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GARANCIA

Az agrártermelők
stratégiai partnerek
A Budapest Bank meghatározó szerepet játszik a hazai agrárium, illetve
a kkv-szektor finanszírozásában. A bank e területeken tovább kívánja
erősíteni szerepét. A banki üzletpolitika, termékfejlesztés hosszú távú
együttműködésre törekszik ezen gazdasági szereplőkkel, amelyben az
alapítvány kezességvállalására is számít. Erről beszélgettünk Csürke
Józseffel a Budapest Bank vállalati árazási és hitelezési vezetőjével.
Milyen szerepet tölt be a Budapest Bank
a hazai piacon?
Mind a lakossági, mind a kkv üzletágat tekintve a Budapest Bank a nyolc legnagyobb hazai
bank egyike. A bank elkötelezett a kis- és középvállalkozások (kkv) kiszolgálása iránt, ezért
leányvállalataival – Budapest Lízing, Budapest
Autó – együtt a finanszírozási és számlavezetési
szolgáltatásokon túl teljes körű szolgáltatást
nyújt számukra. Jelenleg vállalati portfóliónk
12-14 százaléka kapcsolódik az élelmiszeriparhoz és a mezőgazdásághoz, az elkövetkező három évben szeretnénk növelni a részarányunkat
a mezőgazdaságban. Célunk minél hatékonyabb
segítséget nyújtani a vállalkozóknak, hosszú
távú kapcsolatot kiépíteni velük.
Hogyan foglalható össze a bank üzleti
filozófiája?
A Budapest Bankot innovatív bankként ismerik
és ismerik el, a folyamatos újítás a jövőben is

stratégiánk alapköve. Példaként említhetjük,
hogy Magyarországon elsőként léptünk partnerségre az Eximbankkal, az exportfinanszírozás biztosítása érdekében, illetve az Európai

Beruházási Alappal kötött megállapodás révén
az eszközlízing konstrukcióinkhoz is elsőként
kínálunk ingyenes intézményi garanciát. A bank
vállalati üzletága arra törekszik, hogy ügyfelei
az ország egész területén elérjék a szükséges
szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolattartást, amelyet 23 vállalati üzletközponton keresztül, közel 200 ügyfélkapcsolati tanácsadó bevonásával biztosítunk
kkv-ügyfeleinknek, amellett, hogy a vállalati
szolgáltatások a fiókhálózaton keresztül közvetlenül is elérhetőek. Ügyfeleink visszajelzése
alapján ügyfélkapcsolati menedzsereinkre nem
csak a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban
számítanak, hanem adnak véleményükre a
vállalkozást érintő egyéb gazdasági kérdésekben is. Agrárügyfeleink többsége nagy múltú,

„Célunk minél
hatékonyabb segítséget
nyújtani a vállalkozóknak,
s hosszú távú kapcsolatot
kiépíteni velük”
Csürke József

interjú

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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interjú

családi tulajdonú cég, ugyanaz a megközelítésük, mint nekünk: a célok közös megvalósítása,
a partnerség.
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Az utóbbi időszakban a Budapest Bank
komoly aktivitást mutatott az alapítványi
kezességvállalás igénybe vételére. Mivel
magyarázható ez?
Elsősorban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) kezességvállalását preferálják a vállalkozók és a bank is, ugyanis az alapítványi biztosíték segítségével mérsékelhető
a bank kockázatvállalása és erősíthető hitelezési aktivitása.
Mi a véleménye a kkv-szektor finanszírozásáról?
A lakossági fogyasztás élénkülésének elmaradásával a piaci kilátások most még bizonytalanok,
ezért meglátásunk szerint a kkv szektor sem
számíthat jelentős elmozdulásra (ugyanakkor
az exportorientált ágazatokban tapasztalható némi élénkülés). A nehéz gazdasági helyzet
után felértékelődik a bankok szerepe: a tartalékaikban megfogyatkozott cégeket a beinduló növekedés idején pótlólagos forrásokkal
kell ellátni, hogy a termelési igényeket fedezni
tudják. Ám a kkv-szegmens az elmúlt évek válságának hatására óvatossá vált. A csökkenő
megrendelések, kihasználatlan kapacitások
miatt elhalasztásra kerültek beruházások,
csökkent a termelési, kereskedelmi tevékenység finanszírozására fordított forgóeszköz
hitelek mennyisége. A vállalkozások sokszor
felélik tartalékaikat, részben az óvatosság miatt a megtakarítási hajlandóság is növekedett.
Mindez a kkv-szegmens általános kockázatának
növekedésével járt. Az üzleti aktivitás és beruházási kedv továbbra is visszafogott. Ugyanakkor az idei évben a cégek várhatóan valamelyest
aktívabbá válnak a beruházások tekintetében,
megvalósulhatnak elhalasztott beruházások, az
Új Széchenyi Terv is több támogatási lehetőséget kínál. A beruházások jelenleg három területre összpontosulnak: nagyobb rész jut az államilag támogatott és a hatékonyságnövelést célzó
beruházásokra, a kapacitásnövelő beruházások
még kisebb részt képviselnek. A vállalkozások
gyakran inkább a ki nem használt kapacitásaik felfuttatására törekednek. A bank kkv-kat is
érintő termékfejlesztése a hagyományos megoldásokon túl folyamatosan keresi az új, innovatív
finanszírozási lehetőségeket: bekapcsolódtunk
például az uniós forrásokkal folyó fejlesztések
finanszírozásába, illetve a magyar kkv-kat támogató programokba is.
Hogyan ítéli meg az agrárágazat finanszírozását?
A bank az agrárvállalkozásokra mint jól finanszírozható, stabil ágazati szereplőkre tekint. A

