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GARANCIA

Bővülő agrárhitelezés
Hogyan tekint a Budapest Bank az agrárium hitelezésére,
mekkora az ágazat súlya a banki hitelkihelyezésben, milyen
minősítésű adósok az agrárpartnerek? Melyek a bank elképzelései
a szektor finanszírozását illetően, és milyen sajátos hitelezési
megoldásokat alkalmaz? Hogyan lendítheti előre a vállalkozói
és banki elképzelések megvalósítását a kedvezményes
kezességvállalás. Erről beszélgettünk Kovács Viktorral
a Budapest Bank Központi Értékesítési és Hitelezési vezetőjével.
Milyen szerepet játszik az agrárágazat a
banki hitelkihelyezésben?
A Budapest Bank hitelezési tevékenységében
egyre fontosabb szerepe van az agrárágazatnak.
Az agráriumra speciális ágazatként tekintünk,
ezért saját agrárszakértői csoportot működtetünk bankunknál, amely szakma-specifikus
megközelítésben értékeli a meglevő és potenciális ügyfeleinket. Az a célunk, hogy ne csupán
a számok, pénzügyi mutatók alapján ítéljük meg
partnereinket, hanem az ágazat alapos ismeretének birtokában gazdálkodásuk, működésük
egyedi jellemzőit is figyelembe tudjuk venni.
Például, hogy tisztán lássuk, mi, miért történik
egy sertéstelepen, milyen beszerzési és értékesítési, s ebből fakadóan finanszírozási ciklusokra, sajátosságokra kell tekintettel lenni a
hitelezés során. Így nem csak életszerűbben és
biztonságosabban tudjuk a hiteleinket kihelyezni,

hanem pénzügyi-gazdálkodási tanácsokkal is
hatékonyabban tudjuk segíteni ügyfeleinket.

Ez a szemlélet a banki termékfejlesztésben
is érvényesül?
Igen. A folyamatosan frissülő és bővülő banki agrárszakmai ismeretekre támaszkodva egyre gazdagodó szerkezetű banki termékkínálatot tudunk
biztosítani a szektor számára. Régóta rendelkezésre állnak a szektor specifikus termékeink, mint
a közraktározási hitel, a támogatás előfinanszírozás, a különféle MFB kedvezményes hitelkonstrukciók. Emellett egyéb speciális - például az agrárkészletek finanszírozását segítő - termékekkel
is megjelentünk, valamint az agrárintegrációra
speciálisan tervezett terméket is nyújtunk egyedüliként a piacon. A készletfinanszírozással elsősorban a mezőgazdasági termékek rendszeres
felhasználóit, a malmokat, takarmány-feldolgozókat céloztuk meg. A banki szakmai kontrollnak

„A Budapest Bank… a következő
években mindenekelőtt a stabil
gazdálkodással rendelkező
KKV cégek, azon belül is
az agráriumban tevékenykedő
és az exportban résztvevő
vállalkozások finanszírozására
összpontosítva tervezi
bővíteni tevékenységét.”
Kovács Viktor

interjú

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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azonban ez esetben is komoly a szerepe. Agráros
szakembereink számolják ki, hogy mekkora lehet
az ügyfél reális készletszintje, hetente ellenőrizzük a készletek alakulását, és napi készletjelentést kérünk a hitelezett vállalkozásoktól, ez segíti
a vállalkozások hatékony működését is.
Hogyan jellemezhető a banki agrárportfólió
helyzete?
Az egyik legdinamikusabban növekedő portfóliónkat az agrárágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök adják, amely
jelenleg a bank hitelállományának kb. 12-14 százalékát teszi ki. Az ügyfélállománynak pedig
mintegy öt százaléka kapcsolódik az élelmiszergazdasághoz. Ezek a számok jól jelzik, hogy az
agráriumban az egy ügyfélre jutó hitelvolumen
magasabb az átlagnál. E vállalkozások beruházási, támogatás előfinanszírozási, forgóeszköz
hiteligénye a tevékenységük finanszírozási sajátosságából fakadóan jelentős. Az árbevételük
ugyan nem feltétlenül kiugró, de magas nyereségességgel működnek. A bank adósminősítési
rendszere azt mutatja, hogy az agrárágazati
ügyfelek 80 százaléka a legjobb megítélésű
kategóriába tartozik.
A banki tervekben mi fogalmazódik meg az
agrárium finanszírozásával kapcsolatban?
Sok évvel ezelőtt a Budapest Bank nem volt en�nyire nyíltan agrárfinanszírozó bank. Az utóbbi
években azonban kiderült – amint azt az említett
adatok is mutatják – hogy a szektorba kihelyezett
hitelportfóliónk minősége átlagon felüli. Bankunk
megőrizve prudens, ésszerű üzleti kockázatokat
felvállaló, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozására fókuszáló szemléletét,
a következő években kiemelten tekint az agráriumban tevékenykedő, valamint az exportban
résztvevő vállalkozásokra, azok finanszírozására
összpontosítva tervezi bővíteni tevékenységét.
Erre a forrásaink is rendelkezésre állnak.
A válság előtt a Budapest Bank más hazai bankokhoz képest szerényebb mértékben növekedett. Ez épp a konzervatív hitelezési megközelítésünknek volt betudható, óvatosabban
viszonyultunk a kockázatosabb, a pillanatnyi
piaci konjunktúra által felfutó ügyletekhez. Ez a
szemlélet véleményem szerint megtérült, hiszen
mi a válságban is növelni tudtuk vállalati kihelyezésünket, következetességünk, kiszámíthatóságunk pedig értékként jelent meg az ügyfelek
szemében. Ennek is köszönhető, hogy az ügyfélkörünk döntő hányada - a kedvezőtlen gazdasági
környezet hatásai ellenére – valóban stabil vállalkozásokból áll.
A tények azt mutatják, hogy a hazai élelmiszer-gazdaság különböző területei más-más
gazdálkodási, pénzügyi, piaci helyzetben

