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GARANCIA

Az agrárfinanszírozás
kulcsszerepe
Hogyan foglalhatók össze az agrárágazat finanszírozásának jellemzői,
milyen általános és aktuális gondokkal kell megküzdeni e területen?
A vidékfejlesztési tárca miként próbálja segíteni az ágazat és a vidék
zökkenőmentes finanszírozását? Milyen eszközök vannak a tárca,
illetve a finanszírozásban résztvevő hitelintézetek és garancia szervezet
együttműködésének erősítésére? A közelmúltban lezárult magyar
uniós elnökség eredményei hogyan befolyásolják az agrárágazat
jövőbeni forráshoz jutását? Ezekről beszélgettünk Feldman Zsolttal
a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkárával.
- Hogyan ítéli meg az agrárium szerepét
a nemzetgazdaságban?
Jelenleg a mezőgazdaság részesedése a GDPből mintegy 2,5-3 százalékos. Ám ha a mezőgazdasággal szoros kapcsolatban álló gazdasági területeket, az úgynevezett agrobizniszt
tekintjük, egészen más képet kapunk. A mezőgazdaságnak beszállító iparágak (műtrágyagyártás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági gépipar, növényvédőszer-gyártás), a
mezőgazdasági termékeket értékesítő szektor (szövetkezetek, termelői kereskedelem),
az élelmiszergazdaság feldolgozó üzemei
(élelmiszeripar, élelmiszer-kisipar) és a mezőgazdaság együttesen már a nemzetgazdasági GDP több mint 10 százalékát mondhatják

magukénak. Így minden hetedik magyarországi munkavállaló közvetlenül vagy közvetve az
agráriumhoz kötődik. A vidéki térségekben
ugyanakkor kiemelkedő jelentősége lehet a
mezőgazdaságnak, illetve a kapcsolódó ágazatoknak. Ezt tükrözi a Kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium politikája is: a vidék
komplex szemlélete alapján nagy hangsúly
helyeződik a helyi foglalkoztatás és a megélhetés feltételeinek biztosítására.
- Melyek az agrárpolitika sarokpontjai
és prioritásai?
Az egyik sarokpont a mezőgazdaság és a vidék esetében is a foglalkoztatás bővítése. Ennek eszköze – és egyben önálló prioritás – a
KKV-szektor erősítése, az életképes családi
gazdaságok segítése. A vidékfejlesztési és

„... olyan megoldásokat
keresünk, melyek révén
a hitelintézetek érdekeltek
lehetnek a vidéki gazdálkodók
üzleti partnerként
való elfogadásában,
megtartásában.”
Feldman Zsolt
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mezőgazdasági politika központi elemének
számít még a minőségi termelés előmozdítása, a magasabb hozzáadott értéket előállító
gazdasági területek, így az állattartás vagy
az élelmiszerfeldolgozás fejlődésének preferálása, ezekhez kapcsolódva pedig a versenyképesség erősítése, a jövedelembiztonság
fokozása. A vidékpolitika megkülönböztetett
figyelmet fordít a helyi közösségek és piacok
megerősítésére. Ez utóbbit szolgálja például
a helyi piacok fejlesztése, amelyek a gazdák
számára lehetővé teszi termékeik közvetlen
értékesítését. Hasonló szerepet tölt be a termelői közösségek terményfeldolgozásának
segítése. Nem szabad azonban elfeledkezni a
hazai élelmiszeripar szerepéről sem, amely a
hazai mezőgazdasági termékek több mint kétharmadát vásárolja fel. A sikeres agrárpolitikához fentieken túlmenően megfelelő finanszírozási feltételek is szükségesek.
- Milyennek látja az agrárfinanszírozás
főbb jellemzőit és általános problémáit?
A mezőgazdasági vállalkozások finanszírozása alapvetően három forrásból történik: az
árbevételből, a hitelekből és támogatásokból.
A mezőgazdaság forgóeszköz igényes ágazat, amelyhez a gazdálkodók jelentős külső
forrásokat vesznek igénybe. A beruházások
döntő része sem oldható meg saját forrásból. A mezőgazdaság termelési folyamatai
biológiai-természeti meghatározottságúak,
erősen függnek az időjárástól. Emiatt jellemző a hozamok, az árak és a jövedelmek
évenkénti hullámzása.
- A kormányzat milyen eszközökkel tud
segíteni a finanszírozási problémák megoldásában?
A finanszírozási gondok kezelésében a legközvetlenebb kormányzati ráhatás a támogatási
rendszerek működtetésében nyilvánul meg.
Az európai uniós források hatékony lehívása
és a nemzeti források optimális felhasználása
nemcsak ágazatpolitikai cél, hanem fontos
eszköz is a finanszírozásban. A támogatásokon túlmenően természetesen együttműködünk a bankrendszerrel, olyan megoldásokat
keresünk együtt, melyek révén a hitelintézetek érdekeltek lehetnek a vidéki gazdálkodók üzleti partnerként való elfogadásában,
megtartásában.
- Milyen erőfeszítéseket tesz a tárca a
pénzügyi intézményekkel (bankok, garancia szervezet) való együttműködésre?
A bankokkal való közös kapcsolódási pontok
közül mindenekelőtt a Magyar Fejlesztési
Bankkal közösen kidolgozott és a takarékszövetkezeteken, kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciókat kell kiemelni. A korábbi MFB
hitelek mellett 2010 végétől működik az Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram, és 2011-ben indult

