniós támogatási források eredményesebb felhasználásához is hozzájárul.

GazdahitelGazdakártya
A Gazdahitel-Gazdakártya az agrárágazatban (mezőgazdaság, halászat, erdőgazdaság) tevékenykedő mikro-, kis- és közepes
vállalkozások (KKV-k) részére forgóeszköz
és beruházás finanszírozására szolgáló
maximum három éves futamidejű hitel,
amelyhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes díjú kezességvállalása kapcsolódik. A hiteligénylők
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek), mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók lehetnek.
A Gazdahitel-Gazdakártya a Takarékszövetkezeti Integrációba tartozó hitelintézetek
(takarékszövetkezetek/bankok)
forgalmazásában elérhető finanszírozási
termék. A konstrukcióhoz kapcsolódik egy
MasterCard Electronic Business kártya is,
amellyel az ügyfél rugalmasan fizethet,
illetve készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint ezer készpénzkiadó automatájából és más bankok
ATM-jéből.
A Gazdahitel-Gazdakártya folyószámla
jellegű hitel összege 1.000.000 forinttól 25.000.000 forintig terjedhet – százezer forintonként emelkedő összegben
–, melynek futamideje 91 naptól három
évig tarthat. A hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó alapítványi készfizető kezesség
maximum a mindenkori hitel tőke ös�szegének 80 százaléka lehet. A díjfizetés
alapja a kezességvállalással érintett teljes
tőkeösszeg.
A fenti termék speciális változata a Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz, amelyet
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai
kamatkedvezménnyel igényelhetnek a szövetkezeti hitelintézeteknél. Amennyiben az
ügyfél a SAPS területalapú támogatás előfinanszírozását is a szóban forgó szövetkezeti hitelintézetnél veszi igénybe, a kezelési költséget teljes mértékben elengedi
a Takarék.
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