TOVÁBB BŐVÜL
A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEREPE
A VIDÉK FINANSZÍROZÁSÁBAN

interjú

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa | II. évfolyam 5. szám

A napokban hirdetik ki Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
tengelyének több rendeletét, amelyek a vidék, a vidéki vállalkozások fejlődésének előmozdítását szolgálják. A Takarékbank Zrt. a takarékszövetkezetek
közreműködésével új hiteltermékeket dolgozott ki a pályázati konstrukciók
ﬁnanszírozásának megoldására. Erről beszélgettünk Egerszegi Ádámmal, a
Takarékbank Zrt. Takarékszövetkezeti Üzletágának igazgatójával.
Milyen szerepet töltenek be a takarékszövetkezetek a hazai hitelintézeti piacon?

Az első takarékszövetkezetek megalapítására ötven évvel ezelőtt került sor. Az
évtizedek során a takarékszövetkezetek
meghatározó szerepet töltöttek be a vidék
fejlődésének előmozdításában, a pénzügyi szolgáltatások és a pénzügyi kultúra
terjesztésében. Átfogó helyi ismeretekkel
rendelkeznek, erőteljes a helyi szintű beágyazódásuk, jó viszonyt alakítottak ki a
vidéki gazdasági, önkormányzati és civil
élet legkülönfélébb szereplőivel. A 130
hitelintézetet magába foglaló Takarékszövetkezeti Integráció egyedülálló helyzetben van a magyarországi hitelintézeti
piacon. A takarékszövetkezetek több
mint 1650 fiókkal rendelkeznek, vagyis
elmondható, hogy szinte minden második településen elérhetők a termékeik és
szolgáltatásaik.
Mi a Takarékbank Zrt. szerepe?

A Takarékbankot a takarékszövetkezetek
hozták létre 1989-ben. A bank küldetését
a takarékszövetkezetek egységes piaci
fellépésük megteremtésében, versenypozíciójuk megerősítésében, valamint tevé-
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kenységi korlátaik feloldásában jelölték
meg. Ebből következően, a Takarékbank
a takarékszövetkezetek olyan közös központi bankja, amely egyfajta ernyőbanki
funkciót lát el a takarékszövetkezetek
felé, termékeket dolgoz ki a számukra
és segíti fejlődésüket. Ezáltal ügyfeleik
olyan szolgáltatásokhoz is – mint a befektetési banki termékek, vagy esetlegesen
nagyobb összegű hitelek – hozzáférhetnek, amelyeket kisebb méretüknél fogva,
jogszabályi, vagy egyéb korlátok miatt
önállóan nem képesek nyújtani.
Milyen üzleti lehetőségek adódnak ebből a sajátos helyzetből?

Egyfelől, létezik egy adottság: a takarékszövetkezeti rendszer egyedülállósága a
piacon. Másfelől, létezik egy lehetőség: a
vidéki gazdasági-társadalmi tér szereplői
mindennapi tevékenységük, fejlesztéseik
során számítanak a takarékszövetkezetek
szerepvállalására, ugyanakkor ez a szerepvállalás bővíthető is az előttünk álló
időszakban. Mindez alapot biztosít arra,
hogy a takarékszövetkezetek továbbra is
kulcspozíciót töltsenek be a vidék finanszírozásában. Természetesen ez aktív hi-

Egerszegi Ádám
telintézeti magatartást és termékfejlesztést is megkövetel.
Kérem, mutasson be néhány jellegzetes
terméket, amelyek a vidéki vállalkozások ﬁnanszírozását is szolgálják!

A takarékszövetkezetek mindazok mellett, hogy részt vesznek és kiemelt szerepet vállalnak a Széchenyi Kártya kihelyezésében – amely a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére kialakított,
kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció –,
2007 szeptembere óta egy, kifejezetten az
agrárvállalkozások pénzügyi igényeihez
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igazodó termékkel is megjelentek a piacon. A Gazdahitel-Gazdakártyát annak
érdekében fejlesztettük ki, hogy az agrárágazatban tevékenykedő, legalább egy éve
működő mikro-, kis- és középvállalkozások, őstermelők és családi vállalkozók
rövidtávú finanszírozási igényeit a lehető
legrugalmasabban és kedvező feltételekkel ki tudjuk szolgálni. A termék speciális
hitelből és a hozzáférést biztosító bankkártyából áll. A hiteltermék a Takarékbank Zrt-vel szerződött hitelintézetektől
igényelhető.
A Gazdakártya is jelzi, hogy a takarékszövetkezetek üzletpolitikájukban kulcsszerepet tulajdonítanak a vidéknek. A
takarékszövetkezetek részt vettek a
hazai LEADER programhoz kapcsolódó
ﬁnanszírozásában is?

