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GARANCIA

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

Kiemelt szerepben
az agrár és a kkv-hitelezés

Milyen szerepet tölt be a Budapest Bank a
magyarországi hitelezési piacon?
A Budapest Bank a nyolc hazai nagybank egyike, amely a válság idején is tőkeerős maradt,
valamint megőrizte hitelezési képességét és
hajlandóságát. Stabil és kedvező piaci helyzeténél fogva a zsugorodó vállalati piacon is folyamatosan növekedni tudott a számára kulcsfontosságú kis- és középvállalati hitelezésben.
Mivel a kezdetektől fogva prudens hitelezési
politikát folytattunk, és az elmúlt évek is az
óvatos, megfontolt, konzervatív üzletpolitika
jegyében teltek el, ezért az egyik legjobban

„a Budapest Bank
elsősorban a kkv-kra
fókuszál: ügyfeleink
döntő többségét
ezek a cégek adják”
Takács Zoltán

teljesítő vállalati portfolióval rendelkezünk a
hazai bankpiacon.
Melyek a Budapest Bank stratégiai üzleti
törekvései?
A lakossági ügyfelek kiszolgálása mellett a
Budapest Bank elsősorban a kkv-kra fókuszál:
ügyfeleink döntő többségét, több mint 80 százalékát ezek a cégek adják, ezen belül is 90
százalék a magyar kis- és középvállalkozások
aránya. Vállalati üzletfilozófiánk alapja a személyes kiszolgálás és a tanácsadás, vagyis
hosszú távú partneri kapcsolatok kiépítésére
törekszünk.

interjú

A Budapest Bank az ország meghatározó hitelintézeteinek egyike.
Kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai agrárágazat, illetve a mikro,
kis- és középvállalkozási szektor finanszírozásában. A bank ezeken
a területeken folyamatosan erősíti szerepvállalását. Az üzletpolitika,
termékfejlesztés távlatos és tartós együttműködést céloz meg a
szóban forgó gazdasági szereplőkkel, amelyben a hitelfinanszírozáshoz
kapcsolt alapítványi kezességvállalásra is támaszkodik. Hogyan tekint
a Budapest Bank a kkv-k és az agrárszektor hitelezésére? Melyek
a bank elképzelései a szektor finanszírozását illetően? Hogyan segítheti
a vállalkozói és banki célok megvalósítását a kedvezményes alapítványi
kezességvállalás? Erről beszélgettünk Takács Zoltánnal, a Budapest
Bank vállalati értékesítési vezetőjével.
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Milyen specifikus jegyekkel bírnak
Magyarországon a kkv-k?
A magyar kkv-k döntő többsége az eddigi
fejlődése során még tudott kellő tőkét felhalmozni. Ma még azokat az időket éljük,
amikor a cégeknek még nem alternatíva,
hogy egy-egy beruházást csak saját forrásra
támaszkodva finanszírozzanak, tehát a vállalkozások bankfüggők.
A hazai kkv-k másik fontos jellemzője, hogy
míg az alapító tulajdonosok általában megkérdőjelezhetetlen szakértelemmel rendelkeznek a cég tevékenységi körében, nem
minden esetben rendelkeznek azzal az apparátussal, amellyel magabiztosan tudnák
kezelni a növekedéssel járó kihívásokat. Így
aztán a pénzügyi megoldásokon túl tanácsadást is szívesen elfogadnak a bankoktól.
Mi a véleménye a kkv-szektor finanszírozásáról?
A magyar bankrendszert sokszor vádolják
csökkenő finanszírozási étvággyal. A kép
ugyanakkor árnyaltabb, például a Budapest
Bank a válság éveiben 46 százalékkal növelte
a hitelállományát.
A bankok hosszú távon a vállalkozások
eredményes működésében és fejlődésében
érdekeltek.
A már évek óta rendelkezésre álló refinanszírozott források, kedvezményes hitelkonstrukciók segítik a bankokat abban, hogy
a vállalkozások igényeihez és szükségleteihez leginkább illeszkedő megoldásokat
nyújtsanak.
Mit tud ajánlani a Budapest Bank a kkv
ügyfeleknek? A banki termékek és szolgáltatások hogyan illeszkednek a kkvszektor igényeihez?
Vállalati ügyfeleinkkel hosszú távú partneri
kapcsolat kiépítésére törekszünk, a pénzügyi szolgáltatásokon túl tanácsadóként is
támogatjuk növekedésüket. Ez a kapcsolat,
valamint ügyfeleink ágazatainak alapos ismerete lehetővé teszik a valódi igényekhez
igazodó termékek fejlesztését, amelyeket jól
kiegészítenek a leányvállalataink – például a
Budapest Lízing és a Budapest Autófinanszírozás – szolgáltatásai is.
Nagy igény mutatkozik az egyes ágazatok
igényeihez illeszkedő termékeinkre is, mint
például az agrárcégek esetében speciális
növénytermesztési (integrátori) kölcsönünkre. A kkv-k körében export irányú hiteleink és a refinanszírozott konstrukciók is
népszerűek.

