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Kezességvállalással könnyebb
a finanszírozás
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) stratégiai célja,
hogy megkönnyítse a hitelhez jutást olyan – elsősorban agrár- és vidéki mikro,
kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) számára, amelyek finanszírozását
a pénzügyi intézmények túl kockázatosnak ítélik. A hitelfelvételnél a készfizető
kezesség bevonása számos kézzelfogható előnyt jelent a vállalkozások
számára, ugyanakkor a kezesség iránt egyre nagyobb igény mutatkozik
a bankok részéről is. Az alapítvány összekötő szerepet tölt be az agrárágazat
finanszírozásában, együttműködik a terület valamennyi (vállalkozói,
finanszírozói, kormányzati) szereplőjével. Kezdeményező szerepet játszik
az új vállalkozás-finanszírozási lehetőségek kidolgozásában és gyakorlati
alkalmazásában is. Erről beszélgettünk dr. Herczegh Andrással, az AVHGA
ügyvezető igazgatójával.
Hogyan ítéli meg az agrárvállalkozások jelenlegi finanszírozási helyzetét? Milyen szerepet
játszik az alapítvány az agrárhitelezésben?
Kedvező tendencia látható a mezőgazdasági vállalkozások hitelezésében. Miközben a teljes vállalati hitelállomány 2011-től mintegy 7 700 milliárdról 2015-re 23 százalékkal kb. 5 900 milliárdra
csökkent, a mezőgazdasági vállalkozásoké 12 százalékkal bővült, 326 milliárd forintról 366 milliárd
forintra. A hazai gazdasági szereplők egy része
túlságosan eladósodott ahhoz, hogy újabb kölcsönt vegyen fel, azaz nincs elég szabad fedezete,

„Elsődleges cél a kisebb és kevésbé
hitelképes vállalkozások segítése.”
Herczegh András

amit fel tudna ajánlani a hitelfelvételhez. Tovább
növeli a kockázatot, hogy a mezőgazdasági üzemek fedezetbe adható eszközeinek jelentős része
korlátozott forgalomképességgel bír, ilyenek például a terményszárító, a magtár vagy az állattartó