A Leader program előző szakasza, az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP, Leader +) 2007-ben indult és
2008 szeptemberében zárult. Az AVOP
Leader + programban eddig is aktív szerepet vállaltak a takarékszövetkezetek,
több százmillió forintnyi hitelt helyeztek ki. Eközben szoros együttműködést
és jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi
LEADER akciócsoportokkal, illetve a
Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) III. tengelyéhez kapcsolódva 2008 őszén újabb pályázati
lehetőségek nyílnak meg. Látnak-e csatlakozási lehetőséget e támogatási programokhoz?

Az uniós programokban való korábbi
részvétel, a lebonyolítást végző központi
és helyi szereplőkkel kialakított együttműködés alapján mindenképpen szeretnénk bekapcsolódni az új ÚMVP pályázatok finanszírozásába, a vidéknek szánt
források kihelyezésébe. Több mint 100
milliárd forintos támogatási összeg folyósításáról van szó az előttünk álló években. A programhoz történő kapcsolódás
hosszú távú, biztos üzleti lehetőséget és
helyi partnerséget jelenthet a pályázók
és a takarékszövetkezetek számára is.
Mindezt aktív termékfejlesztéssel igyekszünk támogatni.
Milyen eredményeket hozott az ÚMVP III.
tengely pályázataihoz kapcsolódó banki
termékfejlesztés?

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványnyal együttműködve új finanszírozási
termékeket dolgozott ki. Az uniós támogatási konstrukciók jellemzője, hogy
azok utófinanszírozáson alapulnak. A
nyertes pályázónak a támogatás kiutalása előtt pénzügyileg is teljesítenie kell a
pályázatban megjelölt projekt költségeit.
Ez számos pályázó, például a kisebb vállalkozások, vagy egyes önkormányzatok
esetében gyakran megoldhatatlan feladat,
ezért az aktuális III. tengelyes vidékfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódva, a
pályázó saját forrását, illetve a támogatási összeg előfinanszírozását biztosító,
fejlesztési jellegű hiteltermékeket kínálunk. A LEADER Helyi Akciócsoportok
finanszírozására pedig a működésüket
lehetővé tevő forgóeszköz hitelterméket
dolgoztunk ki.
A hitelek fedezetét illetően milyen problémák merülnek fel, és ezek megoldására milyen lehetőségek kínálkoznak?

A megcélzott hitelfelvevői kör nagy részének nemcsak a projekt előfinanszírozása,
hanem a megítélt hitelekhez szükséges

fedezetek előteremtése is gondot okoz.
Ezen segít, hogy több termékünkhöz, így
a mikrovállalkozások, a turizmus, illetve
a Helyi Akciócsoportok hitelezéséhez is
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása kapcsolódik. Ez
a kezességvállalás segíti a banki hitelkihelyezést, és jelentős mértékben mérsékli
a takarékszövetkezetek hitelezési kockázatát.
Az új hiteltermékek hogyan kerülnek piacra?

A hiteltermékek fő paraméterei már a
támogatási jogszabályok kihirdetése
előtt kirajzolódtak. Ezeket a termékeket
a pályázók majd a Takarékszövetkezeti
Integráció résztvevőin keresztül érhetik
el. Emellett természetesen kommunikációs kampányt és az ország különböző
részein regionális pénzügyi találkozókat
is tervezünk a helyi akciócsoportok és a
jövőbeni pályázók részvételével, amely
rendezvényeken többek között lehetőség
nyílik majd a finanszírozási kérdések
megvitatására is.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY
valamennyi vidéki kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő számára nyújt készﬁzető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények igényelhetnek
a belföldi vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség
funkciói:

Alapítvány készﬁzető
kezessége igényelhető:

• hitelképesség növelése,
• hitelhez jutási feltételek javítása,
• pénzügyi életképesség biztosítása

• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói:
Kezességgel biztosított összeg: max. 800.000.000 Ft
Kezességvállalás mértéke: 20% – 80%
Futamidő: min. 91 nap max. 25 év
A díj ﬁzetése: Egyszeri, vagy évenkénti
A díj mértéke: min. 0,3%; max. 2,88%,
amely függ a kezességvállalás mértékétől , a futamidőtől és a kezesség kategóriájától.
Zöld szám: 06-80/ 203-760 • Telefax: (36-1) 474-5085
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. • 1392 Budapest, 62. Pf. 289
Honlap: www.avhga.hu • E-mail: ofﬁce@avhga.hu

A Takarékbank Zrt. az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel és az Agrár2

KKV_mezogazdasag_szeptember.indd 2

2008.10.02. 13:00:43

A múlt évi rossz gabonatermelési eredmények után ebben az évben ugrásszerűen nő a gabonafélék előállítása. Rekordtermés várható, amely öszszességében megközelíti a 16 millió tonnát. A mostani gabonapiaci folyamatok hatására ismét változóban van a gabona-hús vertikum jövőjének
megítélése.