Milyen ágazatok kiszolgálására fókuszál
a bank?
A Budapest Bank elsősorban az agráriumra,
az exportra termelő és a feldolgozó cégekre
összpontosít. Természetesen más szektorban működő cégeket is szívesen kiszolgálunk, hiszen gyengén teljesítő ágazatokban
lehet találni jól működő cégeket. Azokat a
fejlődőképes vállalkozásokat keressük, amelyek hosszú távon képesek megállni a helyüket a hazai és a nemzetközi versenyben.

kezességvállalás sok esetben át tud segíteni ezen a nehézségen. Bankunk számára
is kedvező, ha minél nagyobb értékű kedvezményes kezességhez tud hozzáférni.
Nélküle ugyanis esetenként nem jöhetne
létre a hitelügylet, gátolva a vállalkozások fejlődését. A szükséges volumenben
igénybe vehető kedvezményes kezesség
támogató szerepet játszik a banki és a hiteligénylő vállalkozások üzleti terveinek
megvalósításában.

Mi jellemzi a banknál az agrárvállalkozások kiszolgálását? Milyen nehézségeket
és kockázatokat érzékel az agrárszektor
finanszírozásában?
Az agrárágazat kiszolgálása stratégiai fontosságú számunkra, évről évre növeljük a
szektorba kihelyezett hitelek volumenét.

Hogyan kapcsolódnak a támogatott hitelprogramokhoz?
Aktívan részt veszünk mind a jegybanki Növekedési Hitelprogramban (NHP), mind az
EXIM Exportélénkítési Hitelprogramjában
(EXIM EHP). Az NHP második fázisában szeptember végéig 56,1 milliárd forint értékben
kötöttünk szerződést, ezzel a bankcsoportunk helyezte ki az összes NHP2 forrás minden hetedik forintját.

Az agrárvállalkozásokra, mint viszonylag
kiszámíthatóan finanszírozható szereplőkre
tekintünk. Az ágazati támogatási rendszer
kiszámíthatóan működött, amely a gazdálkodók pénzügyi helyzetének kiegyensúlyozásához is nagyban hozzájárult.
Munkatársaink alapos és átfogó szakértelemmel rendelkeznek az agrárium terén, így
ügyfeleink tanácsadóként is számíthatnak
rájuk számos kérdésben. Termelő ügyfeleink
kiszolgálására felállítottunk egy önálló mezőgazdasági csoportot is.
A szektorban banki szempontból a legnagyobb nehézséget az időjárásnak való kiszolgáltatottság és a finanszírozási igény
ciklikussága jelenti, amelyeket folyamatos
és ágazat specifikus termékfejlesztéssel kezelünk.
A Budapest Bank mely esetekben és milyen mértékben támaszkodik az alapítványi kezességvállalásra?
Azokban az esetekben kapcsolódunk az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kezességvállalási programjához, amelyekben a bank úgy ítéli meg, hogy további garanciális biztosíték szükséges ahhoz, hogy
támogatni tudjuk az ügyfél fejlesztési elképzeléseit, illetve működésének finanszírozását.
A kkv-szektor hitelfelvétele az előttünk álló
időszakban remélhetőleg lassan bővülni fog.
A mezőgazdasági vállalkozások is komoly
hiteligényt támasztanak. A kkv-k, illetve az
agrárcégek által felkínált fedezet (például
ingatlan, készlet, vevőkövetelés, várható
támogatás) gyakorta nem elegendő a hitel
felvételéhez. A kedvezményes alapítványi