az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram.
Kidolgozás alatt áll az Agrár Széchenyi Kártya.
Az élelmiszeripari szereplők számára könnyebben elérhetővé tesszük az MFB Élelmiszeripari
Bankgarancia Programját, ezzel segítve hitelhez jutásukat. Az agrárfinanszírozási konstrukciókhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány kezességvállalása kapcsolódik. Ez,
illetve az általános alapítványi kezességvállalás megkönnyíti a vállalkozások kölcsönhöz
jutását, lévén a kezesség a hitelintézeteknek
és a hitelfelvevőknek is nagyobb biztonságot
nyújt. A különféle finanszírozási eszközök fejlesztésében stratégiai együttműködésre törekszünk az Alapítvánnyal. Az agrárágazathoz
és a vidékhez kapcsolódó szervezet kezességi
szerepvállalását erősíti, hogy garanciavállalásainak költségvetési viszontgaranciája a közelmúltban 70-ről 85 százalékra emelkedett.
- Mi jellemzi a bankok finanszírozási hajlandóságát?
A gyakran elhangzó aggodalmak és valós gondok ellenére, határozott érdeklődés tapasztalható a bankok részéről a mezőgazdaság
hitelezésére, melynek legelterjedtebb formája
a támogatások előfinanszírozása. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kezdeményezett
kedvezményes
forgóeszköz-finanszírozási konstrukciók működtetésében is komoly
partnerek a bankok. A takarékszövetkezetek
fokozott aktivitása határozottan érződik az
ágazatban. A hitelszféra számára az agrárszektor szereplői fontos, illetve potenciális
ügyfélkörnek számítanak. A több lábon álló,
pénzügyileg kedvezőbb helyzetben levő – sokszor nagyobb - agrárcégek persze könnyebben
kapnak hitelt. A kis- és közepes méretű családi
gazdaságok helyzete gyakran nehezebb, ám
ésszerű garanciák biztosításával fokozatosan
táguló körben azok hitelezése is megoldható.
- Az agrárfinanszírozás terén melyek a legsürgősebben megoldandó feladatok?
Az agrárfinanszírozás esetében az előttünk
álló egyik legfontosabb feladat a közraktározási kérdés megoldása. A korábbi években
többször is előforduló problémák – mint például árufedezet nélküli közraktárjegy letétbe
helyezése a forgóeszköz hitelt nyújtó banknál
vagy a közraktári készlettel való spekulatív
visszaélés – miatt a bankok bizalma érthetően
megrendült a közraktározásban, ezzel vis�szavetve az agrár forgóeszköz-finanszírozás
egyik fontos pillérét. A problémákat kezelni
kell, ezért jogszabály-alkotással és szakmai
eszközök alkalmazásával szeretnénk megerősíteni a közraktározással szembeni bizalmat.
Az agrárfinanszírozás másik kiemelésre érdemes aktuális gondja, hogy az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások egy része a korábbi – jelentős részben az uniós pályázatokhoz
kapcsolódó – beruházások hitellel való finan-