telep épületei. Erre a problémára
nyújt megoldást az AVHGA kedvezményes kezessége, amelynek
a lényege, hogy kevesebb fedezettel, vagy akár tárgyi fedezet
nélkül juthatnak finanszírozáshoz
a cégek, de nagyobb hitelös�szeghez, alacsonyabb kamathoz,
hosszabb futamidőhöz is hozzásegítheti őket az intézményi kezesség. Elsődleges cél a kisebb és
kevésbé hitelképes vállalkozások
hitelhez jutásának segítése, de
olyan vállalkozások is fordulhatnak hozzánk, amelyek hitelképesek ugyan, de javítani szeretnének
a hitelkondícióikon.
Miként alakul az alapítványi kezesség iránti
igény?
Az alapítvány kezessége iránti megnövekedett
igényt mutatja az egyre gyarapodó kezességállomány: az AVHGA 2010 óta megkétszerezte
a kezességgel biztosított fennálló hitelállományát.
Az elmúlt egy év folyamán pedig jelentős, közel
nyolcezer új hitelfelvételen keresztül segítette
az agrár, illetve vidékfejlesztési célú vállalkozások forráshoz jutását. 2016. szeptember 30-án
a garantált hitelek összege összesen 206,5 milliárd
forintot tett ki.
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Milyen lehetőségeket lát a Vidékfejlesztési
Program megvalósításában?
Jelentős növekedés várható a következő hónapokban az agrárhitelezésben, mégpedig a Vidékfejlesztési Programnak (VP) köszönhetően, elsősorban
a beruházási és ahhoz kapcsolódó hitelek esetében.
A VP nyertes pályázataihoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításához a támogatási összegen felül
többnyire támogatás-előfinanszírozási hitel, beruházási hitel, a megvalósult projekt működtetési
szakaszban pedig forgóeszközhitel igénybevétele
válhat szükségessé. A VP kiemelt ágazatai – például
az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar
– már 5-10 évvel ezelőtt is fókuszterületek voltak
nálunk, ezért ezekben az ágazatokban hagyományosan nagyon sok gazdálkodó partnere van
az alapítványnak. A legtöbb beruházási támogatás a nagy munkaerő-igényű ágazatokba áramlik.
Ez egybecseng az alapítványi célokkal, hiszen a legtöbb esetben kisvállalkozások, őstermelők és családi
gazdaságok hiteleihez nyújtunk garanciát. Célszerű,
ha a gazdálkodók még a pályázat benyújtása előtt
felkeresik az adott pénzintézetet, és együtt tervezik
meg a beruházás finanszírozási oldalát.
Melyek az alapítvány üzletpolitikai célkitűzései?
A mezőgazdasági vállalkozásoknak korszerű technológiára, így szinte folyamatos fejlesztésekre, gépvásárlásokra van szükségük, ennek megfelelően
a hitelfelvétel iránti igény magas a szektorban, ami
például megmutatkozik a forgóeszköz hitel felvételek magas arányában. Megfigyelhető, hogy ezek
a vállalkozások hagyományosan jó adósnak számítanak, annak ellenére, hogy az ágazat sajátosságaiból fakadóan sokan küzdenek forráshiánnyal.
Az agrárszektor egészen speciális igényekkel rendelkezik: egyrészt hosszú a termelési ciklus, mivel
egy beruházás jellemzően egy év alatt termel bevételt. Másrészt az ágazat erősen időjárásfüggő,
ami a termelékenységet és a versenyképességet
jelentősen befolyásolja. Az alapítvány pénzügyi segítséget nyújt ahhoz, hogy a vállalkozások minél
gyorsabban reagálhassanak a változó környezethez,
és terveiket megvalósíthassák. Az AVHGA nem kizárólag a mennyiségi növekedésre helyezi a hangsúlyt,
hanem az agrárvállalkozások célzott támogatására,
a gazdálkodók hitelhez jutási feltételeinek javítására, kedvezőbb helyzetbe hozására. Ezért kimondottan a gazdálkodók speciális igényeire szabott
finanszírozási megoldásokat alakított ki több hazai
hitelintézettel. Ezek az egyedi termékek mérsékelt
fedezeti elvárásokat, kedvezőbb díjakat és egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést biztosítanak a gazdálkodók és a pénzügyi intézmények számára egyaránt.
A hazai pénzintézeti rendszer mekkora hányadával állnak kapcsolatban?
Több mint száz pénzügyi partnerintézménynél,
vagyis gyakorlatilag az összes magyarországi banknál, a takarékszövetkezeteknél, és kisebb mértékben más pénzügyi vállalkozásoknál lehet igényelni
az alapítvány kezességét hitellel vagy más banki
termékkel együtt. Így gyakorlatilag az ország min-