cégek többsége ugyanis fogyasztásra termel,
és termékeikre a kereslet – ha némileg csökkent
is, de – stabil maradt a válság alatt is. Az ágazatban a támogatási rendszer is jórészt változatlan és kiszámítható maradt. Így a válság nem
viselte meg a gazdálkodókat annyira, mint néhány más iparágat. Mi több, az exportra termelő cégekre jó hatással volt a devizaárfolyamok
alakulása, náluk már a növekedés jelei is megfigyelhetők. Ám az is tény, hogy az utóbbi időben az élelmiszeriparban az árfolyamváltozások
kiszámíthatatlansága, az állattenyésztésnél a
takarmányárak drasztikus emelkedése megnehezítette a vállalkozások helyzetét.
Úgy látjuk, az agrárvállalkozások jelentős része
még alultőkésített, és likviditási problémákkal
küzd, így többségük elhalasztja a nagyobb, kapacitásnövelő fejlesztéseket. Ugyanakkor az
elmúlt pár évben technológiai oldalon tapasztaltunk fellendülést, főként az EU-s támogatásoknak köszönhetően egyre több vállalat tudott
költséghatékony gépeket beszerezni, korszerűsíteni: a termékfejlesztés, állattenyésztő-telep
építés vagy felújítás kerültek előtérbe.
Mi jellemzi a banknál az agrárvállalkozások
kiszolgálását?
A bank hosszú távú kapcsolatok kiépítésére törekszik a szektorban. A bank az agrárágazatra
jellemző specifikus ciklusigényekhez igazítva
alakítja ki termékeit, ilyen például a növénytermesztési hitel, a közraktárjegy fedezete melletti
hitel vagy a támogatások előfinanszírozása. A
bank eszközvásárlási hitele azon vállalkozásoknak nyújt megoldást, amelyek beruházása
egyedi gépbeszerzésekhez kapcsolódik. A bank
leányvállalata, a Budapest Lízing Zrt. kifejezetten agrárcégeknek – őstermelőknek, családi
gazdaságoknak is – kínál megoldásokat. Ilyen
például az akár 0 százalékos önerővel igényelhető, áfa-visszaforgatással működő lízingkonstrukció vagy a törlesztési részletek szezonális
visszafizetésének lehetősége. Az új gépek finanszírozásánál elérhetővé tettük a 114/2008 (IX.
5.) FVM rendelet szerinti kamattámogatást, ami
a mezőgazdasági termelőknek lehetővé teszi a
futamidő alatt felhalmozott kamatköltség felének visszaigénylését. A konstrukció zárt végű
pénzügyi lízingben működik nálunk.
Milyen kockázatokat érzékel a kkv-k és az
agrárszektor finanszírozásában? Milyen
eszközökkel kezelhetők azok?
Az egyébként is magas ÁFA 25-ről 27 százalékra
emelése, és ennek finanszírozása rontja a cégek likviditását. Leginkább a nagyobb méretű
gazdálkodást folytatók szenvednek továbbra is
az adót kikerülőktől. Ha ebből a helyzetből fakadóan kiszámíthatatlan egy cég helyzete, a finanszírozása is kockázatosabb, és ezt a bankoknak
figyelembe kell venniük. A kedvezőtlen adózási