A gabona- és az olajos növény árak tavalyi ugrásszerű emelkedése, és a tartósan
magas árra vonatkozó prognózisok határozták meg a szántóföldi növénytermesztők elmúlt szezonbeli stratégiáit. A
gabonatermesztéssel foglalkozó gazdaságok a szokottnál igényesebben, nagyobb
ráfordításokkal szervezték meg termelésüket. A tavalyinál kedvezőbb időjárás
és gazdálkodási körülmények hatására a
szántóföldi növények 2008. évi terméseredményei a 2007. évi mélypont után
megközelítik a korábbi csúcsokat. Így
van ez a gabonafélék esetében is. A nyári
betakarítású gabonafélék mennyisége 7,9
millió tonnát tett ki és a kukoricatermés
is 7-8 millió tonnányira tehető.
A kalászos gabonák
terméseredménye
A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint 2008-ban a 2007. évinél 2 százalékkal nagyobb területen, 1,7 millió
hektáron termeltek gabonát. Az egyes gabonafélék termésátlagai növekedtek. Így
a kalászos gabonatermés 42 százalékkal
múlta felül az előző évi termést, 26 százalékkal pedig a megelőző 5 év átlagát.
A legjelentősebb kalászos gabonaféle, a
búza termésmennyisége ugyancsak 42
százalékkal növekedett, amely 26 százalékkal magasabb a 2003-2007-es időszak
évi átlagos termésmennyiségénél.

A gabonapiac jellemzői
A kedvező terméseredmények (és az őszi
kukoricatermelési kilátások) ellenére ez
év nyarának végére a piaci helyzet a gabonatermelők számára a várakozásokhoz képest kedvezőtlenebbül alakult.
Egyrészt azért, mert az árprognózisok
hatására világszerte gondosabb lett a gabonatermelés (és lelassultak a bioetanol
programok). Így nőtt a termés és a gabonakészletek csökkenése leállt. Másrészt
azért, mert a 2007. évi különösen kedvező
értékesítési helyzet idén nem ismétlődhet
meg. A környező országokban ugyanis
most nem volt aszály, ezért nincs szükség
a hazai termelők által könnyen elérhető
szomszédos piacokon a magyar gabonára. Ugyanakkor a kedvezőtlen logisztikai adottságok (korlátozott vasúti és
vízi szállítási lehetőségek, távoli kikötők)
miatt a nagy volumenű tengeren túli kereskedelemben a magyar gabonaforgalmazók nem tudnak részt venni. Ezért a
hazai gabona termelői árak a nemzetközi
tőzsdei áraknál is nagyobb mértékben
csökkennek. A mai árak alig magasabbak, mint az uniós intervenciós ár. Meg
kell viszont említeni, hogy ez az árszint
még mindig 15-20 százalékkal meghaladja az uniós csatlakozás előtti árakat.
A növénytermesztők, így a gabonatermelők jövedelme 2008-ban a jó termés
ellenére nem sokkal haladja meg az előző

Búzából 2008-ban az előző évinél 1 százalékkal nagyobb területen (1 millió 125
ezer ha), 5020 kg/ha termésátlag mellett, közel 5,7 millió tonnát takarítottak
be. Rozsból a tavalyinál 8 százalékkal nagyobb területen – 2630 kg/ha hozam
mellett – 114 ezer tonna termett. Árpából az előző évhez képest 3 százalékkal
nagyobb betakarított területen, 41 százalékkal magasabb termésátlag (4450
kg/ha) mellett, közel 1,5 millió tonna termett; őszi árpából 44 százalékkal, tavaszi árpából 48 százalékkal több termést takarítottak be, mint 2007-ben. A zab
esetében a 2007. évinél 3 százalékkal nagyobb területről – 2970 kg/ha termésátlag mellett – 46 százalékkal több termést, 183 ezer tonnát takarítottak be.
Triticaléból az előző évinél 2 százalékkal nagyobb területen (132 ezer ha), 32
százalékkal magasabb termésátlag mellett, 509 ezer tonna termett

évit – az alacsonyabb értékesítési árak és
a magasabb művelési költségek miatt. A
jövedelmek eloszlása viszont egyenletesebb, mert sem az aszály, sem a fagy nem
sújtott jelentős területeket, és nem hozta
nagyon rossz pénzügyi helyzetbe az ott
gazdálkodókat.