A Budapest Bank kkv-kra fókuszáló vállalati
üzletága a kihelyezett NHP hitelkeret több
mint 40 százalékáról a pénzintézet számára
stratégiai fontosságú agrárszektorban működő cégekkel állapodott meg.
Az exportáló cégek körében népszerűek az
EXIM EHP termékei, amelynek termékpalettáját jelentősen bővítették az utóbbi években,
így jelenleg már a teljes exportfolyamatot
lefedik.
Milyen elképzelései vannak a banknak, az
agrár- és a kkv-finanszírozás fejlesztésére?
Nagy kérdés az ágazat számára, milyen források válnak elérhetővé a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. Bár a pontos részleteket
várhatóan csak jövőre ismerhetjük meg, a
Budapest Banknál már most arra készülünk,
hogy a továbbiakban is kivesszük a részünket a normatív támogatások előfinanszírozásából.
Ezen kívül továbbra is aktívan részt veszünk
a jegybank Növekedési Hitelprogramjában,
és más, folyamatosan megújuló termékeinkkel (pl. integrátori kölcsön) is a termelők
rendelkezésére állunk.
A kormányzati politikával összhangban,
a termékfejlesztésben is kiemelt figyelmet fordítunk majd a nagy foglalkoztatási igénnyel rendelkező kertészeti, állattenyésztési és feldolgozóipari cégek
finanszírozási igényeire, illetve a kisebb és
közepes gazdaságok helyzetbe hozását célzó
intézkedésekre.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány az európai uniós állami támogatási
szabályok korlátainak oldása és az agrárvállalkozások finanszírozásának bővítése érdekében vezette be az alapítványi támogatásként nyújtott, saját kockázatú kezességet.
Az AVHGA tulajdonosi hátterének és alapítványi, nonprofit formájának köszönhetően
ugyanis egyedülálló módon, állami támogatás nélkül, az alapítványi vagyon terhére,
saját kockázatra is képes kezességet nyújtani. Az állami támogatási szabályok alól való
mentesülés feltétele, hogy az ügylet mögött
nem állhat állami viszontgarancia, és nem
vehető igénybe költségvetési díjtámogatás
sem. A saját kockázatú kezességvállalás díja
(50 százalékos készfizető kezességvállalás
mellett, a hitelösszegre vetítve évi 0,5 százalék) lényegesen kedvezőbb, mint a támogatási lehetőségek hiányában alkalmazandó
piaci díj.
Az elmúlt időszak kedvező tapasztalatai
alapján, illetve az új uniós szabályokra való
tekintettel az alapítvány 2014. október 13ától kiterjesztette az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség alkalmazási körét. Az
alapítványi támogatás igénybe vétele mind
a Növekedési Hitelprogram keretében nyúj-

tott, mind az azon kívüli ügyletek esetében
lehetséges. A saját kockázatú kezességvállalás bővítése az alábbi esetekben jelenthet
segítséget a vállalkozások finanszírozásában.

A de minimis keret kimerülése
Az uniós állami támogatási szabályok szerint az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és
szolgáltató tevékenységek nem a mezőgazdasági, hanem az általános feltételű rendeletek hatálya alá esnek. Így az általános de
minimis 200.000 eurós értékhatára vonatkozik rájuk. Ám az uniós szabályok szigorodtak,
a három éves keretösszeget 2014-től nem
vállalkozásonként, hanem cégcsoport szinten kell vizsgálni. Emiatt az adott vállalkozás
de minimis kerete gyorsabban kimerülhet. Ez
esetben eddig csak korrigált vagy piaci díjon lehetett intézményi kezességet bevonni
a hitelezésbe, de az elsődleges mezőgazdaságon kívüli ügyletek piaci díjai lényegesen
magasabbak a szűk értelemben vett agráriuménál. Ezt igyekszik ellensúlyozni az
alapítványi támogatásnak minősülő saját
kockázatú kezességvállalás kiterjesztése a
mezőgazdasághoz kötődő vállalkozások számára is.

A maximális támogatásintenzitást elérő pályázati, vissza nem térítendő támogatások
igénybe vétele
Az európai uniós szabályok szerint a beruházásokat segítő állami támogatások mértéke
szigorúan korlátozott. Gyakran előfordul, hogy
a fejlesztéseket ösztönző vissza nem térítendő támogatásokat a megengedett maximális
intenzitással ítélik meg a vállalkozásoknak. Így
a projekthez további támogatás nem adható.
A megvalósításhoz felvett kamattámogatott
hitelekhez és a hiteleket biztosító kezességhez
sem lehet állami támogatást jelentő díjkedvezményt nyújtani. Lévén, az alapítványi támogatásként nyújtott kezesség nem minősül állami
támogatásnak, a kedvező díjú kezesség elérhetővé válik a maximális intenzitással támogatott
projektek finanszírozása esetén is.
Exportügyletek
Az uniós szabályozás szerint az exporttevékenység közvetlen segítése tilos, így a nevesített módon exportfinanszírozási célú ügyletekhez az alapítvány alapesetben csak piaci
díjon nyújthat kezességet. Az alapítványi támogatásnak számító saját kockázatú kezesség
exportügyletekre való kiterjesztése révén az
exportcélú hitelekhez is kapcsolódhat kedvezményes díjú kezességnyújtás.