szírozásának banki követelményei miatt nagyon nehezen, vagy nem képes a forgóeszköz
hitelek fedezetének biztosítására. Ezért keressük a lehetséges fedezetek körének bővítését.
Ezzel összefüggésben felmerült az élőállatállomány fedezetként való figyelembe vételének vizsgálata, mellyel kapcsolatban jelenleg
is dolgozunk a megoldási lehetőségeken.
- Hogyan ítéli meg a magyar uniós elnökség
agrárágazattal összefüggő tevékenységét?
A magyar uniós elnökség egyszerre volt lehetőség és kihívás. Összességében sikeres félév
van mögöttünk. Eredményt értünk el például a
tejtermelő szektor középtávú fejlődési lehetőségének megalapozása, a tejpiac átláthatóbb
szabályozásának kialakítása terén. Fontos feladataink voltak a mezőgazdasági minőségpolitika átalakításában, az új állategészségügyi
szabályozás kidolgozásában. A tervezett, menetrend szerint tárgyalt témákon túlmenően
váratlan krízishelyzettel is szembesültünk a
német hasmenésjárvány miatt megrendült fogyasztói bizalomvesztés okozta zöldségpiaci
válság képében. A magyar elnökség hathatós
közreműködésével az Európai Unió 2011. júniusának közepén 210 millió euró értékű segélycsomagot fogadott el a zöldségágazat megsegítésére, amely lehetővé teszi az uborka-,
paradicsom-, saláta-, cukkini- és paprikatermelők gyors és rendkívüli támogatását.
- Mi volt az elnökség legnagyobb horderejű
eredménye?
A legfontosabb – a hazai agrárszektor finanszírozása szempontjából is alapvető – eredmény
az volt, hogy az uniós mezőgazdasági miniszterek tanácsának 2011. március 17-ei ülésén a
tagállamok minősített többségének támogatását élvező elnökségi következtetéseket fogadtak el a közös agrárpolitika jövőjéről szóló
bizottsági közleményről. Ez iránymutató az
Európai Bizottság számára, s háttérül szolgál
a 2014-2020-as közös agrárpolitika jogszabályi
keretének megalkotásához. A következtetésekben visszatükröződnek a legfontosabb magyar
érdekek. Magyarország legfontosabb célja az,
hogy a hazánknak jutó támogatások összege,
illetve azok aránya ne csökkenjen az új pénzügyi időszakban. Kiemelt prioritásunk a közös
agrárpolitika két pillérének (garancia alap és
vidékfejlesztési alap) megőrzése és világos
elhatárolása, az élelmezésbiztonság és a környezetvédelem kérdésének összhangba hozása, továbbá, hogy minél nagyobb rugalmasság
érvényesüljön és a támogatások egy részét
nemzeti hatáskörben meghatározott rendeltetési célok szerint lehessen szétosztani. Ös�szességében érvényesült az a törekvésünk,
hogy Európa mezőgazdasága dinamikusabbá,
versenyképesebbé váljék, és a Közös Agrárpolitika megfelelő eszközökkel és mozgástérrel
rendelkezzen az új kihívások kezeléséhez.

A takarékszövetkezeti szektor több mint 90
százalékát tömörítő Országos Takarékszövetkezeti Szövetséghez tartozó takarékok
mérlegfőösszege 2010-ben több mint nyolc
százalékkal, mintegy 1734 milliárd forintra emelkedett. A szövetkezeti hitelintézetek által nyújtott kölcsön volumene
csaknem
százalékkal
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nőtt, és megközelítette a 800 milliárd forintot.
A betétállomány ennél is nagyobb mértékben, 9
százalékkal bővült, így 2010 végén a takarékok
1445 milliárd forint náluk elhelyezett megtakarítást kezeltek.
A lakosságnak és a vállalatoknak nyújtott kölcsönök aránya kiegyensúlyozottan alakult.

A vállalatoknak nyújtott hitelek állománya a
tavalyi évben több mint tíz százalékkal növekedett, amely annak a folyamatosan erősödő
aktivitásnak az eredménye, amely a takarékszövetkezeti szektor vállalati, elsősorban kkvfinanszírozási tevékenységét jellemzi. A takarékok ügyfeleinek csaknem fele vállalkozás, azok
túlnyomó többsége kkv. A takarékok és kkv.
szektorbeli ügyfeleik jól együtt tudnak működni,
ez utóbbiak fizetési és együttműködési hajlandósága jobb, mint a bankszektor egészében. A
szövetkezetek egységes arculatát és termékkínálatát megteremteni szándékozó TakarékPont
hálózat is bővült, tavalyig 23 szövetkezet (kb.
360 fiókkal) csatlakozott a hálózathoz, s 2011ben már 30 fölötti tagsággal (kb. 450 fiókkal)
szeretnék zárni az évet.
Az Új Széchenyi Terv, a kormány hazai vállalkozások erősítését célzó törekvései, illetve a
vállalkozások igényei és a takarékok hitelezői
aktivitása alapján a 2011-es év a kkv-szektor finanszírozásának további bővülését hozhatja. A
takarékok fiókjai gyakorlatilag lefedik az egész
országot: a kis- és középvállalkozások, ezen
belül a mikrovállalkozások fő hitelezői, a teljes
vállalkozói hitelállomány 15 százalékát biztosítják. Ezek a hitelek biztos forrás háttérrel rendelkeznek, ugyanis a takarékok döntő mértékben
saját maguk által gyűjtött betétállományukra
támaszkodhatnak.