vannak. Milyen hatással van ez a banki hitelkihelyezés irányaira?
Bankunknál hitelezhetőségi szempontból eltérő
helyzetben vannak az agrárágazat szereplői. Általában elmondható, hogy a hazai agrárágazat
gazdálkodási környezete az uniós szabályozás alkalmazása, a közösségi támogatások révén kiszámíthatóbbá, az ágazat összességében pénzügyileg
stabilabbá vált. Azonban az átlagosnál kedvezőbb
a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók
helyzete. Számottevő hányaduk fizetőképes piacokra számíthat, komoly uniós támogatási forrásokhoz jut hozzá, és jövedelmezően gazdálkodik.
Az állattenyésztés esetében más a helyzet. Azok
a gazdaságok vannak viszonylag jobb helyzetben,
amelyek rendelkeznek saját vagy bérelt földterülettel és maguk teremtik elő takarmányszükségletüket, illetve korszerű és gazdaságos technológiát
tudtak kialakítani. Az ilyen gazdaságok például a
tejtermelésben vagy a szarvasmarhatartásban
nagyon stabil gazdálkodást tudnak kiépíteni. Ám
azok a gazdaságok, amelyek vásárolják a változó
árú takarmányt, sokszor drágán termelnek, jövedelmezőségük gyakran kedvezőtlenül alakul.
Az élelmiszer-feldolgozás vállalkozásai pedig
mindent egybe vetve igen nehéz helyzetben vannak: ide nem kerültek jelentősebb uniós források,
erős az importból származó termékek versenye, súlyos következményekkel jár a feketepiac
romboló hatása. Összegezve, a hitelkihelyezés
területén komoly lehetőséget látunk a növénytermesztés, a földterülettel rendelkező állattartók
finanszírozásában, ám nagy óvatossággal járunk
el az egyéb állattartók és az élelmiszer-feldolgozók
esetében.
A bank egyik sajátos agrárhitelezési megoldása az úgynevezett ”integrátori finanszírozás”. Melyek e konstrukció főbb jellemzői?
A gép, vetőmag, növényvédőszer stb. forgalmazásával foglalkozó nagyobb kereskedelmi cégek
nagyszámú mezőgazdasági vállalkozással állnak
kapcsolatban. A kereskedők az agrártermelők
kiszolgálására gyakran alkalmazzák a halasztott
fizetést: a kiszállított mezőgazdasági termelési
input anyagokat csak később – esetleg a termény
betakarítását követően – kell a gazdálkodóknak
kifizetniük. Azért, hogy a kereskedők és a termelők élete is egyszerűbbé váljon – ne okozzon
problémát a késleltetett fizetés és valamennyien
elsősorban azzal foglalkozhassanak, amihez a legjobban értenek – egy olyan hitelezési megoldást
kínálunk fel, amely kiváltja a halasztott kifizetést.
Így a kereskedők gyártóktól való inputvásárlása,
majd értékesítése, illetve a mezőgazdasági termelők inputbeszerzése gördülékenyebbé és olcsóbbá válhat. A kereskedővállalatok által szűrt,
ismert és megbízható, bankunknak közvetített
mezőgazdasági vállalkozások (termelők) részére
hitelt nyújtunk, amelyből megvásárolják a kereskedőktől a nekik szükséges termelési inputokat.