Kamattámogatás a termelői szerveződéseknek
Az agrárgazdaságban a termelői szerveződések elősegítése kiemelt gazdaságpolitikai
cél. Ezért a TÉSZ-ek és termelői csoportok
részére meghirdetett Magyar Fejlesztési
Bank forgóeszköz hitelprogram működését
a Földművelésügyi Minisztérium kamattámogatással segíti. A Magyar Közlönyben megjelent 15/2014. (X. 9.) FM rendelet alapján, a

zöldség-gyümölcs ágazatban működő TÉSZek és termelői csoportok, valamint az egyéb
termékpályán működő minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok a kamattámogatást a hitelprogram keretében már
korábban létrejött fennálló, illetve az újonnan megkötött hitelszerződések esetében
is igényelhetik.

A termelői szervezetek a kamattámogatást,
melynek mértéke a hitelkamat 50 százaléka,
de legfeljebb évi 4 százalékpont, a kamat
megfizetéséről szóló igazolás alapján negyedévente, csekély összegű támogatásként igényelhetik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól.

finanszírozás

Alapítványi támogatásként nyújtott kezesség
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vállalkozók

Biztos alapokon
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Az egyedülálló Dá-Vidok Bt. elnevezés valójában a drávaszerdahelyi
Dávid család tagjait jelenti. A mostani ügyvezető nagybátyja,
Dávid Lajos és családja alapította egykoron a vállalkozást.
Ugyanúgy mint régen, ma is kizárólag növénytermesztéssel foglalkozik
a betéti társaság. Hosszúné Dávid Éva ügyvezető szinte változatlanul
viszi végig az alapítók által meghatározott termelési programot.
Az ország déli határán, a Villány-Siklósi
borvidék szomszédságában a szubmediterrán klíma valósággal kínálja magát a
növénytermesztésre, jó termést hoz itt a
melegigényes szója is, bár az idei időjárás
– csupán egyetlen év – cáfolta meg ezt az
állítást, sokszor víztükörré változtatva
földeket. Ma már az időjárás szeszélyeit
is kiállja ez a húsz éves vállalkozás. Az
eredőkről a következőket mondta az ügyvezető.
– A nagybátyám, a téesz felbomlásakor nyugdíjba ment, de nem olyan ember volt, aki
munkátlanul kibírta volna az életet. Kicsiben
korábban is gazdálkodott, és 1993-ban látta
elérkezettnek az időt, hogy megalapítsa ezt
a vállalkozását. Ekkor kezdett el nagyobb
területen gazdálkodni vásárolt és bérelt
földeken. Szántó mellett némi legelőt is vásárolt, amit – ha olyan minőségű volt - feltörtek. Minden évben gyarapodott a terület,
most már a saját tulajdon eléri a 180 hektárt,
mellette 400 hektárt a környező gazdáktól bérelünk, ami azt jelenti, hogy a táblák
eléggé szétszórtan helyezkednek el egy 15
kilométeres körzetben. Elsősorban gabonanövényeket és olajos magvakat termelünk.
Főbb növényeink az őszi búza, őszi árpa,
kukorica, szója, repce. Külön fontosnak tartjuk a napraforgó vetőmagtermesztést, nem

csak azért, mert rendkívül pontos technológiát igényel, hanem azért is, mert elvileg
a nagyobb kockázat nagyobb nyereséget is
hoz. Azért „elvileg”, mert bizony, az időjárás
érzékenyebben befolyásolja a vetőmagtermesztést, az idén a sok eső miatt csak a nagyobb kockázat valósult meg, a termés, így a
nagyobb bevétel elmaradt a szokásostól.
A kezdeti kisebb gazdaság akkor vált professzionális üzemmé, amikor a gépesítés
színvonalában jelentős fejlesztést valósítottak meg. Erről a következőket mondta
az ügyvezető.
– A 2000-es évek elejétől számolhatjuk a komolyabb fejlődést, tulajdonképpen 2002 volt
a fordulópont, amikor is lecseréltük a régi
gépeket, szinte az egész gépparkot meg tudtuk újítani. Mivel csak növénytermesztéssel
foglalkozunk, a gazdálkodásunkat alapjaiban
határozza meg a gépesítés színvonala. Egyfolytában korszerűsítünk, annyira, hogy – kis
túlzással azt mondhatom - mire lejár egyegy gép hitelének törlesztése, újabbakat,
korszerűbbeket kell vásárolni, amelyekkel
magasabb szintre tudjuk emelni a termelés
színvonalát. Vásárláskor azt gondoljuk, most
egy időre megállhatunk a gépi beruházásokkal, mindenünk megvan, de a mai gépek is
öregszenek, és biztos, hogy egy évtized múl-