éves beszámoló

A GABONAPIACOT
BEFOLYÁSOLÓ 2008. ÉVI
FOLYAMATOK

A korábbi agrártervek
újraéledése
A múlt évi gabonapiaci helyzet és a gabonapiac akkori tendenciái úgy felértékelték a magyar gabonatermelést, hogy
kérdésessé váltak, sőt gazdaságtalannak
tűntek a gabona-felhasználás hazai növelésére irányuló korábbi törekvések. Vagyis, az itthoni kukoricából előállítható
bioetanol a beruházási támogatások és
a jövedéki adókedvezmény ellenére nem
látszott rentábilisnak. A takarmányozási célra használt gabona pedig feletetve,
„bőrbe kötve” kevesebb jövedelmet hozott, mintha közvetlenül a dél-európai
országok tápkeverőinek adták volna el.
A napjainkban kirajzolódó piaci folyamatok azonban a magyar agrárius közvéleményben újra megerősítették azokat az
elképzeléseket, amelyeket még a tavalyi
agrár árrobbanás előtt alakítottak ki.
Eszerint, Magyarország kedvező gabonatermelő kapacitása akkor használható
ki jól távlatilag, ha megerősítik, és versenyképessé teszik a gabona felhasználó
(állattartó) ágazatokat is. Már csak azért
is, mert a hazai gabonaszektor hátrányban van a tengerparti termelőkhöz képest
(ésszerű szállítási költséggel elérhető értékesítési piacai korlátozottak). Az itthoni
állattartók pedig megfelelően szervezett
gazdálkodással versenyképesek lehetnek
az észak-európai konkurenciával szemben. Ezért most újjáformálódtak azok a
tervek, amelyek a vágóhidak és a hizlaló
gazdaságok együttműködési hálózatainak újjászervezésére, a tenyésztés egységesítésére és összehangolt termékfejlesztésre törekszenek.
Hasonló irányba mutat, hogy a bioetanol termelés felfutatását sem itthon,
sem az Európai Unióban ma már nem tervezik olyan mértékben, mint másfél évvel
ezelőtt. A tőzsdei cikként forgalomba
kerülő, kontinentális termelési körülmények között előállított bioetanol ugyanis
tartósan nem versenyképes az olcsóbban
előállított szubtrópusi bioetanollal. Ráadásul a hírek szerint néhány éven belül
olyan új technológiai fejlődés várható,
amely versenyképtelenné teszi a mai bioetanol gyártási technológiákat.
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vállalkozók

A VÍZ SOKFÉLE HASZNA
– A TURISZTIKAI VONZERŐ MEGTEREMTÉSE
Az egykori Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombináttól nyilvános pályázaton
vásárolta a halgazdaságot Lévai Ferenc. Jól jelzi, hogy milyen állapotban
voltak a bérlők által „lelakott” halastavak, hogy amikor a 64 pályázó megnézte a tavakat, mind visszalépett, maradt Lévai Ferenc. Ő szakember.
Tudta, hogy hosszú, nehéz munkával rendbe lehet tenni a gazdaságot. Ma
már az országos hírű haltenyészet és horgászcentrum a turizmusban is
jelentős helyet foglal el. A mezőgazdaság és a turizmus kapcsolatáról, a
pályázatokról, a vidékfejlesztés lehetőségeiről kérdeztük az elnök-vezérigazgatót.

– A halászatnak volt egy „aranykora”
1992-97 között, amikor alacsony költséggel tudtunk termelni – mondja Lévai Ferenc az Aranyponty Halászati Rt.
elnök-vezérigazgatója – Azután nagyot
változott a világ, a költségek jelentősen
növekedtek, a hazai halfogyasztás, ezen
belül a ponty fogyasztása pedig szinten
maradt. Közben a világ haltermelése eltolódott a minőség felé, megjelent a norvég
lazac, pultokra kerültek a szálkamentes, konyhakész termékek, természetes,
hogy a fogyasztói szokások is ez irányba
tolódtak. A haltermelők válaszút elé kerültek. Nekem meghatározó élményem
volt egy olasz turista út, amikor felkerestünk egy olajbogyó szüretet. Ott bizony
eladták nekünk az olajbogyót, az olajat,
a pincéből a bort és a kecskesajtokat is,
vagyis fizettünk azért az élményért, amit
az a táj és gazdaság nyújtott. Többek között ez is hatással volt döntésemre: az
agroturizmust, a horgász turizmust fejlesztjük, bennünket erre predesztinálnak
az adottságaink.
– Diverzifi kálni kell a tevékenységet,
meg kell találnunk a természeti források
hasznosításának új módjait. Régen is így