Fiatal gazdák
vendéglátó
szerepben

A Magyar Takarék az a bank, ahol országszerte 1800 fiók munkatársai és ügyfelei
néven szólítják egymást, és a szónak ereje
van. A rugalmas pénzügyi szolgáltatások és
a személyes ismertség nyújtják azt, amit Ön
egy pénzintézettôl elvár.
www.magyartakarek.hu

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
(AGRYA) az Európai Bizottság támogatásával indította el a Vidék Kaland Programot,
amelynek segítségével a 18 és 35 év közötti
városi fiatalok egy hétre bekapcsolódhatnak
egy-egy fiatal gazda által irányított gazdaság
tevékenységébe. Így megismerhetik a gazdálkodás hétköznapjait és esetleg kedvet is
kaphatnak a vállalkozóvá váláshoz. Az AGRYA
által meghirdetett pályázatra több mint 90
fiatal jelentkezett. A személyes meghallgatások után a szervezet 30 résztvevőt választott ki, akik között pszichológus, vegyész,
szociális munkás, építész, jogász, közgazdász
és szociológus is van. A nyerteseknek az
AGRYA egy traktor- és gazdaságismereti tréninget szervezett. A résztvevők élményeit, tapasztalatait a www.videk-kaland.hu honlapon
ismerhetik meg az érdeklődők.

értékelés

A takarékok növekvő
jelentősége
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Bionyúl-európai színvonalon
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A magyar nyúltenyésztés szakmai, gazdasági hegy-völgyeit megjárta
a gödöllői székhelyű Lab-Nyúl Kft. Valamikor az „aranykorban”
indult a vállalkozás, aztán meg kellett élni a magyar nyúltenyésztés
ellehetetlenülését, termelők, feldolgozók csődjeit. Amennyire lehetett,
a vállalkozás igyekezett a legnehezebb időkben is talpon maradni. Ma
már a rendkívüli igényességéről és szigoráról ismert HIPP német bébiétel
gyártó cég beszállítója. Beszélgető partnerünk Kustos Károly ügyvezető.
Egykoron a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet (KÁTKI) volt a bölcsője a LabNyúl Kft-nek, ahol 1995-ben alakult meg először
betéti társaságként a vállalkozás.
- Előtte őstermelőként foglalkoztunk nyúltenyésztéssel - mondja Kustos Károly. - Az első
időkben a KÁTKI nyúltelepén istállót béreltünk,
utána a nyúltelep, majd a baromfitelep üzemeltetését láttuk el. Később ehhez kapcsolódott
a kutatás-fejlesztés, mint tevékenység, amit
főleg pályázatok keretében a KÁTKI-val és a
Kaposvári Egyetemmel közösen végeztünk.
Ezek jórészt nyúltenyésztési, takarmányozási,
tartástechnológiai kutatások voltak, amelyek
főleg egy új fajtához, a Pannon Fehér nyúlhoz
kapcsolódtak. A baromfitenyésztés területén
főleg az őshonos fajtákra alapozott kutatások
tették ki a tevékenység nagy részét. A pályázati
pénzekhez természetesen mindig kellett a saját
erő, ezért folyamatos volt a kényszer, hogy a
kutatások eredményeit minél hamarabb realizáljuk a piacon. A tenyészállat eladás volt a fő
bevételi forrásunk. Az igazsághoz tartozik, hogy
több kutatási eredményünket azért nem tudtuk
megvalósítani, mert a piac nem bírta megfizetni.
Például, hiába állítunk elő egy kiváló minőségű
húst produkáló fajtát, s technológiát, ha az állat-

tartó nem tudja a piacon a jó minőségből adódó
előnyöket realizálni, akkor számára ez gazdaságilag ráfizetéses.

Jelentős változás, hogy a gyógyszeripar, illetve
egy külföldi bébiétel gyártó is felfigyelt a kft.
tevékenységére. Erről a következőket mondta
az ügyvezető.
- A kutatás-fejlesztés körébe tartozik, hogy a
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. részére - megbízásos alapon - kísérleteket végzünk.

„... folyamatos
a kényszer, hogy
a kutatások eredményeit
minél hamarabb
realizáljuk
a piacon.”
Kustos Károly