tendenciák egyre több forgóeszközt kötnek le
tartósan az ügyfeleink szabad likviditásából.
Ehhez tőkepótló hiteleket és forgóeszköz-hiteleket is nyújt bankunk, amelyek kockázatát a
mezőgazdasági cégeknél az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány kezessége jelentősen
mérsékli. A kockázatok csökkenthetők a vállalkozói hatékonyság javításával is, amelyekhez
államilag támogatott vagy saját banki forrású
fejlesztési hiteleket nyújtunk. Ebben is együttműködünk az Alapítvánnyal és integrátorainkkal. A kistermelők és a kkv-k számottevő
szegmensének igényeihez, kockázatának mérsékléséhez jól illeszkedik az integrátorok és az
Alapítvány által kidolgozott közös termékünk,
az integrátori hitel.
Az ágazatokat tekintve a hagyományos szántóföldi növénytermesztésben valamint egyes
öntözött szántóföldi zöldségkultúrákban látjuk
a legnagyobb növekedési lehetőségeket. Üdvözöljük és támogatjuk azon tevékenységbővítő
szándékokat, amelyek a félkész vagy feldolgozott termékek fizetőképes piacra juttatását tűzik ki célul. Mivel a banki hitelezési kockázatot
jelentősen mérsékli, ha a közvetlen megtérülés
kontrollálható, ezért a preferált agrár-termékek
esetében az előállítás teljes folyamatának finanszírozásban részt vállalunk. Ebben ugyancsak
nagymértékben számítunk az AVHGA kockázatot
mérséklő kezességvállalására.
Hogyan kapcsolódnak a támogatott hitelprogramokhoz?
Bankunk termékfejlesztése minden évben valamennyi támogatott hitelprogramhoz csatlakozik, ezáltal lehetővé válik ügyfeleink „helyzetbe
hozása”, versenyképességének növelése és az
EU-s elvárásoknak való megfelelése.
Milyen további tervei vannak a banknak,
különös tekintettel az agrár és a kkvfinanszírozásra?
Meglévő ügyfeleinkkel a jövőben szeretnék folytatni az együttműködést, illetve bővíteni partnereink körét. Amint már említettem, a következő három évben növelni akarjuk részarányunkat
a mezőgazdaság hitelezésében, bővítjük az
agráriumnak nyújtott finanszírozási, szolgáltatások körét. Az agrártermelőkre, mint stratégiai
partnereinkre tekintünk: a mezőgazdaságban
dolgozók hosszútávon gondolkodnak, ahogy mi
is. A mezőgazdasági termelési folyamatok több
éven keresztüli tervezést, a termelési ciklusok
egymásba kapcsolódását követeli meg ügyfeleinktől. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani
nekik, együttműködésünk révén hozzájárulni a
stabil működésükhöz, növekedésükhöz. Célunk
minél hatékonyabb segítséget nyújtani a vállalkozóknak, s hosszú távú kapcsolatot kiépíteni
velük: hisz az időjárásra ugyan nincs hatása a
gazdálkodóknak, de pénzügyeikre igen.

Termelés

A növénytermesztés volumene a mezőgazdasági számlarendszer előzetes adatai szerint
17 százalékkal emelkedett, az állattenyésztés
pedig 1,5 százalékos növekedést ért el 2011ben. Így a mezőgazdaság teljes termelése 10
százalékkal lett nagyobb.

Jövedelem

Az agrárágazat által megtermelt nominális
jövedelem jelentősen növekedett a gabona
és az olajos növények magasabb ára és a jó
közepes termés miatt. A jövedelemtöbblet
főként a szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkozó gazdaságokban és kisebb részt a
jobban szervezett kertészeti vállalkozásoknál csapódott le. A hizlalók jövedelemtermelő képessége továbbra is gyengébb, mivel a
hizlalók nem tudtak elérni a takarmányárak
növekedésével egyenértékű értékesítési áremelkedést. Elsősorban azok a tőkeerős gazdaságok tartották fent a kínálatot, amelyek
pályázati fejlesztési elkötelezettségeik miatt
is, a későbbi remélt kedvező piaci helyzetre
készültek fel. A tejtermelő és hízó marha
tartó gazdaságok egy részének fejlesztési
lendületét a pótlólagos üsző és hízó marha
exportértékesítési lehetőségek tartották
életben.

Hozzájárulás a GDP-hez

A mezőgazdaságban megtermelt GDP mintegy 27 százalékos növekedésének alapvető
szerepe volt abban, hogy a 2011. évben a
nemzetgazdasági GDP 1,7 százalékkal emelkedett.

Külkereskedelem

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek kivitelének volumene 2011-ben nem nőtt, ám
az exportbevétel a magyar fél számára kedvező áralakulás miatt közel harmadával lett
nagyobb. Az import volumene 5 százalékkal
emelkedett (részben a választékbővítés,
részben a húsimport miatt), annak értéke
azonban csak kb. negyedével lett több. Az
árufőcsoporton belül kétszámjegyű volt a
volumenbővülés a hús- és húskészítmények
mindkét irányú kereskedelmében, de dinamikusan bővült az élőállat- és a kávé-, tea-,
kakaó-, fűszerkivitel is. Az árufőcsoport kivitelében legnagyobb részarányt képviselő gabona és gabonakészítmények volumene – az

árak közel 40 százalékos emelkedése mellett
– mintegy hatodával esett vissza.
Így az élelmiszerek, italok, dohánytermékek
külkereskedelmi egyenlege meghaladta a
2 milliárd eurót, bár az árukészletek azt is lehe-

tővé tették volna, hogy ez a többlet 2,5 milliárd
euró legyen. Az élelmiszer-vertikum külpiaci
egyenlege (a növényolaj és fa külkereskedelemmel együtt) közel 2,2 milliárd eurós szintet
ért el, amely a teljes külkereskedelmi többlet
közel harmada.