A hitelt gazdasági tevékenységük bevételeihez
igazodva a termelési ciklus végén nekünk fizetik
vissza. Így olyan mezőgazdasági vállalkozások
(őstermelők, családi gazdaságok, egyéni vállalkozások) sokaságát érhetjük el a kereskedők közreműködésével, amelyek közvetlen megkeresése
igen nehéz feladat lenne és önálló hitelhez jutásuk sok esetben nehéz lenne. A banki kockázatot
a sok kisméretű termelői hitel elaprózza, ahhoz
képest, ha egy nagyobb, valamely kereskedelmi
cégnek folyósított hitelről lenne szó. (Természetesen a kereskedelmi vállalkozások külön is
lehetnek ügyfeleink.) A hitelezés biztonságát az
is növeli, hogy a kereskedő vállalkozások részben
kezességet is vállalnak, ha a termelő nem fizet.
Ugyanakkor az ügylethez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelentős kezességvállalása
is kapcsolódik.
Milyen területeken alkalmazzák ezt a hitelezési formát?
A növénytermesztés, azon belül a tőzsdei termékek (például gabona, repce, kukorica stb.) előállításának inputkiszolgálásához kapcsolódva vezettük be jó néhány éve ezt a hitelezési formát, ahol
a termelő és kereskedő vállalkozás külön-külön
lehet a partnerünk. Fokozatosan haladva – a már
említett banki agrárszakértői háttérre is támaszkodva – igyekszünk bővíteni ezt a kört. Az elmúlt
időszakban a paradicsom, a fűszerpaprika, az alma
termelésének inputkiszolgálásához kapcsolódva
indultunk el és vezetjük be az úgynevezett „integrátori finanszírozást”. Új termékek irányában
is vannak terveink, de erről azok konkretizálása
után érdemes majd beszélni. Jelenleg 13 kereskedelmi vállalkozás (integrátor) köré szerveződött
ügyfélkört szolgálunk ki a növénytermesztésben,
de folyamatosan keressük az új partnereket.
Az AVHGA kezességvállalása hogyan segíti a
banki és vállalkozói törekvések megvalósítását?
A mezőgazdasági vállalkozásoknak nagy a hiteligénye. Az általuk rendelkezésre bocsátható
fedezet (például készlet, vevőkövetelés, folyósításra kerülő támogatás, telep) - még a jól működő
vállalkozások esetében is - sokszor nem elegendő
a hitel felvételéhez. A kedvezményes alapítványi
kezességvállalás számos esetben át tud lendíteni
ezen a problémán. A bank számára is alapvető,
hogy minél nagyobb volumenű kedvezményes
kezességhez lehessen hozzáférni, mert az ilyen
kezesség ára sokkal könnyebben beépíthető
a banki termékek árába, s azok vonzóbbak lehetnek. A kedvezményes kezesség nélkül pedig
sokszor meghiúsulna a hitelügylet, hátrányosan
érintve a vállalkozások fejlődést is. A megfelelő
mértékben elérhető kedvezményes kezesség
lényeges szerepet játszik a banki és az alapítványi törekvések, illetve a vállalkozások üzleti
elképzeléseinek megvalósításában.

Huszonöt milliárd forintos, az elszámolható
költségek 35 százalékát kitevő támogatási intenzitású pályázati forrás nyílik, a gépkatalógusban közzétett kertészeti gépek, berendezések beszerzésére, fejlesztésére várhatóan 2013.
augusztus közepén. A konstrukció célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítá-

sa, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és
technológiai berendezések beszerzése révén.
A vissza nem térítendő támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult,
amely a TEAOR ’08 szerint meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3,
vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet

Az Európai
Bizottság
módosító
javaslata
a bioetanolgyártásról
Nem kedvez a magyar bioetanol-gyártásnak az
a javaslat, amellyel az Európai Bizottság módosítaná a nem hagyományos üzemanyagokra
vonatkozó irányelvet. Brüsszel ugyanis az eddigi elképzelésekhez képest a jóval kevesebb
kukoricából előállított, első generációs etanol
előállítását tartaná helyesnek.
A bizottság javaslata egyelőre nem végleges,
azt még az Európai Parlamentnek is jóvá kell
hagynia. Így az irányelv legkorábban jövő év
elején változhat meg.
Amennyiben a mostani formában fogadnák el
a javaslatot, Magyarország mellett a visegrádi
országok kerülnének kedvezőtlenebb helyzetbe, mert a jó kukoricatermesztési adottságok
ellenére a térségben várhatóan nem fognak
kiépülni olyan mértékben etanolüzemek, mint
Nyugat-Európa számos országában.