Gyakorlatilag adnak egy szakmai protokollt,
amelyet végrehajtunk. Egy másik kutatási
programunknak a következő években lesz meg
az eredménye, ez pedig a bionyúl előállítása.
A bionyúl tenyésztési és tartástechnológiai kutatásaink gyakorlati hasznosítása érdekében
felvettük a bébiételeket gyártó német HIPP
Kft-vel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy alapanyagot szállítsunk a bébiételekhez. Először
nem reagáltak a megkeresésünkre, később – mikor elindult a HIPP kft-nél a nyúlhúsból készült
ételek fejlesztése - megkerestek bennünket.
Amit most szállítunk még nem bionyúl, de a
szokványosnál sokkal kedvezőbb körülmények között tartjuk az állatokat, semmilyen
gyógyszermaradvány nincs a húsban és hos�-

szabb egészségügyi várakozási időt biztosítunk. Igaz, lassúbb az állatok növekedése is.
Ebben a technológiában döntő a takarmány
minősége. Jellemző, hogy például az egyik
nagy takarmánygyártó cég keverő üzeme nem
tudott olyan befejező tápot gyártani, amelyben
valamilyen gyógyszerátmosódás ne lett volna.
Lévén olyan hosszú a gyártósora és olyan nagy
a keverőrendszere, hogy gyártás előtt hiába
öblítették át az egész rendszert, valamennyi
gyógyszermaradvány mindig maradt az előtte
gyártott termék után. Ezért mi csak kis keverőkkel, állandó ellenőrzés mellett dolgozunk. Most
már eljutottunk oda, hogy évente 30 tonna nyúlhúst szállítunk a HIPP-nek, ami 40 ezer nyúlnak
felel meg. A követelmények nagyon szigorúak.
Minden évben auditálják a telepet és a vágóhidat, mindezek mellett folyamatosan ellenőrzik a
hús minőségét is. Az ellenőrzés szigorúságáról
csak annyit, hogy a HIPP németországi három
emeletes központjából a felső szint az irodarész, az alatta lévő két szinten mindenütt laborok vannak, s e laborok háromszáz paraméter
mérésére alkalmasak.
Erre a piaci háttérre építve a következő célról
így beszélt Kustos Károly.

Tevékenységükben döntő jelentőségűek a pályázatok. A külső szemlélő azt gondolhatja, hogy
a cég nyertes pályázatok sorát valósította meg,
de miután rákérdeztünk az ügyvezetőnél, kiderült, hogy nem is olyan egyszerű a dolog.
- Kudarcaink is voltak – teszi helyre az idealizált
képet az ügyvezető. – Különösen kezdetben fizettük meg az árát. Még az első években vásároltunk Nagyorosziban egy ezer anyás telepet.
Erre készítettünk a PHARE program keretében
egy magyar, lengyel, cseh határokon átívelő régiós pályázatot az önkormányzat bevonásával.
Megnyertük, aláírtuk a szerződést, elkezdtük a
beruházást, majd háromnegyed év után Brüs�szelből közölték, hogy visszavonták a támogatást, mert a támogatási ráta meghaladta az igényelhető mértéket. Vagyis a helyi PHARE irodán
– valószínű kellő gyakorlat híján – elszúrták a
dolgot. Természetesen Brüsszelből megígérték,
ha lesz másik pályázat, kapunk pénzt. Nem lett
másik pályázat. Közben a munkaügyi központtól
is vettünk fel támogatást, amit vissza kellett
fizetni. Mondhatom, ez volt a tanulópénz. Utána vásároltuk meg az alsótoldi telephelyet. Ott
főleg a telephelyfejlesztési pályázatból építkeztünk, valamint a Magyar Fejlesztési Bank
forrására pályázva készült több lépcsőben
a nyúltelep.
Ez volt a nyúltenyésztés egyik aranykora, úgy
egy évtizede. Ebben megerősít az ügyvezető is.
- Igen, akkor jó volt a nyúlágazat helyzete, 55
forint volt a táp ára és 400 forint fix árra szer-

ződtünk a környei vágóhíddal. Most 80 forint
a tápár. A telepről folyamatosan szállítottunk
a vágóhídnak. Közben alapítottunk egy szövetkezetet, hivatalos terminológiával termelői
csoportot. Közösen szereztük be a takarmányt,
közösen értékesítettük a nyulat a vágóhídnak.
Kétségtelen, hogy a kft-nek a kutatás-fejlesztés
és a HIPP cég komoly stabilitást ad, de a pályázatoknál a saját erő letételéhez szükség van hitelre. Hogyan éltek ezzel a lehetőséggel?
- 2003-ban, a beruházást követően vettünk fel
forgóeszköz hitelt öt év futamidőre a Magyar
Fejlesztési Banktól. Mikor lejárt a futamidő, a hitel megújítását kértük, amit sajnos nem kaptunk
meg. Ezt váltottuk ki egy szabad felhasználású
hitellel. Sajnos ezt a hitelt svájci frankban, 145
forintos árfolyamon vettük fel. A többit el lehet
képzelni, fizetünk, miközben tovább nő az adósságunk. E mellett – folyószámlahitelt is igénybe
veszünk az OTP-nél.
- Négy éve nyertünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az állattartó
telepek felújítására egy 450 milliós projekthez
támogatást: részben 50�-os, illetve 75�-os
(átlagban 59�) mértékben. A saját erőt megelőlegezendő még a válság előtt bementünk a
bankokhoz. Mindenki kedvezően reagált. Sajnos,
amikor beütött a válság, azt mondták, hogy felejtsük el az egészet. Gyakorlatilag nem kaptunk
hitelt. Így telt el három év. Az államtól megkaptuk a 20� előleget, amiből gépeket, technológiát vásároltunk. Egy évvel meghosszabbítottuk
a beruházás idejét, s mivel építési beruházásról
van szó, folyik a közbeszerzési eljárás. Most
nagy változás állt be, mert úgy látszik, hogy
az egyik bank megfinanszírozza a projektet.
Számomra – a válság ellenére is – érthetetlen
a pénzintézetek idegenkedése a támogatott
mezőgazdasági projektektől. Például a mi esetünkben 60� az állami támogatás, 20� a saját