volt, gondoljunk csak a vízimalmokra, a
nád tetőfedésre, a fűzvessző fonására stb.
És lehet, hogy e tevékenységek több hasznot hoznak, mint külön a mezőgazdasági
termelés. A több lábon állás jelentősen
csökkenti a gazdaság kitettségét: micsoda
kiszolgáltatottságot jelentett volna a múlt
évi takarmányár emelkedés, ha csupán
haltenyésztéssel foglalkozunk?
Lévai Ferenc filozófiája szerint akár
termelt javak formájában, akár szolgáltatásként azt kell eladni, ami az adott
területen található. Márpedig itt van víz,
halak a horgászathoz, vadak, madarak,
jó levegő, csönd, finom, hagyományos
halételek. És még sok olyan dolog, ami
a városi embernek hiányzik: az erőteljes
urbanizáció következtében egyre több
emberben ébred fel a természet közelsége
iránti vágy. Vagyis, szinte adta magát a
turizmus fejlesztése.
– Így került sor 2005-ben a 60 hektáros
horgásztó kialakítására, mert nincs annál
jobb üzlet, mint ha a tóparton adjuk el a
halat – mondja Lévai Ferenc. – Igen ám,
de mára megváltozott a horgászat is, nem
a magányos horgász álldogál a vízparton,
hanem családok jönnek, és amíg a csa-

ládfő horgászik a feleséget a gyerekeket
is ki kell szolgálnunk. Részükre sétautakat, játszóteret, angolparkot építettünk,
ha éppen kirándulni akarnak, végigmehetnek a tórendszer 24 kilométer hosszú
gyalogútján, közben olyan madarakat
– bölömbikát, szürke gémet – láthatnak,
amelyek megfigyelésére máshol nincs alkalmuk. Kerékpár, lovas kocsi áll a vendégek rendelkezésére, de éppen wellnes,
fittnes szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A panzióban 50 fő részére tudunk
szállást biztosítani, s idetarozik, egy 60 fős
konferenciaterem is. Természetesen enni
szeretünk, a gasztronómia nagy vonzerő,
s ha már tóparton vagyunk, a halat meg
lehet sütni, főzni, s meg is kell kóstolni. A
halételek mellett egyéb, főleg hagyományos ételekből válogathatnak az étterem
vendégei. Hogy ez is teljes legyen, a saját
gazdaságunkban állítjuk elő az alapanyagot. Háromszáz nagytestű állatot, köztük
bivalyt, szürke marhát, mangalicát, rackát tartunk. A szintén önellátást szolgáló
kertészetben pedig a hagyományos zöldségfajtákat termesztjük.
– Sokat jelentett az üdülési csekk bevezetése. Egyik jellegzetessége, hogy sok
esetben a fiatalok ajándékként adják a
szüleiknek, ezzel olyan emberek jutnak
üdülési lehetőséghez, akik egyébként
nem indulnának el otthonról. A másik
jellegzetesség, hogy használatával megnőtt a hazai turizmus. Ilyen intézkedések
kellenek ahhoz, hogy a vidékfejlesztés
eredményes legyen.
Végignézve e birodalmon az embernek
az jut az eszébe, hogy bizonyára sok pénz
kellet mindennek a létrehozására. Sok hitel, sok támogatás. Rá is kérdeztünk.
– Én pénzügyekben konzervatív ember vagyok – mondja Lévai Ferenc – szinte a régi paraszti mentalitással kezelem
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ezt a kérdést. Hitel nélkül gazdálkodom,
inkább lassabban fejlesztek, biztonságosan, apránként, téglát, téglára rakva építkezem.
Ha hitelt nem is vett fel a cég, viszont
sikeres pályázónak bizonyult, hiszen a
fejlesztések kb. 70%-át valósították meg
az Aranyponty Rt. pályázatokon nyert
támogatásaival.
– Soha sem nagy projektekkel pályáztunk – avat be Lévai Ferenc a taktikájukba. – És soha nem annyi saját erőt fektettünk be, mint amennyit megköveteltek,
inkább „ráfejeltünk” egy kicsit. Mindent
rendesen megvalósítottunk. Fogalmazhatok úgy is jó a referenciánk, és ez is
számít egy-egy pályázat elbírálásánál.
Saját magunk készítjük a pályázatokat,
hiszen mi ismerjük a legjobban a területünket. Nem úgy gondolkozunk, hogy
valamit fejlesztenünk kellene, aztán
megpróbáljuk beleerőltetni valamelyik
pályázatba. A kiírásokat rendszeresen figyeljük, a hátteret igyekszünk felderíteni,
miért írták ki a pályázatot, mi a célja ezzel a kiírónak, vagyis merre megy a világ.
Nem véletlen az, ha valamit támogatnak.
Sokszor olyan fejlesztésekre inspirálnak,
amelyek egyébként nem jutottak volna
az eszünkbe. És itt az inspiráció a fontos, nem föltétlenül a támogatás mértéke,
volt, amikor csak 30%-ot adtak, de elindítottak egyfajta gondolkodást.
Ha fejlődni akarunk, akkor szélesíteni
kell a szolgáltatásainkat, meg kell őrizni
a vidéki örökségünket, erre látok most
lehetőséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének pályázataiban. A területünkön található egy négyezer éves mocsárvárként
funkcionált földvár maradványa. Ezt re-