finanszírozás

Kertészeti berendezések
beszerzésének támogatása

folytat, és az értékesítésből származó árbevételének legalább 50 százaléka kapcsolódik a nemfeldolgozott kertészeti termék értékesítéséhez.
A konstrukcióban kis értékűnek minősül az a beruházás, amelynél a támogatási kérelem jóváhagyott támogatási összege maximum 5 millió
forint; nagy értékűnek minősül az a beruházás,
amelynél a támogatási kérelem jóváhagyott
támogatási összege maximum 50 millió forint.
A gazdálkodó a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a beruházással érintett
mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja
a 4 Európai Méretegységet (EUME). Induló vállalkozás nagy értékű beruházásra támogatási
kérelmet nem nyújthat be. Induló vállalkozás
támogatás igénybevételére csak akkor jogosult,
amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy
üzemmérete legkésőbb a beruházás befejezését
követő első naptári évben eléri a 4 EUME-t.
A beruházást 2014. december 31-ig meg kell valósítani. A támogatás iránti kérelmet kizárólag
elektronikusan lehet benyújtani.
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Napfény a palackban
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A mediterrán tájra emlékeztető Villányi-hegység déli fekvésű meleg
katlanjaiban terem az a szőlő, amelyből az immár nagyhírű borokat
készítik. Mások mellett Günzer Tamás pincészete is e táj melegét,
örömét rakja az asztalunkra palackjaiban. Nem is gondolnánk,
hogy a neves pincészet, bár a hagyományokra épít, mindössze
húsz évet tudhat maga mögött.
Először nem is borásznak, hanem állattenyésztőnek készült Günzer Tamás, ezért iratkozott be a szentlőrinci szakközépiskolába,
majd diplomázott 1991-ben a kaposvári Pannon Egyetemen állattenyésztő mérnökként.
Ám egy ajándék megváltoztatta élete irányát.
A szüleim látták bennem a vonzódást a szőlészet iránt is, ezért a diplomaosztóra kaptam egy kis szőlőt – mondja a ma már neves
borász. – Nem nagy terület, 0,3 hektár volt,
de elegendő ahhoz, hogy elinduljak ebbe az
irányba is. Később egy kis pincét örököltem
a nagyszüleimtől, innen hét kilométerre,
Palkonyán. Ott elkezdtem a szakmát művelni
úgy, ahogyan apámtól láttam. Hozzá tartozik, hogy apám itt Villányban a Mezőgépnél
dolgozott technológiai csoportvezetőként,
s mellette fél hektár szőlőt művelt. Akkor
szinte mindenki így gondozta a kis szőlejét,
munka után mentek a szőlőbe. Mindjárt az
első évben bort is készítettem, önállóan, az
örökölt pincében. Nagyon nagy erőt adott,
hogy az első borom, egyfajta vörös bor volt,
portugieser, azonnal aranyérmet kapott a
helyi borversenyen. Nagyon megörültem,
a bort szépen el tudtam adni, és rögtön vettem még egy darab szőlőt, az ös�szes pénzt visszaforgattam, aztán így
ment folyamatosan.

„Pályázatok, illetve
a banki hitelek
és az alapítványi garancia
nélkül nem tudtuk volna
megvalósítani
a terveinket.”
Günzer Tamás

A fokozatos növekedésben is volt egy fordulópont, amiről a következőket mondta a vállalkozó.
– Végülis 2002. év hozta a nagy változást. Az
igen színvonalas borversenyre, a Pannon Bormustrára bekerült az egyik borom, egy cabernet sauvignon. Ezen a versenyen választják ki
Magyarország 15-25 csúcsborát. Ekkor, lévén
már 4,5 hektár szőlőm, eldöntöttem, hogy
felhagyok az állattenyésztéssel és kizárólag
szőlészettel, borászattal foglalkozom. Megalakítottam a kft-met, mivel azelőtt egyéni
vállalkozó voltam. Mára ebből a 4,5 hektárból
45 hektár lett. Tíz év alatt megtízszereződött
a családi vállalkozásunk területe. Tavaly 250
ezer palack bort értékesítettünk 95 százalékban belföldi piacon. Nagyon elégedett vagyok, elmondhatom, hogy sok szép bor kerül
ki a pincéből. Ezt igazolják a díjaink is. Hazai
és nemzetközi versenyeken is rendszeresen
megméretjük a borainkat. Például Bordeauxból is aranyéremmel jöttünk haza, de amire
nagyon büszke vagyok, hogy aranyérmet
kaptunk Svájcban a luganói Merlot Mondiálon,
ahol a világ összes merlotja ott volt. Miénk
volt a legjobb magyar merlot. Hazánkban is
rendeznek nagyon színvonalas versenyeket,
ilyen a VinAgora Nemzetközi Borverseny, ahol
rendszeresen aranyérmet kapnak a boraink,