„Az természetes,
hogy az összes hitelünk
mögött az Agrár-Vállakozási
Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezessége áll.”
Hosszúné Dávid Éva

va már olyan gépek jelennek meg, amelyekkel sokkal hatékonyabbá válik a gazdálkodás.
Például tavaly vettünk egy nagytraktort 46
millió forintért, egy vetőgépet 16 millióért.
De most meg ott tartunk, hogy a kombájnunkat kellene lecserélni, aztán megint egy
másik traktorunkat. 2002-től folyamatosan
évente, kétévente vásároltunk, ahogy megjelennek géptámogatási pályázatok, mindig
igyekszünk kihasználni a lehetőségeket.
A gépi beruházások megvalósításához
jelentős banki közreműködés is szükségeltetik. Egy bankkal oldják meg, vagy
különféle pénzintézetek finanszírozzák a
pályázataikat?
A géptámogatásokat illetően nem ragaszkodunk egy bankhoz. Általában az a gyakorlat, hogy a gépforgalmazók megjelölik azt a
két-három bankot, amelyekkel kapcsolatban
vannak, és mi az ajánlataik alapján döntünk.
Bár kis mértékben térnek el az ajánlatok,
úgy érzem, sikerül mindig a legkedvezőbbet
választani, így aztán az egyik gépet a CIB
Bank, a másikat a Paribas, vagy a Lombard
Lízing finanszírozza. Egy állandó bankunk
van, a DRB Bank, amely az első perctől vezeti a számláinkat, és ha kell, beruházási és
forgóeszköz hitelt is nyújt. Az természetes,
hogy az összes hitelünk mögött az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezessége áll, mivel nem akkora a pénzforgalom, és a kellő fedezet sem áll rendelkezésünkre, az ilyen kis vállalkozások nagyon sebezhetőek lennének garanciavállalás nélkül.
Most azon gondolkodunk, hogy az egyik nagy
értékű gép hitelét érdemes lenne az MNB Növekedési Hitelprogram keretében kiváltani,
másrészt a DRB Bank ajánlja ezt a megoldást
az új hiteleink felvételéhez is.

Sok növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozás – kihasználandó a technikai kapacitást - gépi bérmunkát végez mások részére.
Önök is foglalkoznak ilyen szolgáltatással?
- kérdeztük az ügyvezetőt.
– Gépi bérmunkát nem vállalunk. Ha szükséges, a környező gazdaságokban besegítünk,
de ez nem jellemző, szinte csak a jó szomszédsági viszonyt jelzi, és elsősorban a betakarításra szorítkozik. Akkora a gépparkunk,
hogy örülünk, ha a saját munkánkat ellátjuk.
Összességében azt mondhatom, hogy sem
túlgépesítve, sem alulgépesítve nincs a gazdaság. Én úgy látom, hogy sokszor divat és
magamutogatás a szükségesnél nagyobb és
több gép vásárlása, nem csupán a gazdaságossági meggondolás dominál. Ez nem jó,
különösen az ilyen időkben, amikor drága az
üzemanyag, a szerviz, és az alkatrész, még
akkor is, ha eléggé új a géppark. Másrészt,
ezekkel a gépekkel már nem igazán éri meg a
bérmunka. Annyit kell érte kérni, amennyiért
nem biztos, hogy igénybe veszik.
A sok eső az idén próbára tette a növénytermesztő gazdaságokat. Különösen szélsőséges idő járt a déli, délnyugati területekre. A végeredményről így számolt be a
vállalkozás vezetője.
– Az idei évet az időjárás határozta meg. Sajnos. Nem volt egybefüggő egy hét, amikor
folyamatosan tudtunk volna dolgozni. Nagyon jó nálunk a repce, igen jól fizet a szója.
Most különösen nagy kárt szenvedtünk el a
szójával. Nem elég, hogy megcsúszott az idő
a vetéssel, lombtalanítani sem tudtunk az éjszakai hőmérséklet és a magas páratartalom
miatt, így sok volt a szemveszteség. Nálunk
általában 4 tonna szója terem hektáronként,
a nyáron még 3 tonna fölötti terméssel szá-

moltunk, végül csak 2,2 tonnát tudtunk betakarítani. Nem is emlékszem olyan évre,
amikor ilyen kevés termett volna. Ha a gyenge terméshez hozzáveszem az igen magas
szárítási költséget, akkor tisztán látszik az
a kockázat, amit az időjárás jelent a mezőgazdaságban: akár pluszba, vagy mínuszba
viheti az eredményt. A napraforgó állt a Drávában, kukoricából még az utolsó hektárok
víz alatt vannak. A többit kínkeservesen tudtuk betakarítani. Szárítónk nincs.
Nem gondolkodtak el azon, hogy szárítót
építsenek?- kérdeztük az ügyvezetőt.
– Korábban terveztük szárító építését, de
végül egyértelműen azt mutatták a számok,
hogy nem éri meg 600 hektárhoz ilyen hatalmas költség igényű beruházást megvalósítani. Bérszárítást nem tudtunk volna vállalni,
mert itt van a közelünkben egy nagy szárító.