konstruálnánk, s mellé felépítenénk egy
kis bronzkori települést, magtárat, házakat ugyanúgy, mint egykoron voltak. Az
odavezető út mellett állatokat helyeznénk
el. Pályázunk még ifjúsági tábor létesítésére is. Meg kell jegyeznem, hogy igen
nagy az igény az ilyen táborok iránt. Új
szálláshelyeket is szándékozunk kialakítani: egyrészt az úgynevezett menedzser
réteg részére igényesebb szállásokat, hogy
például a konferenciák idején minden

igényüket kielégíthessük, másrészt bővítjük a horgász családok részére a középkategóriás szálláshelyeket. Ez mind belefér
a mostani kiírásokba. Úgy látom, hogy a
vidék hallatlan vonzerő a városban élő, a
természettől elzárt emberek számára, de
ahhoz, hogy falura jöjjenek, vagyis a falut
el tudjuk adni, mind gondozottságában,
szépségében, mind szolgáltatásaiban a
kor színvonalára kell emelnünk.

Mezőgazdasági szaktanácsadás
 A szaktanácsadás keretében megszerzett információk a 2009-ben bevezetésre kerülő egységes támogatási rendszer (SPS)
igénybevételének alapját fogják képezni. Az így megszerzett ismeretek, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, állat- és
növény-egészségügyi, valamint állatjóléti követelmények biztosításához elengedhetetlenül szükségesek.
 A gazdálkodó az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-n – mint Területi Szaktanácsadási Központon (TSZK) – keresztül
a szaktanácsadásra fordított összeg 80%-át, maximum 700 euronak megfelelő forintösszeget, vissza nem térítendő támogatásként visszaigényelhet.
 A mezőgazdasági szaktanácsadás keretében a gazdálkodó ügyfélorientált pénzügyi tanácsadást is igénybe vehet, ha fejlesztési elképzelését részben vagy egészben hitelből kívánja finanszírozni. A fejlesztés és a vállalkozás adottságainak ismeretében az AVHA Kft. segítséget nyújt a legmegfelelőbb finanszírozási megoldás kialakításában.
Érdeklődni lehet az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél:
kék számon: 06-40/200-771
faxon: 06-1/373-8455 ■ e-mail címen: tanacsadas@avhakft.hu
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szaktanácsadás

GABONA FORGÓESZKÖZ
HITELPROGRAM
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Gabona Forgóeszköz Hitelprogramjában
a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelhez juthatnak hozzá gabonakészleteik ﬁnanszírozására. Tizenötmilliárd forintos hitelkeret áll a program keretében
a gazdálkodók rendelkezésére. A felvett hitelekhez kapcsolódva, 2008
augusztusától igénybe vehető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készﬁzető kezességvállalása is.

A hitelprogram célja
A Magyar Fejlesztési Bank Gabona Forgóeszköz Hitelprogramjának célja, hogy
kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára
saját termelésű, vagy vásárolt gabonakészleteik finanszírozására.
A hitelfelvevők köre
A magyarországi székhelyű, illetve az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem
minősülő vállalkozások, amelyek egyéni
vállalkozási, gazdasági társasági, szövetkezeti, európai részvénytársasági formában működnek, illetve a mezőgazdasági
őstermelők. Feltétel továbbá, hogy a hitelfelvevő mezőgazdasági üzeme Magyarország területén legyen, aktív mezőgazdasági tevékenységet folytasson és jelenleg
is fennálló beruházási célú bankhitellel,
vagy folyamatban lévő beruházási hitelkérelemmel rendelkezzen.
A hitelfelvételre az elsődleges mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelő jogosult. A hitelt az igé-

nyelheti, aki a tárgyévben a gabona után
az egységes területalapú támogatáshoz
kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást (top up) jogosultan igényel(t), vagy
állattenyésztéssel foglalkozik, és az előbbi feltételek fennállását a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal igazolja.
A hitel felhasználhatósága
A hitel forgóeszköz finanszírozásra használható fel. A hitel nem felhasználható
beruházás finanszírozására; áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa
visszaigénylésére nem jogosult; forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést
jelentő befektetések finanszírozására.
A hitelfelvétel feltételei
– A hitel keretösszege 15 milliárd
forint. A hitel formája: éven túli lejáratú
forgóeszköz hitel. A hitel mértéke
legalább egymillió forint. Saját erő nem
szükséges.
– A hitel futamideje: legalább 1 év +
1 nap, legfeljebb 2 év.
– A hitel kamata: 3 havi BUBOR +
legfeljebb 3,25%/év.
– A hitelfelvétel egyéb költségei:
a programba bekapcsolódott