például 2010-ben két fajtagyőztes bort készítettünk, a legjobb pinot noir, meg a legjobb
merlot is a mienk volt. Úgy gondolom, hogy
nagyon nagy borokat is leteszünk az asztalra, de tény, hogy ezek most nehezebben eladhatók, mint válságmentes időkben. Ezért a
talpon maradás érdekében készítünk egy-két
gyümölcsösebb bort is. Rengeteg rosét adunk
el, és sikeres ebben a kategóriában egy szép,
illatos fehér borunk is. De – az adottságok
miatt is – elsősorban a magas minőségű, abszolút prémium borok készítésére vagyunk hivatottak. Azt mondom, hogy a borunk legjobb
helyen belföldön van, mert a hazai egy biztos,
állandó piac. Emellett természetesen nyitunk
külföld felé is: öt borászat fogott össze, hogy
az USA-ban megismertesse a borait. Kínába is
exportálunk prémium borokat, ez egy jó piacnak ígérkezik.
Hogyan oldják meg az elaprózott területek
művelését? – kérdeztük a vállalkozót.
– Maga a vállalkozás tíz emberrel működik, a
területeket kiadjuk családoknak művelésre,
általában egy-másfél hektárt vállal egy család. Szorgalmas családok, akik munkaidő után
meg hétvégén művelik a földet. Így nem kell
akkora létszámot foglalkoztatni, mert egyébként 45 hektárra – ahogy mondani szokták:
hektáronként egy emberrel számolhatunk –
45 embert kellene alkalmazni, nem beszélve
arról, hogy munkákban csúcs is van, de vannak időszakok, amikor kevesebb a teendő, tehát ez a fajta szőlészet nem viseli el az állandó létszámot. A szüretet külső vállalkozókkal
oldom meg. Állandó foglalkoztatottak csak a
traktorosok, a csomagolóüzemben és vendéglátásban dolgozók, valamint a borászok.
Egy külsőre is szép, új pincészet igen nagy
épületében beszélgetünk. Nem kis beruházás
lehetett. A pincészet fejlesztésére vonatkozóan a következőket mondta el a Günzer Tamás.
– Az első kis pince mellé vettem egy másikat,
utána még egyet béreltem. 2011-ben érett
meg az idő arra, hogy belevághattunk a mos-

A hasonló vállalkozásoknál mindig felmerül a
kérdés: szinten tartani, vagy növekedni. Erről
Günzer Tamás a következőket mondta.

tani nagy objektum építésébe, ami az európai
uniós EMVA pályázat gyümölcse. Összesen
500 millió forintos beruházás, amelyet tavaly
tavasszal adtuk át. Gyakorlatilag 1200 négyzetméteren egy igazán modern pincészetben
dolgozunk, ahol minden egy helyen van. A
pincében 400 négyzetméteren található az
érlelő barrique hordókkal, a földszinten van
a feldolgozó, a palackozó, a raktárak, az iroda
és egy vendéglátó rész.
A pályázat 50 százalékos támogatottságú,
amihez a DRB Bank adta a hitelt. Több ajánlatot kértem a bankoktól, és a DRB-től kaptam a legjobbat. Mindenben segítettek, az
ÁFÁ-tól az önerőig mindent megelőlegeztek.
Forgóeszköz hitelt is nyújtanak. Mindezek
mögött az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizető kezessége áll. Korábban volt egy nagy 75 százalékos támogatottságú meliorációs projekt, és egy másik nagy
projekt, amelyet alapítványi garancia mellett
a Budapest Bank finanszírozott: vásároltunk
16 hektár erdőt, kivágtuk az erdőt, kiástuk a
tuskókat, melioráltuk a területet, eligazítottuk a földet, beton vízelvezetőket építettünk.
Hatalmas munka volt, egy évig eltartott.
Majdnem annyiba került, mint ez a nagy
pincészet. Természetesen a gépvásárlási támogatásokkal vettük a drága, speciális gépeket is. Pályázatok, illetve a
banki hitelek és az alapítványi garancia
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani
a terveinket.
A városban a történelmi pincesoron vendéglőjükkel is találkozhatunk. Az is a vállalkozás
része?