den pontján jelen vagyunk. A kezesség igénylése
az ügyfél részéről nem jár plusz adminisztrációs
feladattal, a kezességvállalással kapcsolatos teendőket teljes egészében a bankokkal közösen bonyolítjuk. Feladatunk a gazdálkodók finanszírozásának
segítése, ezért mindig az alapítványnál elérhető legkedvezőbb kezességvállalási lehetőségeket kínáljuk.
Az agrárvállalkozások hitelezése a bankok számára speciális kockázatokat is hordoz, ilyen például
az időjárásnak való kitettség. Hogyan tud segíteni
az AVHGA az ágazat sajátosságaiból fakadó finanszírozási problémák megoldásában?
A kormányzati célkitűzésekkel összhangban vannak
az alapítványi célok is. Az agrártárcával együttműködve részt veszünk speciális finanszírozási konstrukciók kialakításában és működtetésében. Jelentős szerepet kapnak a Földművelésügyi Minisztérium
által kidolgozott, a kedvezőtlen időjárási jelenségek, illetve kedvezőtlen piaci körülmények által sújtott vállalkozások finanszírozását segítő különböző
programok. Így, a valamennyi esetben alapítványi
készfizető kezességgel biztosított, évek óta sikeresen
működő Agrár Széchenyi Kártya program keretében, a fagykárt vagy jégkárt szenvedett gazdálkodók mellett 2016 októberétől már a tejhasznú tehénés sertéstartók által felvett meghatározott futamidejű hitelekhez is kiemelt kamat-, kezelési költségés kezességi díjtámogatást nyújt az agrárminisztérium. Az ilyen célú banki kölcsönöket pedig minden
esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány támogatott kezessége biztosítja.
Milyen új konstrukciókat dolgoz ki az alapítvány
az agrárvállalkozások számára?
Nemrég kötöttünk az Európai Beruházási Alappal
(EIF) megállapodást, amely lehetővé teszi több mint
50 milliárd forint többlet hitel kihelyezését több
ezer, elsősorban a mezőgazdaságban tevékenykedő
mikro-, kis- és középvállalkozás számára. Az alapítványi kezességet a vállalkozások forgóeszköz-,
folyószámla- és beruházási hitelhez, valamint bankgaranciához is igénybe vehetik. Az EIF-fel létrejött
együttműködés révén, az uniós COSME program 50
százalékos viszontgaranciát biztosít, amit az alapítvány saját forrásával kiegészíthet, így az akár 80
százalékos mértékű kezességvállalás is lehetővé
válik a kkv-k számára, egyedülálló módon összekapcsolva az EU-s forrást a hitelkezességgel.
A COSME program viszontgaranciája nem minősül
állami támogatásnak, ezért a hitelfelvevő vállalkozásnak nem kell azt figyelembe vennie, az uniós szabályok szerinti, vállalkozásokként mindössze 15 000
eurós agrár de minimis támogatási határ betartásánál. Így lehetővé válik, hogy a vállalkozások a jövőben
más kedvezményes hitelprogramokban vegyenek
részt, vagy vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak. Mindeközben a közvetlen uniós viszontgarancia bevonása a magyar költségvetésben megtakarítást jelent. Az alapítvány már több bankkal megindította az együttműködést az agrárcégek finanszírozási igényeit szolgáló – az EIF viszontgaranciájára
támaszkodó – új hiteltermékek kidolgozására.

A 2016. évi Tanyafejlesztési
Program nyertesei
A tanyák és tanyás térségek védelmére és fejlesztésére a Földművelésügyi Minisztérium 2011-ben dolgozta
ki a teljes egészében nemzeti forrásból finanszírozott
Tanyafejlesztési Programot, amelyre 2016-ban már
hatodik alkalommal nyílt lehetőség pályázatot benyújtani vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. Az idei
kiírás három célterület (települési, térségi fejlesztések;
tanyagazdaságok fejlesztése és tanyagazdaságok indító támogatása; illetve a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló
egyéni fejlesztések) esetében kínált fel támogatási
lehetőséget. Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban
is mintegy 700 alföldi településről lehetett pályázni.
Most összesen kb. 250 tanyafejlesztési projekt kapott támogatást összesen közel 730 millió forintos
értékben. Az idei évben, akárcsak korábban az egyéni tanyagazdaságok fejlesztése volt a legnépszerűbb
célterület. A nyerteseknek 2017. április 30-ig kell
megvalósítaniuk a vállalt fejlesztéseket.
A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód
hátrányainak csökkentését célul kitűző program eddigi, immár hatszori meghirdetése eredményeként ös�szesen közel 1700 pályázat részesült támogatásban,
8,1 milliárd forintot meghaladó összértékben. Minden