értékelés

Jól teljesített az elmúlt évben
a mezőgazdaság

3

vállalkozók

Megfontoltan, hosszú távon
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A rendszerváltást követően sok olyan vállalkozás alakult, amely
a privatizáció során földhöz jutott új tulajdonosok számára igyekezett
szolgáltatásokat nyújtani. E cégek nagy része ma már nem létezik,
a nevük is feledésbe merült, viszont néhányan megerősödtek, s egyegy körzet meghatározó mezőgazdasági ellátó, kereskedő vállalataivá
fejlődtek. Ilyen vállalkozás a Hunya községben tevékenykedő BO-TI Zrt.
Tímár Zoltán vezérigazgatót kérdeztük a cég tevékenységéről, arról,
hogy miként sikerült talpon maradni, folyamatosan fejlődni, s a kiváló
adottságú Békés-Csongrádi terület gazdaságait ellátni.
Az ország egyik legjobb minőségű szántóföldekkel rendelkező körzetében tevékenykedő
részvénytársaság nem utódja semmilyen korábbi mezőgazdasági üzemnek, hanem önerőből
indulva betéti társaságként kezdte működését.
Erről a következőket mondta Tímár Zoltán vezérigazgató.
- A rendszerváltást követően 1991-ben kezdtük,
egy másik családdal összefogva, a két család
négy tagja alakított egy betéti társaságot. Egy
traktorral és munkagépeivel bérmunkát végeztünk azoknak az új tulajdonosoknak, akik a
kárpótlás révén földhöz jutottak, ám nem rendelkeztek gépekkel. Akkor sokan voltak ilyen
helyzetben. Egy év múlva alakultunk át részvénytársasággá. Tevékenységünket mindig az
adott helyzethez és igényekhez alakítottuk.
Semmi nem volt kőbe vésve, azt csináltuk és csináljuk mind a mai napig, amire igény van.
Mondhatom azt is, hogy folyamatosan és rugalmasan alakult a cég profilja: szántottunk,
vetettünk, arattunk, de amikor láttuk, hogy a
különféle géptámogatások révén a termelők
folyamatosan gépesítették a gazdaságaikat,
megértettük, hogy csupán a korábbi tevékeny-

ségből nem tudunk megélni. Akkor kezdtünk el
a mezőgazdasági termelés input anyagainak
és terményeinek kereskedelmével is foglalkozni. Mára már ez lett a fő profilunk, vagyis a
növényvédőszer, műtrágya, vetőmag forgalmazás és a terménykereskedelem, ami nem jelent
pusztán eladást és vásárlást, a mezőgazdaság
jellegéből adódóan nevezhető ez valamiféle
laza integrációnak, hiszen folyamatosan tartjuk
a kapcsolatot a termelőkkel.
Az idei tervünk 100 ezer tonna termény felvásárlása. Ez jórészt gabonát jelent, de kukoricát,
búzát, repcét, napraforgót árpát is vásárolunk.
Természetesen a mennyiség nagyban függ az
időjárástól. Azt, hogy évente mennyire nagy a
terméskülönbség, jól mutatja, hogy volt olyan
év, amikor 140 ezer tonnát vásároltunk fel, de
az is előfordult, hogy csak 50 ezer tonnát. A
felvásárlás mellett 1300 hektáron folytatunk
saját termelést. Amikor olyan anyagi helyzetbe
jutottunk, zöldmezős beruházásként, pályázati
támogatással, saját szárító és tároló telepet
építettünk, ahol 22 ezer tonna terményt tudunk
elhelyezni, ezzel is csökkentve a piaci kiszolgáltatottságot. Így mintegy végigmentünk a