– A vendéglátás szükséges, de hozzáteszem,
nyereséges tevékenység. 1999 óta a történelmi pincesoron egy régi pincét alakítottunk
át vendéglátó hellyé. Ez is hozzájárul ahhoz,
hogy sokan ismernek bennünket. Gyakorlatilag a személyzet bére jelenti a költséget és az
összes bor 10-15 százalékát adjuk el ott helyben, ami jelentős mennyiség. Hétvégenként
rendszeresen megtelik a 40-50 főt befogadó
helyiség. Sok vendég jön a Villány-Siklósi Borút szervezésében, de főleg az átmenő forgalomra építünk. Sokan érkeznek a fővárosból

– Szerencsére gyorsan kinőttük a feldolgozót. Négy éve, mikor elterveztem az építését 18 hektár szőlőnk volt, ahhoz bőven elég
lett volna. Most már a duplájánál is több van,
meg kell duplázni a feldolgozó kapacitást is,
és panziót is tervezünk építeni. Most nincs
szálláshelyünk, így nem teljes a szolgáltatás,
ezért itt építenénk panziót a feldolgozó mellett. Az új épületben még nem üzemel a melegkonyha, szeretnénk a napi nyitva tartást
megoldani. A vertikum kiépítése mellett még
növelni szándékozzuk a termőterületet, úgy
60-70 hektárig. Aztán még ki tudja, mit hoz
az élet. Ezért nem mondom azt, hogy véget ér
a fejlesztés. Mindenem ez a vállalkozás, nincs
semmilyen más érdekeltségem, mind a pénzt,
mind a tudásomat, az erőmet erre az egy célra fordítom.

vállalkozók

erre a vidékre, s egy kis harkányi, vagy siklósi
fürdés után útba ejtik Villányt, megebédelnek
a pincesoron. Rendezvényeket is tartunk. Itt
az új pincészetnél van egy 70 négyzetméteres
kóstoló helyiség meleg konyhával, plusz még
mellé fölállítunk egy fűthető sátrat és például
Márton napon 100-110 emberrel ünnepeljük az
újbort, libaételeket főzünk, borkóstolót tartunk, de említhetem az Ördög-árok túrát, amikor megnézzük azt a mesés dűlőt, ahonnan
legtöbb díjat nyert borunk származik.
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Területalapú Előlegfizetési javaslat az
támogatás
uniós agrártámogatásokból
A 2013. június 10-i végső határidőig összesen
mintegy 180 ezer egységes kérelem érkezett a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Területalapú támogatást több mint 5 millió
hektárra igényeltek. A támogatások alapjául
szolgáló, úgynevezett SAPS bázisterületet Magyarország esetében 4,829 millió hektár, az egy
hektárra jutó tényleges összeg megállapításához arányos visszaosztást kell majd alkalmazni.
A bázisterület alapján a hivatal ebben az évben hektáronként hozzávetőlegesen 233 eurós területalapú támogatást utalhat ki, ami
kb. 8 százalékkal haladja meg a tavalyi 213,99
eurót. A tényleges hektáronkénti támogatási összeg azonban nemcsak a visszaosztási
rátától, hanem a forint/euró árfolyamtól is
függ. Ez utóbbit az Európai Központi Bank
2013. október 1-jén érvényes forint/euró átváltási értéke alapján határozzák majd meg.

Vis maior
bejelentés
A gazdálkodóknak az egységes kérelem beadási
határideje (2013. június 10.) után is van lehetősége vis maior bejelentésre. A Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz bejelentést akkor
kell tenni, ha a 2013. évi egységes kérelemben
megjelölt területet illetően vis maior esemény
(például árvíz, belvíz) történt, és emiatt a gazdálkodó nem tudja teljesíteni a támogatás
igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett
növény található meg az adott táblán. A vis
maior eseményt a bekövetkezésétől számított
15 napon belül kell elektronikus úton jelezni. Ha
az adott káresemény gazdálkodót ebben akadályozza, akkor attól az időponttól számított
15 napon belül, amikor olyan helyzetbe kerül,
amely lehetővé teszi a bejelentést, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6
hónapon belül. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a
kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatban a termésátlag csökkenésre, vagy a termés
kiesésre vonatkozó káreseményt nem a vis maior formanyomtatványon kell bejelenteni. Erre
a NÉBIH honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, amelyet a kárt szenvedett terület fekvése
szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani.

A 2013 tavaszi rendkívüli áradás több uniós országban, így Magyarországon is súlyos károkat
okozott a mezőgazdaságban. Ezért a magyar
fél azt javasolta, hogy az árvízi károk miatt
az Európai Bizottság fontolja meg az idei területalapú uniós agrártámogatásokból előleg
folyósításának lehetőségét. Így a gazdák 2013.

október 15-től az idei területalapú támogatások
feléhez hozzá tudnának jutni, ami hektáronként 30-35 ezer forintot jelenthet. Tavaly már
volt példa hasonló megoldásra, akkor az árvízvagy aszálykár miatt történt előlegfolyósítás.
Több uniós tagország is támogatja a mostani
magyar javaslatot.