finanszírozó hitelintézetek belső
szabályzatai szerinti. Előtörlesztési díj
nem kerül felszámításra.
– A hitel felvételéhez a programba
bekapcsolódott finanszírozó
hitelintézetek belső szabályzatai
szerinti, szokásos banki biztosítékok
szükségesek.
– Lehetőség van az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességvállalásának igénybevételére.
– Folyamatban lévő beruházási
hitelkérelem esetén a forgóeszközhitel
folyósítás feltétele a beruházási
hitelszerződés megkötése, hatályba
lépése és a beruházás tényleges
megkezdése. A gabona forgóeszköz
hitel összege nem haladhatja meg a
hitelfelvevő vállalkozás által megkötött
beruházási célú hitelszerződés(ek)
szerinti beruházás(ok) bruttó módon
számított összegét. Ugyanakkor a
gabona forgóeszközhitel lejáratának
időpontja nem lehet későbbi, mint a
hitelfelvevő leghosszabb futamidejű
beruházási hitele lejáratának
időpontja.
Hitelkérelem benyújtása, a
hitel igénybe vétele
A vállalkozások hitelkérelmüket a programban résztvevő, az MFB Zrt. honlapján
(www.mfb.hu) közzétett hitelintézetekhez nyújthatják be. A program keretében
hitelszerződés megkötésére a keretösszeg
erejéig kerülhet sor.
Az MFB Gabona Forgóeszköz
Hitelprogramban résztvevő
hitelintézetek:
1. Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet
2. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
3. Örkényi Takarékszövetkezet
4. Szabolcs Takarékszövetkezet
5. Tiszaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
6. Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
7. Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet
8. OTP Bank Nyrt.
9. Siklós és Vidéke
Takarékszövetkezet
10. Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt-vel szerződött
takarékszövetkezetek
Forrás: MFB Zrt. honlapja
2008. szeptember 28.
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2008 tavaszán már meghirdetésre került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének egyik pályázata, amely a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését célozta. Ez év őszen újabb,
a III. tengelybe tartozó pályázatok válnak hozzáférhetővé. A támogatási
konstrukciók közül azt a kettőt ismertetjük részletesebben, amelyek a vidéki vállalkozások számára nyújtanak pályázati lehetőséget.

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)

hatja meg a gépkatalógusban, illetve az
építési normagyűjteményben szereplő
referenciaárat.

A támogatás célja

A támogatás mértéke és összege

A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve a működő
mikrovállalkozások
beruházásainak,
műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a
versenyképesség, az innovációs képesség
ösztönzése, munkahelyek megtartása és
újak létrehozása, valamint a gazdasági
szerkezet fejlesztése.

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű
területen megvalósuló fejlesztés esetén az
összes elszámolható kiadás 65 százaléka,
máshol az összes elszámolható kiadás 60
százaléka. A pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege 1200 euronak
megfelelő forintösszeg. A támogatás értéke pályázónként egymást követő három
pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 euronak megfelelő forintösszeget. Ezen belül, ingatlanhoz kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 000 euro, minőségbiztosítási- és környezetirányítási rendszer,
szabvány bevezetése esetén pedig legfeljebb 20 000 euronak megfelelő forintöszszegű támogatás igényelhető.

A támogatás által megcélzott
földrajzi terület

Az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb
lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2
népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kivétel: a budapesti agglomeráció települései).
Kedvezményezettek köre

Működő, vagy induló mikrovállalkozások, vagy gazdasági szereplőként nem
bejegyzett természetes személyek, akik
vállalják, hogy a támogatás megítélését
követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként, nyilvántartásba vetetik magukat.
Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

Támogatás vehető igénybe a megkezdett, vagy tervezett (mezőgazdaságon
kívül végzett) gazdasági tevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzéshez; épület felújításhoz és új épület
kialakításhoz; kis léptékű infrastruktúra-fejlesztéshez; minőségbiztosítási- és
környezetirányítási rendszer, szabvány
bevezetéséhez. Mezőgazdaságon kívül
végzett az a tevékenység, amely független
a pályázó mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez
kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági hasznosítású épületeitől. Az elszámolható kiadások mértéke nem halad-

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet 2008. október
15. és 2008. november 30. között lehet
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális kirendeltségéhez.

pályázatok

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
III. TENGELYÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI
A turisztikai tevékenységek
ösztönzésének támogatása
(ÚMVP)
A támogatás célja

A vidéki munkahelyek létrehozása, vagy
megőrzése érdekében a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések,
beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének
támogatása.
A támogatás által megcélzott
földrajzi terület

Az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb
lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2
népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kivétel: a budapesti agglomeráció települései).
Kedvezményezettek köre

Természetes személyek, mikro-, kis-, és
középvállalkozások, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok,
illetve önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek.
Támogatható tevékenységek,
elszámolható költségek

Az alábbi célterületeken vehető igénybe
támogatás:
1. célterület: A falusi turizmushoz
kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése,
korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése, új szálláshelyek
kialakítása.