Kárenyhítő
juttatás
A 2016-ban bekövetkezett mezőgazdasági károk miatti kárenyhítő juttatási kérelmek november 30-ig
voltak benyújthatók a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Azok a károsultak tehették ezt
meg, akiknek a kárbejelentését az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítési évben korábban már jóváhagyta. A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, a
hozamérték-csökkenés jelenti. A kárenyhítő juttatás
összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százaléka lehet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás
nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak
a fele nyújtható. A kárenyhítő juttatás mértékének
megállapításához az agrártárca 2016 novemberében
a honlapján közzétette a szükséges referenciaárakat
és az átlaghozam-adatokat. A kérelmekről 2017. március végéig születik döntés, és várhatóan addig a károsultak megkapják kárenyhítő juttatásukat.
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évben a felmerülő igényekhez igazították a felhívások
tartalmát. 2017-ben várhatóan közel egymilliárdos keretösszeget biztosítanak majd erre a célra.

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is
nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve
pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési
Program pályázati kiírásai esetében is, a támogatott fejlesztési
projekt megvalósításához általában hitelt vesznek fel a vállalkozók,
amelynek igénybevételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizető kezességgel tudja segíteni. A pályázatok
megvalósításához az elnyert támogatási összegen felül többnyire
támogatás- előfinanszírozási hitel, beruházási hitel,
a működtetési szakaszban pedig forgóeszközhitel igénybevétele
válhat szükségessé, amelyekhez egyaránt kapcsolódhat az
alapítvány készfizető kezességvállalása. A Vidékfejlesztési Program
projektjeinek a pályázati és banki támogatásra kiterjedő, azok
teljes körű finanszírozása érdekében konzultációs lehetőséget és
egyedi kedvezményeket biztosít az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány. Érdeklődni lehet a 06 1 215 2444-es telefonszámon,
a 06 80 203 760-as zöldszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu
e-mail címen.

Támogatás a nem
mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére
A 2016-os év végén várható a „Nem mezőgazdasági tevékenységek
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása”
elnevezésű vidékfejlesztési pályázat megjelenése. A felhívás célja
a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, nem mezőgazdasági tevékenységei továbbfejlesztésének támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló
tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. A tervezett támogatási keretösszeg mintegy 36 milliárd forint. A támogatási kérelmek
benyújtására előreláthatólag 2016 decemberétől 2018 decemberéig
lesz lehetőség. Ebben az időszakban, az értékelési határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás várható legmagasabb összege 50 000 000 Ft. A maximális alaptámogatási
intenzitás az elszámolható költségek 50 százaléka lesz.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ

4

Kisebbek integrációja
A Szamos partján a Nábrád Holding Kft. a táj sajátosságaihoz alkalmazkodva
szervezi a kisebb gazdaságok növénytermesztését, terményük felvásárlását
és értékesítését, azaz integrálja a méretük miatt piacra nehezen jutó
gazdaságokat. A tevékenységről Márton Miklós ügyvezetőt kérdeztük.
– A Nábrád Holding Kft. 2010 őszén
alakult, gabonafélék nagy- és kiskereskedelmével foglalkozó, integrátori szerepet betöltő vállalkozásként. Olyan kistermelők, illetve
vállalkozások tevékenységét fogjuk
össze, amelyekkel a nagy integrátorok – a számukra kis méretek miatt –
nem foglalkoznak. Erre a vidékre jellemző, hogy az ipar soha nem vert
gyökeret, mindenki hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozott
és jórészt ma is ezt teszi. A TiszaSzamos-Túr háromszögében a jellemzően kis falvak közel települtek
egymáshoz, így nem alakulhattak ki
nagy táblák. A rendszerváltáskor, a
földrendezéseknél is megmaradtak
az elaprózott területek, amelyek
öröklődés folytán tovább osztódnak. Érthető, hogy nagyon fontos
az összefogás, amit mi látunk el.
Az integráció szántóföldi növények termeltetéséből, termeléséből, felvásárlásából, feldolgozásából
és értékesítéséből áll. Mondhatjuk úgy is, hogy ez
egy klasszikus integráció. A partneri kapcsolatban
ugyanolyan módon járunk el a fél, vagy egyhektáros
vállalkozóval, mint azzal, aki esetleg 50, vagy 100
hektáron termel. Első lépésben biztosítjuk hitelezett,
vagy készpénzes formában az input anyagokat, vetőmagot, műtrágyát, növényvédőszert. Emellett gépi
szolgáltatásokat is nyújtunk, ami a talajművelésből,
a tápanyagok kijuttatásából, a vetésből, a növényvédelemből és a betakarításból áll, ehhez megfelelő technikai színvonalú gépparkkal rendelkezünk.
Miután a gazdálkodó beszállította a terményét, mi
átvesszük, felmérjük, értéket becslünk, és ha tartozása áll fenn azt levonva a különbözetet kifizetjük.
Igyekszünk a piaci árakhoz képest magasabb árakat
fizetni, ami garantálja, hogy megfelelő mennyiségű
árualaphoz jussunk. Ez azért fontos, hogy partnereink, akik közel ötven kilométeres körben gazdálkod-