A dohánytámogatások
kifizetése
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2013 júliusának második felében
összesen közel egymilliárd forint utalását
indította el mintegy 900 gazdálkodónak a
termeléstől elválasztott Burley és Virginia
dohány támogatás keretében. Az érintett
gazdálkodók a támogatásról szóló határozatot július harmadik hetében kapták kézhez,
egyúttal a nekik járó támogatás átutalására

is sor került. A Burley és a Virginia dohány
támogatását a termeléstől elválasztva, a
mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló
történelmi bázisjogosultság alapján állapítják
meg. A jogosultságot az MVH tartja nyilván. A
támogatás a Burley és a Virginia dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel
esetén, a területalapú támogatásban figyelembe vett terület mértékéig vehető igénybe.

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

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

Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány a 2013. június 24-től életbe lépő Üzletszabályzat módosításának keretében
jelentősen csökkentette díjait, egyszerűsítette díjtáblázatát és megemelte a kezességi mérték sávhatárait a hazai agrár és
vidéki KKV-k finanszírozási lehetőségeinek
bővítése érdekében.

zatban foglalt díjtámogatás tette lehetővé, melynek pontos feltételrendszerét
rögzítő végrehajtási szabályok megalkotása
még folyamatban van.

Az alapítvány számára – Alapító Okirat szerinti célja alapján – az agrárágazat finanszírozása a legfontosabb feladat, de más vidéki
kötődésű vállalkozások számára is lehetőséget biztosít az új, csökkentett díjon történő
kezességvállalás igénybevételére.

A hitelösszegre vetített díjak 50�-os kezességi mértékre vonatkozóan jelennek meg,
zárójelben a 80�-os kezesség díja olvasható:

Az agrárcélú ügyletek preferenciája a jövőben
is a díjstruktúra alapját képezi, sőt, újdonságként az agráriumhoz szorosan kötődő ágazatok finanszírozását is az elérhető legkedvezőbb díjakkal kívánja támogatni a szervezet.

A vállalkozások által fizetendő nettó díjakat
bemutató, egyszerűsített díjakat az alábbiakban mutatjuk be.

Kölcsön- és lízingszerződések esetén:
Beruházási – és forgóeszköz hitel esetén, a
hitelcél szerint
– Tágabban értelmezett agrártevékenységek
esetén 0,25� (0,4�)

A díjak 29-72�-os mértékben csökkentek,
szegmensektől függően.

– Tágabban értelmezett agrártevékenységek
körébe nem tartozó tevékenységek esetén
0,3125� (0,5�)

A díjak ilyen jelentős mértékű csökkentését a 1310/2013. (VI. 7.) Kormányhatáro-

Könnyített fedezetű hitel esetén: 0,50�
(0,8�)

Faktoring- és bankgarancia szerződés
esetén: 0,50% (0,8%)
Az alapítvány piaci díjai is változnak, tekintve hogy az Európai Bizottság által
elfogadott módszertan évenkénti felülvizsgálatot tesz szükségessé. Az újonnan alkalmazandó piaci díjak a kedvezményes díjak hatályba lépésétől eltérően
2013. július 1-től érvényesek.
Az AVHGA 20�-80� között vállal kezességet. A kezességi mérték sávhatárokat
megemelte az alapítvány, így a legfeljebb
80� és 70�-os kezesség melletti sáv
50 millió Ft-tal, továbbá a legfeljebb 60� és
50�-os kezességvállalási sávok 100 millió Ft
összeggel kerültek kibővítésre.
Így a maximális 80�-os kezesség a
200 millió Ft alatti ügyletekre, 70�-os
kezesség a 200-400 millió Ft közti ügyletekre, 60� a 400-600 millió Ft-os
ügyletekre kérhető ezentúl. A 600 millió
feletti ügyletek esetében az AVHGA
által vállalt maximális kezességvállalási
mérték 50�.

Vidékfejlesztési Program
– kezdődik a társadalmi vita
Elkészült a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó magyar Vidékfejlesztési Program előzetes, társadalmi vitára
alkalmas változata. Így megkezdődhet az a
széleskörű konzultáció, amely segíti a program
végleges formába öntését. A társadalmi vita
várhatóan 2013 szeptemberének végéig tart.
A program finanszírozására a következő hétéves uniós költségvetési időszakban több
mint 3 milliárd euró áll Magyarország rendelkezésére.
Így a 25 százalékos mértékű nemzeti társfinanszírozással együtt mintegy 1300
milliárd forint fordítható a vidékfejlesztési célok megvalósítására. Több vidék-