Mit jelent a szövetkezet a gazdaságnak?
– Élő, szoros kapcsolatunk van, mondhatjuk
ez egy igazi szövetkezés. Segíti a beszerzést, az értékesítést, és különböző szolgáltatásokat végez a tagok részére. Mi magunk
szerezzük be a termeléshez szükséges input
anyagokat, de a szövetkezetben szárítunk,
tárolunk, és az értékesítést is a szövetkezetre bízzuk. Ha mi adunk el valamennyi
terményt, akkor is a szövetkezeten keresztül
értékesítjük, a szövetkezet mindent lebonyolít a szerződésírástól a szállításig. A raktáron lévő készletekre mindig keres vevőt.
Ezért sem nagyon erőltetjük a saját szárító
és tároló hely építését. Ugyanígy tagjai vagyunk az Ormánsági Szója és Olajosnövény
Szövetkezetnek. A két szövetkezet lefedi
minden tevékenységünket. Mindkettőt dinamikus, fiatal szakemberek irányítják. A
tevékenység is dinamikusan fejlődik, amit
mutat az is, hogy a tagság száma nő, mint
ahogyan évről évre növekszik a megtermelt áru mennyisége is. Már az a gond,
hogy a szövetkezetek kinőtték magukat,
ha újabb pályázati lehetőség adódik, mind
a szárító, tároló és kiszolgáló kapacitást
növelni kell.

vállalkozók

Más utat választottunk. Tagjai vagyunk a
Siklósi Gabonatermelői Csoport Termesztő
és Értékesítő Szövetkezetnek, ahol központi
szárító és raktár áll a tagok rendelkezésére.
A tagoknak kedvezményes a szárítás és a tárolás. Nem szokott ezzel probléma lenni, de
most a nagy esőzések miatt összetorlódott
a munka, akkora volt a szárítás iránti igény,
hogy egyszerűen nem fért be a tagok terménye a szárítóba és a magtárba. Kénytelenek
voltunk más szárítót igénybe venni, ott természetesen meg magasabbak a költségek.
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Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás –
változó igénybevételi szabályok 2015-ben
Az állami támogatásokra vonatkozó új uniós szabályok alapján 2015-re vonatkozóan
módosul a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosultak köre. Így 2014 novemberétől a mezőgazdasági csoportmentességi
európai uniós rendeletben meghatározott
követelmények alapján kizárólag mikro-, kisés középvállalkozásnak minősülő termelők
igényelhetnek majd mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást. Más tekintetben a támogatási a konstrukció az eddig megszokott
módon működik tovább. A díjtámogatást továbbra is egy évre, a különféle kategóriákba
besorolt növénykultúrákra és káreseményekre lehet majd igénybe venni. A támogatás
intenzitása továbbra is 65 százalékos lesz.
Az eljárási szabályokban is lesz változás:
2015-re vonatkozóan a termelőnek a díjtá-

mogatás iránti igényt nem a következő évi
egységes kérelmen kell jelezni, hanem a
biztosítási ajánlat megtételét követő öt napon belül támogatási kérelmet kell benyújtania a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz. A támogatási kérelem (amely a
hivatali formanyomtatványból és a biztosítási ajánlat egy másolati példányából áll)
benyújtási időszaka legkésőbb 2015. május
31-én zárul. Ha az igénylő nem a mezőgazdasági termelő (hanem például az integrátor), a támogatási kérelmet valamennyi
érintett biztosított mezőgazdasági termelő
esetében kitölti, és azokhoz egy biztosítási
ajánlat-másolatot mellékel. A támogatási kérelem befogadásáról a Hivatal végzést ad ki,
de ez még nem minősül a jogos támogatási
igény elismerésének.