„Javítja a pozíciónkat, hogy a hitelcsomag mögött
ott áll az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezessége.”
Márton Miklós

nak, ne valamelyik közeli felvásárlónak adják el a terményüket, hanem vállalva a költségeket beszállítsák
a mi telepünkre.
A piacra jutásról a következőket mondta Márton
Miklós.
– A felvásárolt terményt a piaci helyzettől függően
feldolgozott formában azonnal értékesítjük, vagy tároljuk, és azt követően megpróbáljuk a legoptimálisabb árszinten eladni. Mivel a piac ingadozása nem
mindig kiszámítható, ezért bizony a sikerek mellett
érnek kudarcok is bennünket. Nekem az a hitvallásom, hogy ha tíz üzletből hét sikeresen végződik,
akkor ez már elbír három veszteséges üzletet. Ez számomra mérce, megpróbálok ennek megfelelni.

A holding takarmánnyal látja el a környező falvakat. Milyen helyet foglal ez el a tevékenységen belül? – kérdeztük az ügyvezetőt.
– Tevékenységünk másik része a tápgyártás és -forgalmazás. Ehhez az alapanyagok a felvásárlás során biztosítottak, a gabona egy részét vásárolt koncentrátummal feldolgozzuk és tápként értékesítjük.
A környéken 18 községben működtetünk helyi takarmányboltokat. Egyelőre van igény a háztáji állattartók részéről, de megfigyelhető, hogy évről-évre
zsugorodik a falvakban az állattartás, ezért ennél a
tevékenységnél maximális cél a szinten tartás lehet.
Ez is a klasszikus formában történik: elkészítjük a
zsákos kiszerelésű sertés- és baromfitápokat, amit
bizományos rendszerben kiviszünk a boltokba, s az
értékesítést követően elszámolnak a boltosok.
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Mekkora árbevételre sikerül szert tenni egy-egy
évben?
– Az éves árbevétel széles sávban mozog, egyik évről
a másikra nagy különbségek lehetnek. Az éves árbevételt az határozza meg, hogy a megtermelt és feldolgozott termékből mennyit tudunk azonnal értékesíteni, s mennyit kell tovább tárolni. Ha a piac nem áll
azon az árszinten, hogy értékesíteni lehessen, akkor
inkább tároljuk, és a következő évben értékesítjük
a termékeinket. Például tavaly csak 750 millió forint
volt az árbevételünk, 35 millió forintos adózott nyereséggel, ezzel szemben az idén már másfél milliárd forint árbevételnél tartunk eddig, és még várható az év
végéig egy 400-500 millió forint, ami annak köszönhető, hogy jobbak az értékesítés lehetőségei, mint
az elmúlt évben. Tavaly a készletezés volt nagyobb,
közel 700 millió forint értékű készlettel fordultunk.
Mindehhez jelentős forgótőkére van szükség.
Miként áll össze a finanszírozási rendszerük? –
kérdeztük Márton Miklóst.
– Csupán saját erőből nem tudnánk ezt a tevékenységet folytatni, hitelre, biztos banki háttérre van szükségünk. Jelen pillanatban közel 600 millió forintos
hitelcsomag áll a rendelkezésünkre, amelyet az OTP
Bank biztosít számunkra. Ez a finanszírozás három
részből áll. Egyik a különböző beruházási hitelek,
ezek fedezik az épület- és ingatlanfejlesztést, illetve
a gépberuházásokat, a másik rész a folyószámlahitel, ami gyakorlatilag a cég mindennapi tevékenységéhez biztosítja a pénzügyi feltételeket, a harmadik
rész, – az a nagyobb volumen – a forgóeszköz hitel,
hogy kellő időben és az ütemezett mértékben tudjuk
a gazdáknak, illetve vállalkozó partnereinknek a beszállított áru ellenértékét kifizetni. Az OTP Bankkal
nagyon jó a kapcsolatunk, eddig bármilyen jellegű
finanszírozási gondunk volt, minden esetben kedvező elbírálásban volt részünk. Természetesen ennek
nagyon kemény feltétele, hogy a cég megfeleljen
a finanszírozhatóság kritériumainak. Javítja a pozíciónkat, hogy a hitelcsomag mögött ott áll az Agrár-