erő, a maradék 20�-ot kell hitelből biztosítani.
Ha a beruházást megvalósítjuk, a bank nem
sokat kockáztat, hiszen ötször akkora értéket
építünk be, mint a hitel. Többszörös fedezet
van mögötte. Az tény, hogy az utólagos elszámolás miatt a támogatást valakinek előre meg
kell finanszíroznia, amit vagy az építő cég, vagy
a bank vállal. Az építőipari cégek nincsenek
olyan helyzetben, hogy ezt bevállalják, ezért ez
is a bankra hárul. El kell ismerni, hogy az MVH
a közelmúltban kedvezően változtatott a kifizetési rendszeren: lehetővé vált az elszámolások
folyamatos beadása. Ebben a helyzetben érthető módon sokat jelent az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége,
amelyet minden esetben igénybe veszünk.
Amint az ügyvezető elmondta, várhatóan jövő
áprilisban elkészül a 800 anyás bionyúltelep,
Németországban a HIPP Kft. elindítja a magyar
bionyúlhúsból készült bébiételek fejlesztését.

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
a kis- és középvállalkozások, valamint
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•	az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról, valamint
• segítséget nyújt beruházások tervezésében,
megvalósításában.
Ingyenes telefonos és személyes
konzultációs lehetőségek, tájékoztató
anyagok megküldése.
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.

vállalkozók

- A célunk egy bionyúltelep építése. Sikeresen
pályáztunk. Az elmúlt években az ismert pénzügyi gazdasági körülmények miatt azonban nem
tudtuk a tervezett ütemben kivitelezni a beruházást. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor
most egy hosszabbítással jó esélyünk van arra,
hogy 2012. áprilisra megépüljön a telep.
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Térségfejlesztési kölcsön
az Európai Beruházási Banktól
Az Európai Beruházási Bank (EIB) összesen 735 közúthálózat fejlesztése) finanszírozását 80
millió euró értékben nyújt négy új hitelt az uniós millió euró hitel szolgálja, míg 55 millió eurót
alapokból támogatható kiemelt magyarországi az egészségügyi infrastruktúrával kapcsolatos
térségfejlesztési beruházások finanszírozására. beruházások előmozdítására nyújtanak a Tár- Ebből 300 millió euró jut a Közlekedés Operatív sadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
Program (KÖZOP) és a Környezet és Energia Ope- keretében.
ratív Program (KEOP) beruházásaira. A közleke- - A fennmaradó 300 millió eurós hitelkeret a
dési ágazat segítésének célja a gazdasági ver- vidékfejlesztéshez kötődik. A kölcsön kedvezsenyképesség, valamint a társadalmi és területi ményezettjei leginkább az agrárturizmusban
kohézió növelése Magyarországon a főbb közúti és a vidéki örökségvédelemben érdekelt maés vasúti hálózatok bővítésével, kiemelten tá- gánberuházók és önkormányzatok lehetnek.
mogatva a környezetbarát és fenntartható köz- A hitelből elsősorban kisebb vidéki, mezőlekedési eszközök alkalmazását.
gazdasági és turisztikai infrastruktúra fejA - mikroés elérhető
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munkavállalóinak
ingyenes
képzését kezdi
meg
A nehezen
kistérségek megközelesztési projektek
finanszírozhatók
az ország
líthetőségét javító kisebb projektek (térségi valamennyi régiójában.
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a TÁMOP-2.1.4-09/1 program keretében.

Munkavállalók ingyenes képzése

Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség
nyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására.
Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor:
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Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra

Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
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Angol - kereskedelmi nyelvi képzés: 200 képzési óra
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Európai
Beruházási Bank
Az Európai Beruházási Bank (EIB) a 27 uniós
tagállam tulajdonában áll. Hitelt vesz fel
a tőkepiacokon, majd azt alacsony kamat
mellett olyan projekteknek kölcsönzi ki,
amelyek az Európai Unión belül, illetve a
szomszédos vagy a fejlődő országokban
infrastrukturális, az energiaellátással
kapcsolatos vagy környezeti fejlesztésekre irányulnak. A EIB az elmúlt két évben
összesen 3,6 milliárd euró kihelyezéséről
döntött Magyarország javára.