További változás, hogy a mezőgazdasági
termelők felhatalmazása alapján a biztosítóknak a biztosítási szerződések helyett a
biztosítási szerződés adatai közül a szerződéskötés dátumára, a kötvényszámra,
a biztosítási eseményre, a módozatra, a
biztosított növénykultúrára, a hozamra, a
területre, a blokkazonosítókra, a díjelőírásra vonatkozó adatokat kell megküldeniük a
Hivatal részére 2015. szeptember 30-ig.
Az MVH a díjtámogatásról szóló döntéseket
a beérkezett szerződési adatok, valamint a
2015. október 15-ig megküldött biztosítói díjigazolás alapján hozza majd meg legkésőbb
2015 végéig. Így a biztosítási díjtámogatás
termelők részére történő kifizetése akár
már 2015 végén megtörténhet.

A vidékfejlesztés
támogatása
Magyarországon kb. 4,1 milliárd euró jut majd a
Vidékfejlesztési Program megvalósítására az unió
mostani, 2020-ig tartó költségvetési időszakában. Ez a mintegy 1200 milliárd forintos keret az
uniós támogatásokat és a nemzeti kiegészítést is
magában foglalja. Magyarország a program prioritásai között többek között a tudás és az innováció előmozdítását, a versenyképesség fokozását,
az ökoszisztémák állapotának helyreállítását,
megőrzését és javítását, az erőforrás-hatékonyság fokozását, az élelmiszerlánc szervezésének
és kockázatkezelésének fejlesztését, valamint a
társadalmi befogadás ösztönzését, előmozdítását szerepelteti. A magyar vidékfejlesztési program legfontosabb fejlesztési célkitűzései között
szerepel egyebek mellett a vidéki munkahelyek
megőrzése, gyarapítása, a kisebb gazdaságok
differenciált segítése; a versenyképesség, a termelési és jövedelembiztonság erősítése; a korszerű tudásbővítés és tudástranszfer, valamint
az innováció ösztönzése; a területi kiegyenlítés
segítése. Emellett indulnak tematikus alprogramok is, mint például a „rövid ellátási lánc”, illetve
a fiatal gazdák támogatása. Nem zárható ki, hogy
a tagországi vidékfejlesztési programok uniós elfogadása késni fog, az áthúzódhat 2015 elejére. A
program elfogadásáig egy-egy uniós ország csak
saját tagállami kockázatra írhat ki pályázatot a vidékfejlesztési területen. Ha így alakul, akkor ezzel
a lehetőséggel várhatóan Magyarország élni fog.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki
kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő számára
nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő
pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött
szerződéseikhez.
Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása
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: office@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

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta az előttünk álló hét évre
szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal. A konkrét támogatási intézkedéseket tartalmazó különféle
operatív programok uniós jóváhagyása
a 2014 őszi/téli időszakban esedékes.
A kormány döntése alapján bizonyos pályázatok már az uniós elfogadás előtt megjelentek
a hazai központi költségvetés kockázatára.
Így az új 2014-2020-as periódus nyitányaként 2014. október 10-én kilenc friss kiírás
jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási
keretösszeggel.
– A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) a rugalmas foglalkoztatás
elterjesztését segítő pályázatának
célja az atipikus foglalkoztatási formák
és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet ös�szehangolása, valamint a kisgyermeket
nevelő nők foglalkoztatásának növelése.
A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel
jelent meg.
– Szintén e célkitűzést szem előtt tartva
jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36 milliárd forintos keretös�szeggel, amelynek lényege, hogy képzési
lehetőséget biztosítson, vagy a munkaerőpiaci beilleszkedéséhez segítséget
nyújtson azon 15-25 év közötti fiatalok
számára, akik nem tanulnak, illetve nem
dolgoznak. A program célja, hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok.
– A kormány kiemelt figyelmet fordít a
mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepének erősítésére, ennek
érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a
kis- és középvállalkozások technológiai
korszerűsítésére és eszközbeszerzésére
8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll
rendelkezésre.
• A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázata maximum 100

százalékos támogatási intenzitással a
Magyarország területén új egyéni vagy
mikro-vállalkozás indítását tervező,
vállalkozói szemlélettel rendelkező, 1825 év közötti (felsőfokú végzettségű
pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok
felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk
induló költségeihez nyújtott pénzügyi
támogatással.
• A GINOP kis- és középvállalkozások
ipari kapacitásbővítését támogató
pályázata vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedő hazai mikro-,
kis-, és középvállalkozások számára. A
beruházás keretében lehetőség nyílik
eszköz- és géppark fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására. (Lásd még a
külön cikket.)
• A GINOP-ban a piacnyitás támogatására megjelenő kiírás elsősorban
azon mikro-, kis- és középvállalkozások
külföldi piacokra való kijutását segíti, amelyek magas feldolgozottságú,
végfogyasztásra
szánt
termékeket állítanak elő. (Lásd még a külön
cikket.)
– A kormány derogációs kötelezettségeinek
eleget téve az ivóvízminőség-javítását
célzó, valamint a szennyvíz-elvezetéshez
és –tisztításhoz kapcsolódó támogatási
konstrukciók kerültek meghirdetésre ös�szesen mintegy 58,7 milliárd forintos keretösszeggel.
• A Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására irányuló felhívásának célja a
lakosság számára a 98/83/EK irányelvben előírt minőségű egészséges ivóvíz
biztosítása.
• A KEHOP Szennyvíz elvezetés és- tisztítás szennyvízkezelés megvalósítására irányuló felhívása keretében a kijelölt
szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közmű-