„...az OTP Bank
biztosítja a folyószámlaés forgóeszköz hitelt,
amely egy része mögött
az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány készfizető
kezessége áll.”
Tímár Zoltán

termelési folyamaton: régen még szántottunk,
vetettünk, arattunk is a termelőknek, igaz, ma
is foglalkozunk ezzel, de már sokkal kevesebbet,
mint korábban, de végül is, ahogy az élet hozta,
átfogjuk a teljes vertikumot, az egyre kevesebb
gépi bérmunka mellett növekvő mértékben
anyagokat értékesítünk, terményt szárítunk,
veszünk és eladunk.
- Minden uniós engedéllyel rendelkező növényvédő szer és műtrágya megtalálható nálunk. A
rendszerünk négyezer partnert tart nyilván,
amibe természetesen szerepel az is, aki bejött
egy zsák műtrágyáért, amit a hétvégi telkén
szórt ki.
A talpon maradásról és a biztonságos
működésről szólva a vezérigazgató a
következőket mondta.
- Sokat jelent, hiszen a biztonságot adja, hogy a
cég körül kialakult egy termelői réteg, amely tízhúsz éve állandó partnerünk. Persze jönnek újak
és mennek is el, de ez a termelői kör marad, ezen
belül húsz körül van a több ezer hektáron termelő gazdaságok száma, ami nekünk biztos piacot
jelent. Ezek mellett a kisebbek köréből is több
állandó partnerrel számolhatunk. Mint korábban
említettem, nagy különbségek vannak az egyes
évek termései között, ami azt jelenti, hogy a terményárak is egyik évről a másikra, sőt év közben
is igen erősen ingadoznak. Mi igyekszünk ezért
biztonságot, kiszámíthatóságot adni a termelőknek is éves szerződések kötésével. Nálunk
követelmény, hogy betartsuk a szerződéseket.
Például 2006-ban, amikor nagyon magas volt
a kukorica ára, majd erősen csökkent, akkor is
kifizettük a megállapodás szerinti magasabb
árakat, de az igazsághoz tartozik, hogy 2010ben, amikor fordított helyzet alakult ki a termelők egy – kisebb - része nem volt ilyen lojális a
cégünkhöz. Mindig azt szoktam mondani, hogy
egymásra vagyunk utalva, lehet, hogy valaki
most tíz forinttal többet ad a terményért, az is
lehet, hogy tíz forinttal olcsóbban kap a termelő
máshol egy mázsa műtrágyát, de mi tíz év múlva is itt leszünk, nem tűnünk el, rugalmasak vagyunk, ha kell, segítünk ünnepnap, vasárnap is.
És a másik szempont, ami a mai világban szintén
fontos: mi garantáltan fizetünk. Itt építettük ki
az infrastruktúránkat, tíz év múlva is ki akarjuk
használni a szárítót és a raktár kapacitásunkat.
Hosszú távra rendezkedtünk be.
Ez a titka a folyamatos növekedésnek? – kérdeztük a vezérigazgatót. Megértik törekvéseiket a
termelők?
- A nagy többség megérti, különösen, ha a gyakorlatban is tapasztalják. Látják, hogy nálunk
alapkövetelmény a korrekt partnerkapcsolat, az
üzleti tisztesség, a személyes kontaktus. Mindig
azt mondom, hogy számomra nagyon fontos,
és természetesen kell az írás, de az adott szó

vállalkozók

is ugyanolyan erős. A partnereink tudják, hogy
amit szóban megígérünk, az pontosan úgy valósul meg. Egyszerűen meg kell tartani a termelői
kört, ezért egyformán fontos nekünk a háromezer hektáros partner is, meg a kistermelő is.
Mind a vásárlói, mind a beszállítói körünk igen
nagy. Tavaly kb. 1000 termelő részére értékesítettünk valamilyen anyagot, ebben a számban
benne van az őstermelő is, az is, aki egy kiló
növényvédő szert, vagy egy gépalkatrészt vásárolt. Mintegy 520 beszállítónk van. Az input
anyagok beszerzésénél természetesen fontos a
jó árkondíció, és hogy lehetőleg minél szélesebb
választékot tudjunk biztosítani, ezért nincsenek kizárólagos szállítóink. A műtrágyát is több
helyről szerezzük be, de természetesen nagy
partnerünk a Péti Nitrogénművek, a növényvédő szereknél nagy partner a BASF, a SumiAgro,
a Syngenta, a DuPont, a Kwizda. A vetőmagvak közül a Pioneer, a Monsanto, Limagra, a
martonvásári vetőmagokat keresik a legtöbben.
Sok múlik a területi ellátás szervezésén, illetve
az integráció kézben tartásán. Erről is beszélt
Tímár Zoltán vezérigazgató.
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A tervekről szólva a következőket mondta Tímár
Zoltán vezérigazgató.
- Legfontosabb stabilizálni a helyzetünket, emellett megfontoltan, apró lépésekkel növekedni kell,

- Cégünk Békés megyében és Csongrád megye
egy részén van jelen. A területi képviselőink
mindent intéznek, nem csupán eladnak és felvásárolnak, hanem szaktanácsokkal is ellátják
partnereinket. Tovább szeretnénk fejlődni, az a
stratégiánk, hogy megerősítjük, esetleg növeljük a területi képviselői hálózatot. Fontos, hogy
a helyszínen legyünk, helybe vigyük az anyagokat, figyelemmel kísérjük a termelést, mindenben a partnereink rendelkezésére álljunk, ma
már nem lehet másként létezni a piacon.