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezessége. A jól fizető adósok közé tartozunk, és
minden törekvésünk szerint azok is maradunk.
A fejlesztés irányait a következőkben vázolta fel
az ügyvezető.
– Az elmúlt években egyértelműen a tárolókapacitás
növelését szolgálták a fejlesztéseink, így már elértük, hogy több mint 20 ezer tonna tárolókapacitással
rendelkezünk. Az integrátori tevékenység alapvető
feltétele, hogy a szolgáltatásokat fennakadás nélkül
lássuk el, s végül megfelelő időben, jó minőségben
tudjuk betakarítani a partnereink által megtermelt
terményt. Ez folyamatos gépberuházások nélkül elképzelhetetlen. Túl vagyunk két nagyteljesítményű
kombájn beszerzésén, ami a gépi szolgáltatást erősíti. Mindent összevetve: jelenleg 44 községben közel 400 kistermelővel kerülünk valamilyen ponton
kapcsolatba. Ez óriási felelősség, hiszen ezeknek az
embereknek, a családjuknak a sorsa tőlünk is függ.
Nem állhatunk meg a fejlesztésben, a partnereinkkel
szembeni kötelezettségeinknek ára van.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ
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Új fiatal gazda pályázat
Várhatóan 2017 februárjában kerül kiírásra 37,7
milliárd forintos keretösszeggel „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás”
elnevezésű pályázat. A társadalmi vitára bocsátott
tervezet szerint a vissza nem térítendő támogatás
mértéke 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A támogatásra jogosultak köre korlátozott a korábbi pályázatokhoz képest. A tervezet ugyanis leszűkíti a jogosultak körét: nem nyújt támogatást az új
gazdálkodóknak a vállalkozásuk létrehozásához,
a pályázóknak már folytatniuk kell a mezőgazdasági
tevékenységet.
A tervezet szerint a felhívásra támogatási kérelmet
nyújthat be:
1. Természetes személy, aki abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként
a támogatási kérelem benyújtásától számított
12 hónapnál nem régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább
18 és legfeljebb 40 éves.
c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
2. Jogi személy, amely abban az esetben jogosult
támogatásra, amennyiben együttesen megfelel az
alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet
egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági
tevékenységet főtevékenységként végző jogi
személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és
ügyvezetője, ezáltal a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy
legalább 18, legfeljebb 40 éves.
d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. október 7-én megjelent Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés című (AKG) pályázatra majdnem háromszoros túligénylés érkezett. E szerint több mint 18
ezer gazda nyújtott be támogatási igényt, csaknem
450 milliárd forint összegben, noha erre a célra
csak 158 milliárd forintos keretet hirdettek meg.
Ezt figyelembe véve lehetetlen volt minden gazdálkodó kérelmét támogatni. A kérelmezők alig több
mint fele részesült csak támogatásban. Ez mintegy
9500 gazdálkodó több mint 11 ezer kérelmét jelenti. A támogatott terület nagysága 441 ezer hektár
volt. A szőlő- és gyümölcstermesztés, illetve az állattenyésztés esetében nagyobb lett az elutasítási
arány, mint a teljes AKG esetében.
Az előbbiekre tekintettel a Miniszterelnökség 2016
szeptemberében újabb AKG kiírást hirdetett meg.
A kertészeti ágazat gazdálkodói részére 15, az állattartók számára 25 milliárd forintos támogatási
keret áll rendelkezésre.