A dohány- és a
kertészeti termelés támogatása
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) megkezdte a termeléstől elválasztott dohánytámogatás, valamint a zöldség, a gyümölcs
és a dohány szerkezetátalakítási támogatás
kifizetését. A dohánytermelés támogatásában
érdekelt mintegy ezer gazdálkodó részére –
2011. június végétől – összesen több mint egy
milliárd forint átutalására kerül sor. A zöldség,
a gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási
támogatási jogcímeken 8,5 milliárd forintot kap
1800 gazdálkodó.

Állattartó telepek
korszerűsítése:
folyamatosan nyújthatók be
a kifizetési kérelmek
Az ÚMVP állattartó telepek korszerűsítése pályázati jogcím keretében a támogatási kérelemnek
helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal
rendelkező ügyfelek 2011. június 1. és 2011. június
30. között voltak jogosultak kifizetési kérelmet
benyújtani. Ugyanakkor a támogatások kifizetésének gyorsítása és ütemezettebbé tétele érdekében a 2011. szeptemberi benyújtási időszak
helyett 2011. július 1-jétől kezdődően meghos�szabbított új kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílt meg. E szerint az arra jogosult ügyfelek
2011. július 1. és 2011. december 31. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet.

az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjában (ÚSZT)
Az informatikai fejlesztést szolgáló pályázatok
- A Vállalati SaaS központok létrehozásának
és fejlesztésének támogatása című (GOP2011-3.4.1 kódszámú) konstrukció célja olyan
szolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai
alkalmazásokat nyújtanak (Software as a Service, SaaS) a kis- és középvállalatok számára.
Ezzel elérhetővé válik, hogy a KKV szektor működését olyan informatikai alkalmazásokkal
támogassák, amelyeket a vállalkozások saját
beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani. Az ilyen szolgáltatás igénybe vétele javítja
a KKV-k hatékonyságát, illetve bruttó hozzáadott érték termelő képességét. A pályázatok
benyújtása 2011. július 1-jétől 2011. augusztus
31-ig lehetséges.
- A Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című (GOP-20112.2.1, illetve KMOP-2011-1.2.5 kódszámú) kiírás
célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások hatékony alkalmazása
révén mind a belső vállalati, mind a vállalatközi
üzleti folyamatokban. Támogathatók továbbá
a modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. A pályázatok beadása 2011. július 1.
és 2012. december 31. között lehetséges.
Regionális pályázatok
- A mind a hét régióba meghirdetett Telephelyfejlesztés (KMOP-1.5.3, illetve DAOP, DDOP,
ÉÁOP, ÉMOP, KDOP, NYMOP-1.1.1 kódszámú) pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások
(a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül
szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve
a működési feltételeik kedvezőbbé tételével
a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal
közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének
a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő
telephelyek modernizációját és bővítését, nem
megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek
kialakítását, a telephelyek kihasználtságának
növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javí-

tása mellett. A pályázatokat 2011. június 30-tól
régiónként eltérően, egy vagy két szakaszban
2011. augusztus 30-ig, illetve 2011. december
30-ig lehet beadni.
- Az ipartelepítés című, öt régióban meghirdetett (DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP-1.1.1 és
NYDOP-1.3.1 kódszámú) pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági
társaságok jelentős foglalkoztatási hatással
járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek
támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régiók
foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet
és a régió versenyképességét. A pályázatok
beadása 2011. június 30 és 2011. december 30.
között lehetséges.
A munkahelyi képzés támogatása
- A munkahelyi képzések támogatása mikro- és
kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3.A-11/1
kódszámú) pályázati kiírás célja olyan mikro-

és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni,
amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan
gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a
beruházással kapcsolatban konkrét képzési
igényük merül fel. Támogatandók a projekt
megvalósításához szükséges munkavállalói
tudás, készség- és képességfejlesztések. E
pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói
tudásának naprakészen tartásához – képzésekre pályázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más szakmai
területen. A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és
elbírálása folyamatos.
-   A munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára című (TÁMOP2.1.3.B-11/1 kódszámú) pályázat keretében
szakmai képzésekre – amennyiben azok az
Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak  –,
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.),
idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

Pályázási lehetőségek

az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció Programjában (ÚSZT)
- A GOP-2011-1.1.1 kódszámú Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
című pályázati kiírás célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások,
technológiák, illetve ezek prototípusainak
kifejlesztését eredményezik.
A pályázatok benyújtására 2011. augusztus 1.
és 2011. december 31. között van lehetőség.