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.

Mindezt kellő pénzügyi háttér hiányában nehéz
megvalósítani. Mennyire stabil ez a háttér – kérdeztük a vezérigazgatót.
A tevékenység finanszírozásához az OTP Bank
biztosítja a folyószámla- és forgóeszköz hitelt,
amely egy része mögött az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége
áll. Jellemző, hogy a megalakulásunk óta, vagyis
több mint húsz éve ugyanannál a banknál vezetjük a számláinkat, s bonyolítjuk pénzügyeinket.
A mezőgazdasági termelés jellegéből adódóan a
gazdasági éven belül a pénzügyi gazdálkodásban egy bizonyos periodicitás jelentkezik, amit
igyekszünk a terménykereskedelemmel egyenletessé tenni, de mind emellett hitelt is igénybe
kell vennünk. Sokkal egyszerűbb volt a válság
előtt. Most mindenki óvatos, természetesen mi
is óvatosak vagyunk, hiszen mi sem finanszírozhatjuk meg feltétel nélkül mindenki termelését.
Csökkent is emiatt egy picit a forgalmunk. Nagyon kemény pénzügyi politikánk eredményeként az elmúlt két évben minimális behajthatatlan kintlévőségünk keletkezett.

mert aki csak szinten marad, előbb utóbb eltűnik
a piacról. A tevékenységi kört nem szándékozzuk bővíteni. Az eddigi tevékenységet kell folytatni, magasabb szinten, még hatékonyabban.

Alapítványi kezesség funkciói
• hitelképesség növelése
• hitelhez jutási feltételek javítása
• pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
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
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza

időszerű
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A tejtermelők A rizstermelők
különleges
támogatása
támogatása
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), az Európai
Unió elveivel összhangban, kiemelten támogatja
a tejágazatot. Ennek megfelelően a VM 2012-ben
ismét meghirdeti a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezelésére adható támogatást,
amely hozzájárul a termelés növeléséhez és a
versenyképesség javításához (18/2012. (III. 6.)
VM rendelet). Mintegy 3100 tejtermelő az idén
közel 45 millió eurót, több mint 13 milliárd forintot kaphat különleges tejtámogatás címén. A
gazdálkodónként várható támogatás mértéke
függ a jogcímre jelentkező termelők számától,
illetve a tejtermelők által leadott tejmennyiség
kilogrammban meghatározott tömegétől. A tejtámogatási forrásra az egységes területalapú
támogatásra vonatkozó kérelem beadásakor kell
igényt benyújtani 2012. május 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

Az ország uniós csatlakozása óta fontos szerepet
játszanak a mezőgazdaságban a nemzeti kiegészítő (top-up) támogatások, amelyeket az idén
lehet utoljára igényelni.
Ennek oka, hogy a közvetlen támogatás mértéke
2013-ban a magyar mezőgazdaság esetében is eléri az uniós szint 100 százalékát.
Így a továbbiakban nem lehet nemzeti kiegészítést fizetni a gazdálkodóknak.
Ezért az agrárminisztérium már 2011 első félévében előkészítette azokat a konstrukciókat,
amelyek alkalmasak a kifutó top-up támogatások
pótlására.
Magyarország nemzeti érdeke a rizstermesztés
további fenntartása, ezért a kifutó top-up támogatás helyett a Vidékfejlesztési Minisztérium

bevezeti a különleges rizstámogatást, amelynek
fedezetét a meglévő uniós források átcsoportosításával biztosítja (19/2012. (III. 6.) VM rendelet).
Az új jogcímmel várhatóan 380 millió forintos forráshoz juthat a mintegy 2800 hektáron gazdálkodó közel 30 hazai rizstermesztő.
A támogatás feltétele a rizstermelési kötelezettség megtartása.
A várható támogatás mértéke függ a jogcímre
jelentkező termelők számától, illetve a rizstermelésbe bevont terület nagyságától.
A vonatkozó támogatási kérelmeket az egységes
területalapú támogatást tartalmazó kérelem
beadásával egyidejűleg, 2012. május 15-ig kell a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
eljuttatni.

Indul a kérődző
szerkezet-átalakítási program
A 2013-ban megszűnő top-up (nemzeti kiegészítő támogatások) pótlására az agrártárca már
az idén elindítja a kérődző szerkezetátalakítási
programot.