Mi a pontozási és az előzetes
pontozási jegyzőkönyv?
Az ÚMVP III. tengelyének valamennyi most meghirdetésre kerülő pályázatánál a benyújtott támogatási kérelem részét képezi a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által kiállított pontozási jegyzőkönyv, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösség (HVK) által kiállított előzetes pontozási jegyzőkönyv.
A pontozási jegyzőkönyv a területileg illetékes LEADER Helyi Akciócsoport
által kitöltött, az ügyfél pályázatának értékelését segítő, értékelési dokumentum. Az előzetes pontozási jegyzőkönyv pedig a területileg illetékes
Helyi Vidékfejlesztési Közösség által elkészített hasonló szerepű értékelési
dokumentum. A pályázó a két jegyzőkönyvet a támogatási kérelméhez csatolva juttatja el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
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2. célterület: A vidéki térségekben az
ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek
bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése.
3. célterület: Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött – a vidéki települések
erőforrásaira és adottságaira épülő - szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, illetve a kapcsolódó
foglalkoztatás bővítése a következő területeken: alkalmi falusi és agroturisztika;
ökoturisztika; lovas turisztika; vadászati
turizmus; erdei turizmus és természetjárás; horgászturisztika; borturisztika; kerékpáros turizmus; vizi turizmus.
Amennyiben a pályázónak a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele
az 50%-ot meghaladja, akkor a fejlesztést
kizárólag önálló, az alapgazdaságon kívül
végzett tevékenység keretében valósíthatja meg, kivéve a borturisztikai szolgáltatások fejlesztését.

Az elszámolható kiadások az alábbiak:
az építés, épület-felújítás, -korszerűsítés, épületgépészet költségei; a szálláshelyek működését szolgáló berendezési
tárgyak beszerzésének ráfordításai; az
infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések
ráfordításai; a helyi vízgazdálkodási és
talajadottságoknak megfelelő fa fajok
telepítésének kiadásai; a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás
díja. Az elszámolható kiadások mértéke
nem haladhatja meg a gépkatalógusban,
illetve az építési normagyűjteményben
szereplő referenciaárat.
A támogatás mértéke és összege

A támogatás mértéke:
– Ha a pályázó természetes személy,
mikro, kis-, és középvállalkozás és a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható
kiadás 65 százaléka; ha egyéb területen
valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60 százaléka.

– Ha a pályázó települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet és a beruházás
a pályázó közhasznú tevékenységének ellátásához köthető az összes elszámolható kiadás 100 százaléka; nem közhasznú
tevékenységének ellátásához kapcsolódó
beruházás esetén pedig az összes elszámolható kiadás 60 százaléka (hátrányos
helyzetű területen pedig 65 százaléka).
A pályázó által igényelhető támogatás
legkisebb összege 1200 euronak megfelelő forintösszeg. A támogatás összege pályázónként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000
euronak megfelelő forintösszeget.
A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet 2008. október 15.
és 2008. november 30. között nyújthatják
be a pályázók az illetékes Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal regionális kirendeltségéhez.

Az ÚMVP III. tengelyének további, októberben kiírásra kerülő pályázatai
A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás, amelynek a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a
közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének segítése
a célja. A pályázat az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeket érinti. A pályázaton az érintett települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-proﬁt szervezetek, valamint egyházi jogi személyek vehetnek részt. A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások célja a vidéki térség településein
a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának
javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése. A konstrukció az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal, vagy a 100
fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeket veszi célba. A konstrukció keretében az
ilyen településhez kapcsolódó önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-proﬁt
szervezetek, valamint egyházi jogi személyek juthatnak támogatáshoz.

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

GARANCIA
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
időszaki kiadványa
(Megjelenik az agrárlapok melléleteként)

Felelős kiadó: Ulrich Anikó
Szerkesztő bizottság: Fertő Imre, Herczegh András,
Lengyel Zoltán, Mohácsi Kálmán, Ulrich Anikó
Szerkesztőségi titkár: Székely Ágnes

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

Szerkesztőség: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.
Ingyenesen hívható zöld szám: (80) 203-760
Fax: (1) 373-8455
Stúdió: Armadillo Design Kft .

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

1045 Budapest, Berni u.1.
Nyomja: Veszprémi Nyomda Zrt.
8201 Veszprém, Őrház u.38.
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