Étkezési burgonya:
támogatás 2017-től
Az FM kezdeményezte, hogy a burgonya is a termeléshez
kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerülhessen.
A bejelentésre a Közös Agrárpolitika 2020-ig tartó
rendszerében – a közvetlen támogatásokról szóló uniós
alaprendelet (1307/2013/EU rendelet) felülvizsgálata
keretében – csak 2016-ban nyílt lehetőség.
A kezdeményezést az Európai Unió jóváhagyta.
Az új feltételek alkalmazása 2017-től lehetséges.
A burgonyára az ipari zöldségnövényekre vonatkozó
főbb előírások alkalmazásával lehet majd támogatási
kérelmet benyújtani. Így a támogatás feltétele, hogy
a gazdálkodó rendelkezzen legalább 1 hektár SAPS jogosult
burgonya területtel. További előírás, hogy hektáronként
meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag
használatát is igazolni kell. Mivel a vetőgumók méretét
illetően eltérések lehetnek, három méretkategória lett
megkülönböztetve a szaporítóanyag mennyiségi előírásánál.
A minimális minősített szaporítóanyag használatának
az igazolása ugyanúgy történik, mint a többi kultúra
esetében. Fő szabály szerint (beszerzés esetén) a termelő
a saját névére szóló burgonya fajra, fajtára, mennyiségre és
a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó a szállítótól
kapott számlát tudja igazolásként felmutatni.

Agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatás

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

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

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági
eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti
erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon
működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során a támogatás célrendszeréhez illeszkedő tevékenységek
elvégzését vállalják. A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás alapját a (szántó és ültetvény)
területhasználat adja. A projektek 2017. január
1. és 2021. december 31. között valósulnak meg.
Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései
évente, az adott évi egységes kérelem keretében
igényelhetők.
A jelen AKG pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2. és 2016.
december 2. között nyílt lehetőség. A beérkezett
pályázatokat együttesen bírálják el.
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Kertészeti gépbeszerzés
támogatása
A Vidékfejlesztési Program keretében pályázható a „Kertészet
korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című
kiírás. A konstrukció célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők
versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott
érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát
kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének
támogatása révén.
A rendelkezésre álló mintegy 18 milliárd forintos vissza
nem térítendő támogatási keretből kb. 16,4 milliárd forintot
a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelését,
szerkezetátalakítását és modernizációját ösztönző fejlesztésekre
lehet fordítani. A fennmaradó, kb. 1,6 milliárd forintos támogatás
pedig a kertészeti vállalkozások generációs megújulását célozza.
A gazdálkodók kertészeti tevékenységhez szükséges munkagépek,
önjáró betakarítók, egyéb eszközök és gépek, valamint kisebb
teljesítményű traktorok beszerzéséhez kérhetnek
támogatást.
Egyéni mezőgazdasági termelői pályázók esetében
a támogatás maximális összege tízmillió forint, míg a legalább
öt gazdálkodóból álló kollektív beruházási pályázat esetében
húszmillió forint nyerhető el. A közép-magyarországi régióban
működő gazdaságok esetében a beruházás teljes elszámolható
költségének legfeljebb negyven százalékát teheti ki a támogatás,
míg az ország más részeiben ez az arány elérheti az ötven
százalékot. A fiatal gazdák és a kollektív beruházások esetében
a támogatási intenzitás további tíz-tíz százalékkal növelhető.
A pályázók 2016. december 19. és 2018. december 18. között
adhatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2017. január 19.
határnapig benyújtott projektek kerülnek
együttesen elbírálásra.