A kérődző szerkezetátalakítási program keretében 2012-ben mintegy 10-12 ezer húsmarha- és
juhtartó 44,5 millió eurós, azaz közel 13 milliárd
forintos támogatáshoz juthat hozzá.

Így a juh és húsmarha-tartók közel dupla annyi
támogatást kapnak az idén, mint tavaly.

Minden olyan gazdálkodó bejelentkezhet a programba, aki a referencia időszakban (2011) anya-

tehenet, hízott bikát vagy anyajuhot tartott,
és rendelkezik egységes területalapú támogatásra jogosult területtel. A támogatást az
egységes területalapú támogatásra vonatkozó
kérelem beadásához kapcsolódva, 2012. május
15-ig kell igényelni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

Halászati támogatás első támogatásigénylés
Az Európai Halászati Alapból társfinanszírozott,
az „Akvakultúrába történő termelő beruházások” és a „Halfeldolgozás és értékesítés” jogcímekre 2011. július 1. és 2011. augusztus 31. között
támogatási kérelmet benyújtott nyertes gazdálkodók a támogatási határozatokat 2012. február
közepéig kapták kézhez.
A támogatási határozattal rendelkező gazdálkodóknak az első kifizetési kérelmet a támogatási

határozat jogerőre emelkedésétől számított 6
hónapon belül kell benyújtaniuk, amelyben a kiadások között gép vagy építési ráfordításoknak
is szerepelniük kell.
Abban az esetben, ha az első kifizetési kérelem 6 hónapon túl kerül benyújtásra, illetve nem tartalmaz gép vagy építési kiadási elszámolást, a kifizetési kérelmet a
jogcímrendelet alapján a Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatalnak el kell utasítania. Ekkor a nyertes támogatási
jogosultsága megszűnne.
Ennek elkerülésére, a két jogcímben érintett
nyerteseknek a megfelelő tartalommal 2012.
május 1. és 2012. május 31., valamint 2012. július 1. és 2012. július 31. között kell benyújtaniuk első támogatás kifizetési kérelmeiket
a Hivatalhoz.

A Vidékfejlesztési Minisztérium széleskörű társadalmi vitát követően véglegesítette a 2020-ig
szóló Nemzeti Vidékstratégiát. 2012. januárjában
a miniszterelnök és a tárca vezetői elindították
a stratégia végrehajtásának keretprogramját,
a mezőgazdaság és vidékfejlesztés minden területére kiterjedő Darányi Ignác Tervet. A terv
2012. és 2013. évi megvalósítását 300 milliárd
forintos támogatási forrás segíti. A fejlesztésekre szánt összeget a 2007-2013-as támogatási
periódusban még le nem kötött uniós és kapcsolódó hazai forrásokból biztosítják, felgyorsítva a pályázati jogcímek meghirdetését és
a pályázatok lebonyolítását.

Fiatal gazdák induló támogatása
A támogatás célja, hogy a fiatal gazdák számára
a mezőgazdasági tevékenység megkezdésénél
jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra segítséget nyújtson. Pályázatot nyújthatnak be a 18 és
40 év közötti, megfelelő szakirányú képesítéssel,
illetve végzettséggel rendelkező agrárszakemberek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni
mezőgazdasági üzem vezetőjeként. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint.
A támogatás összege: a gazdaságnak a kötelező
működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméretét alapul véve 20.000-40.000 eurónak megfelelő
forintösszeg. A pályázat megnyitására várhatóan
2012. I. felévében kerül sor.
A mezőgazdasági termékek értéknövelése
A támogatás célja a termékszerkezet átalakítása, a versenyképesség, valamint az
élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi
feltételek javítása, az energiafelhasználás ra-

cionalizálása, továbbá az üzemirányítás korszerűsítése, illetve vágópontok létesítése.
Pályázatot nyújthatnak be kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) vagy nagyvállalatok; egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli,
valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági vállalkozások vagy szövetkezetek; profiljuk
szerint mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások. A rendelkezésre álló
keretösszeg 5 milliárd forint. Az egy vállalkozás
által igényelhető maximális támogatás 100 millió
forint. A támogatási kérelem benyújtási időszak
megnyitása 2012. I. félévében várható.

Nem mezőgazdasági tevékenység kialakítása
A beruházási típusú támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységeit,
továbbá támogassa a helyben előállított termékek piacra vitelét. Pályázatot nyújthatnak be azon
természetes és jogi személyek, amelyeknek a
mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevétel 50 százalékát meghaladja. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
7 milliárd forint. A pályázat megjelenésére előreláthatólag 2012. I. féléve folyamán kerül sor.