- A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása című (GOP-1.3.1/A és KMOP-1.1.4/A
kódszámú) pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat)
technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek
(beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet),
szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését
vállalják. A pályázatok benyújtása 2011. március
1. – 2011. december 31. között lehetséges.

- A GOP-2011-1.2.1 kódszámmal jelölt Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai
innovációjának támogatása című felhívás célja az együttműködő innovatív vállalkozások
közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek segítése,
a műszaki fejlesztés hátterének biztosítása,
mégpedig az adott klaszter több tagja által
tulajdonolt projekttársaságok támogatása
révén.
A projektötletek benyújtására 2011. július 15.
és 2011. december 31. között kerülhet sor.

- Az Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére című (GOP-1.3.1/C és KMOP-1.1.4/B kódszámú)
pályázati kiírás célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése
a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért
innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel
kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. A pályázatbenyújtási
időszak 2011. március 1-jén kezdődött és 2011. december 31-én zárul.

pályázatok
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A belvíz és az aszály elleni
védekezés támogatása (ÚMVP)
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP)
pályázatot ír ki a belvízvédelem, a vízkárelhárítás, az öntözés és a melioráció (talajjavítás) fejlesztésére. A támogatás keretösszege 2 milliárd
forint.
Az alábbi célok megvalósítására igényelhető
támogatás:
- Védművek fejlesztése. A 2010-es ár- és belvízkárok felhívták a figyelmet arra, hogy a közösségi védművek erősítésének és a termőföldek
belvíz elleni védelmének támogatását kiemelten kell kezelni. Ezért az ár- és belvizek okozta
károk helyreállítására, valamint új közösségi
védművek kiépítésére nyújthatók be pályázatok.
- Öntözőrendszerek fejlesztése. Magyarország
egyes térségeire kettős veszélyeztetettség jellemző, egy idényben belvíz és aszály is sújthatja

ugyanazt a területet. A szárazság elleni védekezést szolgálja a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos öntözőrendszerek kialakításának
támogatása. Az öntözéses gazdálkodás a többlettermelés révén lehetővé teszi, hogy kis termőterületű gazdaságok is életképessé váljanak.
- Melioráció. A talaj védelmét, vízmegtartó képességének növelését szolgálja a talajjavító
(meliorációs) beavatkozások ösztönzése. A víz-

Célterületenként változó összetételben önkormányzatok, vízgazdálkodási társulatok,
mezőgazdasági termelők, nonprofit gazdasági
társaságok nyújthatnak be pályázatot. A tárca kiemelt figyelmet fordít a kis (legfeljebb 20
hektáros) területen gazdálkodókra, akik a támogatási kérelmek elbírálásakor többletpontot
kaphatnak. A támogatási kérelmeket 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

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.

Változnak
a kifizetési
kérelem benyújtási
időszakok (ÚMVP)
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet
módosító 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet. Ennek
értelmében megváltoznak az egyes Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett pályázati jogcímek kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályok. A kérelem beadására nyitva
álló időszak meghosszabbodik. Így kifizetési
kérelem benyújtására 2011-ben július 1. és december 31. között van, 2012-től pedig február 1.
és május 31., valamint augusztus 1. és december
31. között lesz lehetőség.
A rendeletmódosítás hosszabb felkészülési lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak, ekképp
tervezhetőbb módon tudják kérelmeiket benyújtani. Mindez hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést
is eredményezhet.

elvezető és –visszatartó árkok, a talajcsövezés
kiépítésének és karbantartásának támogatása a
minőségi termelés megalapozását segíti.

Alapítványi kezesség funkciói
• hitelképesség növelése
• hitelhez jutási feltételek javítása
• pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel
biztosított összeg százalékában:
Kezességgel biztosított
összeg (Ft)

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 474 5085
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

1-1 m
1 m-75 m
75 m-150 m
150 m-

Futamidő
Évenkénti díjfizetés
Egyszeri díjfizetés
1 - 25 évig
1 évig
1-4 évig 4-7 évig
3800 Ft
3800 Ft
0,65
0,65
1,10
1,50
0,80
0,80
1,25
1,60
1,00
1,00
-

A fenti értékek a kezesség mértékének (20-80�) megfelelően arányosan változnak.

• A piaci kezességi díj, 50�-os készfizető kezesség mellett kezességgel biztosított összeg 1,21-2,13� között változik. Mértéke függ a hitel típusától
(forgóeszköz vagy beruházási) és az ügylet típusától (agrár vagy nem agrár).
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