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható
pályázati kiírásai
• Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások
megvalósítása
• A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért
és promóciójáért
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására
és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Tovább bővülnek a kedvezményes
kezességvállalási lehetőségek
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
stratégiai célkitűzése, hogy megkönnyítse a hitelhez jutást olyan mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv-k)
számára, amelyek finanszírozását a pénzügyi intézmények túl kockázatosnak ítélik. Ehhez illeszkedve,

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati
kiírásai
• Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével
• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
• Gyógynövény-termesztés
• Állattartó telepek korszerűsítése
• Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók
építése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi
és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
• Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
• Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő
gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
• Erdősítés támogatása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítására nyújtandó támogatások
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken
• Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
• Egyedi szennyvízkezelés

az AVHGA együttműködési megállapodást kötött az
Európai Beruházási Alappal (EIF) az úgynevezett
COSME uniós garanciaprogram keretében. Az Európai
Bizottság által finanszírozott COSME programon keresztül az EIF viszontgaranciája biztosítja az AVHGA
új garancia termékének indítását, ami kifejezetten
olyan kkv-k támogatására fókuszál, melyek egyébként
nem jutnának finanszírozáshoz. Bár az elmúlt években
az AVHGA megduplázta ügyfeleinek számát, a COSME
programban még nagyobb pénzügyi mozgástér áll rendelkezésre a vállalkozások támogatására, és az egyszerűbb adminisztrációs feltételek révén a kérelmek
bírálati és átfutási ideje is tovább fog csökkenni.
A COSME programban hozzáférhető viszontgarancia
hozzájárul ahhoz, hogy az AVHGA minél több mikro-,
kis- és középvállalkozás számára biztosítsa a hitelhez
jutást, megkönnyítse a hozzáférést a finanszírozási
lehetőségekhez olyan gazdálkodók számára is, akik
méretüknél, hitelmúltjuknál vagy egyedi kockázatuknál
fogva eddig nem voltak hitelképesek a hagyományos
finanszírozási rendszerben. A megállapodás lehetővé
teszi, hogy az alapítvány több mint 50 milliárd forint
hitel kihelyezését biztosítsa több ezer, elsősorban a
mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozás számára.
A COSME program keretében viszontgarantált alapítványi kezességet a vállalkozások forgóeszköz-, folyószámla- és beruházási hitelhez, valamint bankgaranciához is igénybe vehetik. A program 50 százalékos
mértékű viszontgaranciát biztosít, amit az alapítvány
saját forrásával kiegészítve 80 százalékos mértékű kezességvállalást is lehetővé tesz a kkv-k számára, ezáltal
egyedülálló módon kombinálja az európai uniós forrást
a hitelkezességgel. Fontos hangsúlyozni, hogy a COSME
viszontgarancia nem minősül állami támogatásnak,
ezért nem terheli az agrárvállalkozások által az uniós
szabályok szerint igénybe vehető, mindössze 15 000
eurós de minimis támogatási keretet. Így lehetővé válik, hogy az érintett vállalkozás további kedvezményes
hitelkonstrukciót is igény vegyen, olcsó forráshoz jusson, kedvezőbb hitelkondíciót érjen el, vagy vissza nem
térítendő támogatásra pályázzon.
A megállapodás szerint az alapítvány az esetleges
beváltások fedezésére összesen mintegy 900 millió
forintot hívhat le az EIF-től. Így tehermentesíti a hazai költségvetést, hiszen uniós viszontgarancia lép
a magyar állami költségvetési viszontgarancia helyére. Az alapítvány már több hitelintézettel megkezdte
az együttműködést az agrárvállalkozások speciális
finanszírozási igényeit kielégítő újabb hiteltermékek
kialakítására.
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