Mezőgazdasági területek első erdősítése
Az intézkedés fő célja az ország erdővel borított területének növelése, az erdészeti szektor
fejlesztésével a vidéki foglalkoztatottság elősegítése, az erdők környezetvédelmi, társadalmi,
közjóléti és gazdasági szerepének növelése, hogy
a területek alternatív hasznosításával lehetővé
tegyék a mezőgazdaság újrastrukturálását. Pályázatot nyújthatnak be természetes és jogi személyiségű földhasználók.
A támogatás mértéke 853-2065 euró/ha közötti
összeg. Előreláthatólag 2012. május 1-je és 2012.
június 30-a között lehet majd pályázni.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
A vidéki munkahelyek létrehozása, megőrzése érdekében támogatják a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi,
agro- és ökoturisztikai fejlesztéseket, az infrastrukturális és szolgáltatási beruházásokat, a
marketinget. Pályázatot nyújthatnak be mikro-,
kis- vagy középvállalkozások, önkormányzati
társulások, nonprofit szervezetek, természetes
személyek és egyházi jogi személyek. A fejlesztés 5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2
népsűrűség alatti települések kül- és belterületein valósulhat meg. A Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városok, valamint kistérségi központok nem pályázhatnak.
A támogatás mértéke a hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes
elszámolható kiadás 65 százaléka, egyéb területen annak 60 százaléka. Amennyiben az ügyfél
nonprofit szervezet és a beruházás közhasznú
tevékenységének ellátásához köthető, az összes
elszámolható kiadás 100 százaléka. A pályázati
kiírás 2012. I. félévében várható.

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása
mezőgazdasági földterületeken
Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartását,
a mozaikos tájszerkezet kialakítását teszi lehetővé. Pályázatot nyújthatnak be a földhasználók. A
támogatás mértéke 740-1050 euró/ha közötti ös�szeg. Pályázni várhatóan 2012. május 1-je és 2012.
június 30-a között lehet.

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a
kis- és középvállalkozások, valamint gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:

Ingyenes telefonos és személyes konzultációs lehetőségek, tájékoztató anyagok
megküldése.

•	az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról, valamint
• segítséget nyújt beruházások tervezésében,
megvalósításában.

Kedvezményes feltételek szerint igénybe
vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás,
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.

Hívja a 06 40 200 771-es kék számot,
vagy keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu e-mail címen.

pályázatok

A Darányi Ignác Terv
2012. első félévében várható pályázatai
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Őshonos állatok genetikai megőrzésének
támogatása (Darányi Ignác Terv)
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) új pályázatot
ír ki az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai megőrzésére (17/2012. (II.
29.) VM rendelet). A tenyésztési hatóság, a kutatóintézetek, oktatási intézmények, az állattartók
és a tenyésztőszervezetek 2012. április 1. és 30.
között nyújthatnak be támogatási kérelmet a
11,8 millió eurónak megfelelő forintkeret terhére.
Az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági

állatfajták genetikai állományának megőrzésére nyújtott támogatás az agrárium biológiai
sokféleségének megóvását segíti.
A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a támogatási forrást négy területen használhatják fel. Támogatás igényelhető
1) a nem természetes élőhelyen (például mesterséges termékenyítő állomáson) tartott
állatok után, valamint
2) az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy
petesejtjének begyűjtésére, tárolására.
3) Forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták
megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és
körzeti tenyésztőt alkalmaznak.
4) Ugyancsak lehet hozzájárulást kérni a
génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények
szervezéséhez.
A Darányi Ignác Tervben meghirdetett pályázatra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál lehet jelentkezni.

A támogatás mértéke állatfajtánként és tevékenységi területenként eltérő mértékben,
mintegy 40 támogatási célra külön-külön került
meghatározásra.

A likviditás-támogatási
intézkedéscsomag meghosszabbítása
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarországon 2012. június 30-ig meghosszabbítsák azt a likviditás-támogatási intézkedéscsomagot, amelynek keretében a jogosult
pénzintézetek kölcsönöket kapnak, illetve tőkeemelésben részesülnek az államtól.
Mindezt annak érdekében, hogy tovább hitelezhessenek a reálgazdaságnak.

A likviditástámogatási program két éve indult, elsődleges célja a külföldi anyabankkal
nem rendelkező bankok (például az OTP, a
Magyar Fejlesztési Bank stb.) likviditásának
biztosítása volt.

miatt átdolgozott európai uniós állami
támogatási szabályokkal.
A program ugyanis jól célzott, arányos, továbbá időben és méretben korlátozott jellegű,
ahogyan azt az Európai Unió előírja.

Az Európai Bizottság azzal indokolta döntését, hogy a magyar program összhangban van a nemzetközi gazdasági válság

Ezáltal megfelelő eszköz arra is, hogy segítsen
elhárítani a magyar gazdaságban a válság miatt keletkezett zavarokat.
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