fejlesztési célkitűzést - például a turisztikai, vagy a mikro- és kisvállalkozások
segítését - más minisztériumokkal közösen
felhasználható pénzügyi keretből lehet
majd támogatni.
A Vidékfejlesztési Programban kiemelt szerepet kap a versenyképesség növelése, erre
lesz fordítható a felhasználható források
hozzávetőlegesen 42 százaléka. A támogatási
összeg kb. 26 százalékát a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák
állapotának helyreállítására, megőrzésére,
javítására kívánják elkölteni. Megkülönböztetett figyelmet biztosít a program a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődés társadalmi feltételeinek javítására, ez

utóbbi területeket célozza a támogatások
mintegy 17 százaléka.
A 2014-2020-as időszakban is kiemelt jelentősege lesz a más operatív programokkal való
együttműködésnek, összhangnak. Például
a leendő Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programmal szoros együttműködésben valósulhat meg a kis- és közepes vállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése. Az
új Környezeti és Energetikai Hatékonysági
Operatív Program segítségével pedig öntözésfejlesztési beruházásokat lehetne megvalósítani. Az operatív programok közötti
együttműködés sajátos területe a közösség
vezérelt - LEADER szemléleten alapuló - helyi
fejlesztési programok megvalósítása.

pályázat

Díjcsökkentés a KKV finanszírozás
bővítése érdekében
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Megállapodás
a Közös Agrárpolitikáról
Hosszú tárgyalássorozat után egyezségre jutottak a tagállamok egymással és az Európai
Parlamenttel az új, 2014-2020-as Közös Agrárpolitikáról. 2013. június 26-án megszületett a
politikai megállapodás az Európai Bizottság,
az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament képviselői között a Közös Agrárpolitika
(KAP) reformjáról. A négy jogszabályból álló
csomaghoz ugyan formálisan még a teljes
Tanácsnak és az Európai Parlament plenáris
ülésének is beleegyezően kell viszonyulnia,
ám az egyezség megnyitja az utat az Európai
Unió költségvetésének mintegy kétötödét kitevő új, 2014-2020-as KAP előtt.
A leendő KAP rendszerében számos változás
lesz a közvetlen kifizetések esetében. Egy
rugalmas rendszer keretében a közvetlen kifizetések közelíteni fognak egymáshoz a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül
is. Az ilyen támogatások 30 százalékát pedig
külön természetvédelmi intézkedésekhez, az
úgynevezett „zöldítéshez” kötik.
A következő hétéves időszakban is fennmarad
a 2004 után csatlakozott tagállamok többsége, így hazánk által is használt Egységes
Területalapú Támogatás (SAPS). A kisebb
gazdák egy jelentősen egyszerűsített rend-

szerhez csatlakozhatnak, amelyben egy fix
támogatási összeget kaphatnak jóval kisebb
követelmények teljesítéséért cserébe. A generációváltás segítésére a fiatal gazdák a
gazdálkodás első öt évében 25 százalék külön
támogatáshoz juthatnak.
Több korlátozás is megszűnik, hogy a KAP
piacbarátabbá váljon. Így a tejnél 2015-ben,
a cukornál pedig 2017-ben járnak le a kvóták, a szőlőültetési jogokat pedig 2016-tól új
rendszerben kezelik. Egy új kockázatkezelési
eszköz is védi majd a gazdákat, piaci zavarok
esetén pedig a termelői csoportok és szakmaközi szervezetek ideiglenesen kollektív védőintézkedéseket vezethetnek be.
Jóval rugalmasabbá válik a KAP vidékfejlesztési pillére. Marad az alapvető koncepció,
hogy a tagállamok egy intézkedési „menü”
alapján állítsák össze saját igényeikre szabott vidékfejlesztési programjukat. Eltörlik
a tengelyekre osztott rendszert, amelyet
hat, szélesebb „prioritás”, azokon belül pedig célterületek váltanak fel. A programokat
jobban hozzá kell igazítani az EU közös politikáihoz, célkitűzéseihez és más pénzügyi
alapjaihoz. Kulcsszerepet kap az innováció
és a tudásátadás.

Méhészeti
támogatás
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal befejezte a Magyar Méhészeti
Nemzeti Programban szereplő varroa
atka elleni gyógyszeres védekezés támogatására benyújtott kérelmek bírálatát.
Így 2013 júliusában megkezdődött és
rövidesen befejeződik az összesen több
mint 600 millió forintos összegű támogatás kifizetése az arra jogosult mintegy
6,5 ezer méhész-gazdálkodó részére.
Mivel a 2012/2013-as végrehajtási évre
vonatkozóan benyújtott támogatási
kérelmekbe foglalt jogos igények meghaladták a maximálisan rendelkezésre
álló keretösszeget, a jogos támogatási
igények arányos csökkentése vált szükségessé.
Az arányos csökkentés alapján a méhészek a jogosan igényelt támogatási ös�szeg mintegy 80 százalékának megfelelő támogatásban részesülhetnek.
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