ves szennyvízelvezetése, a szennyvizek
biológiai szennyvíztisztítása, illetőleg a
települési szennyvizek ártalommentes
elhelyezése kerül támogatásra.
– A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tűzte ki az egészségügyi
humán erőforrás hiányának enyhítését
és motivációjának fokozását. Az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegű kiemelt felhívásának alapvető célja, hogy
lehetőséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló és asszisztens
szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése
céljából.
– A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívás a magyarországi
köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása érdekében képzésekkel és
támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az
óvoda és családi napközi esélyteremtő
szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

pályázat

Széchenyi 2020 – Megjelentek a 2014-2020-as
fejlesztési időszak első felhívásai

7

pályázat
8

Széchenyi 2020 – Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
A pályázat célja, a rendelkezésre álló támogatási forrás. A vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 1,5
milliárd forint.
Támogatást igénylők köre. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-,
kis-, és középvállalkozások, melyek éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben mini-

mum 10 fő volt, és amelyek magas szinten
feldolgozott terméket előállító iparágakban
tevékenykednek és fejlesztésük a kiírásban
megjelölt tevékenységek valamelyikéhez
kapcsolódik.
Támogatható tevékenységek. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások
igénybevétele, marketingtevékenységek, idegen nyelvű honlap létrehozása és piackutatás
elvégzése.

Területi korlát. Nem támogathatóak a Középmagyarországi régió területén megvalósuló
projektek.
Támogatás összege és mértéke. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 3, maximum 7,5 millió
forint. A támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 50 százaléka
lehet.
Beadási határidő. A projektjavaslat benyújtásának határideje 2014. december 31.

Széchenyi 2020 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
A pályázat célja, a rendelkezésre álló támogatási forrás. A hazai ipar fejlesztése érdekében a
kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai vállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése, amely során lehetőség nyílik modern
eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. A
rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 8,5
milliárd forint.
Támogatást igénylők köre. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fő volt, és amelyek magas szinten

feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykednek és fejlesztésük a kiírásban megjelölt
tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.
Támogatható tevékenységek. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
1) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelőeszköz beszerzése
2) Továbbá, az előbbihez kapcsolódva
- az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz
kapcsolódó új eszköz beszerzése,
- infrastrukturális és ingatlan beruházás,
- információs technológia-fejlesztés, kizárólag
a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek,
- a termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó

gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
Területi korlát. Nem támogathatóak a Középmagyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Támogatás összege és mértéke. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 10, maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 50 százaléka lehet.
Beadási határidő. A projektjavaslat benyújtásának határideje 2014. december 31. A pályázatok
elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a
rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret
kimerüléséig.

A terület alapú
és a különleges tejtámogatás kifizetése
2014. október közepén megkezdődött a területalapú támogatás előlegének és a különleges
tejtámogatás első részének kifizetése.
A 2014-es kérelmezési évre területalapú támogatásra összesen 341,4 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatási előleg kifizetésének
első ütemében – a 2014. október 16-ával kezdődő
napokban – 102 ezer kérelmezőhöz juttattak el
mintegy 47 milliárd forintos összeget. Az előleg-

fizetések második ütemében (az október végi/
novemberi elejei időszakban) további 50 ezer
ügyfél kapja meg a támogatást közel 80 milliárd forintos értékben. Az így átutalásra kerülő
34 178 forint/hektár összeg az előlegfizetésben
részesülő gazdálkodók teljes területalapú támogatásának 50 százalékát teszi ki.
A tej ágazatban 2010 óta nyújtott, termeléshez
kötött különleges tejtámogatás előlegének ki-

fizetésére is sor került. Ezen a jogcímen 2200
ügyfélnek 6 milliárd forintot utalt át a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A különleges
tejtámogatás második részletét még az idén
decemberben megkapják a jogosult termelők. A
különleges tejtámogatás teljes 2014. évi kerete
13,4 milliárd forint, vagyis tejkilogrammonként
összesen 8,94 forintos támogatáshoz jutnak
hozzá a gazdálkodók.
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