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GARANCIA

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

A magyar mezőgazdaság és a vidék számos gonddal küszködik,
sok kihívással néz szembe. A kormányzati elvekkel összhangban levő
agrárpolitikai prioritások alapján már körvonalazódnak azok
a megoldások, amelyek hozzájárulhatnak a mezőgazdaság és a vidék
fejlődéséhez. Erről beszélgettünk Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterrel.
Hogyan illeszkedik egymáshoz a minisztérium munkájában az agrár- és a vidékfejlesztési politika?
Agrárpolitika és vidékfejlesztés egymástól
szétválaszthatatlan fogalmak. A minisztérium olyan modellekben gondolkodik, amelyek
szerint a mezőgazdaságban megtermelt javak
lendületet adnak a vidék felemelkedéshez. Úgy
igazságos, ha ezek az értékek elsősorban ott
idéznek elő minőségi változást az emberek életében, ahol keletkeztek.
Melyek az agrárpolitika sarokpontjai és prioritásai: várhatóan milyen főbb kérdésköröket érint a 2011-re várható agrárstratégia?
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a XXI.
században kiemelt stratégiai ágazatnak számítanak. Egész Európában a legfontosabb
kormányzati célok közé tartozik, hogy jó minőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek a

terített asztalokra; hogy megőrizzük környezetünk jó állapotát; fenntartsuk a táj épségét és
szépségét miközben megműveljük földjeinket,
hasznosítjuk természeti kincseinket, a megújuló energiákat.
A vidékfejlesztési stratégia kidolgozásában

kiindulási alapnak tekintjük a Vidéki Térségek
Európai Chartája által 1996-ban megfogalmazott alapelvet, amely szerint „város és vidék
közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig
a mezőgazdaság.” Az a szándékunk, hogy olyan
szintre emeljük a helyi közszolgáltatásokat,
amellyel a vidék életminőségében, munkahely- és népességmegtartó erejében bátran
felveheti a versenyt a nagyvárosokkal, és más
országok tájaival.
Melyek a magyar érdekek, s hogyan kívánják
érvényesíteni azokat a 2014 utáni Közös Agrárpolitika kialakítása során?
Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki
tisztét fél éven keresztül Magyarország látja
el 2011. január elsejétől. Hazánk uniós elnöksége alatt tűzik napirendre a Közös Agrárpolitika jövőjét, költségvetési helyzetét meghatározó bizottsági közlemény tárgyalását.

„...olyan szintre emeljük a helyi
közszolgáltatásokat, amellyel
a vidék életminőségében,
munkahely- és népességmegtartó erejében bátran felveheti
a versenyt a nagyvárosokkal...”
Fazekas Sándor,
vidékfejlesztési miniszter

interjú

Szemléletváltás
a mezőgazdaságban
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Közös érdekünk, hogy a 2014 utáni költségvetési keretterv vitájában érvényre juttassuk a KAP
megfelelő finanszírozását. A magyar álláspont
szerint mind uniós, mind világviszonylatban továbbra is az élelmezésbiztonság jelenti a legfontosabb kihívást a mezőgazdaság számára.
Mivel termelőink uniós felzárkózása még nem
történt meg, ezért fontosnak tartjuk az I. pillér,
a közvetlen agrártámogatások megtartását.
Emellett Magyarország továbbra is érdekelt a
II. pillér erősítésében, a vidékfejlesztési politika súlyának növelésében, eszközrendszerének
további bővítésében, a források rugalmas,
nemzeti igények szerinti felhasználásában.
Önök a kis- és közepes családi gazdaságok
támogatását hirdették meg. Milyen eszközök állnak a rendelkezésükre?
Szeptember 1-jén megalakult a Nemzeti Földalapkezelő azért, hogy a kormány birtokpolitikai céljait megvalósítsa. Földhöz juttatjuk
a családi gazdaságokat, továbbá azokat a
fiatalokat, akik vállalják, hogy gazdálkodnak,
családot alapítanak, 2-3 gyereket felnevelnek.
Illetékmentessé tettük a gazdaságátadást, és
nem kell örökösödési adót sem fizetni, ha apáról fiúra száll a birtok.
Alapvető szemléletváltásra van szükség a
mezőgazdaságban is: a mennyiség helyett a
minőségre tesszük át a hangsúlyt. A gazdálkodókat, a kis- és középvállalkozókat akkor
tudjuk helyzetbe hozni, ha a kiváló minőségű
magyar áruknak piacot teremtünk, ezen belül
is elsősorban a helyi értékesítés lehetőségeit
kell megtalálnunk. Példaként említem, hogy a
kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
-értékesítés feltételeiről szóló rendelet módosításával lehetővé tettük a gazdák számára
termékeik közvetlen értékesítését. Megnyitottuk előttük a hazai piacot. Júliusban az Országgyűlés elfogadta a közbeszerzési törvény módosítását is, mellyel kiiktattuk a közbeszerzési
kényszert a közétkeztetésből. Lehetővé tettük, hogy a közétkeztetést végző intézmények
közvetlenül a helyi termelőktől vegyék meg a
zöldséget, a húst, a gyümölcsöt, a tejet, a tejterméket, a mézet, a tojást.
Agrárpolitikánkban természetesen van helye a
nagy cégcsoportoknak is, amíg az egyéni- és a
családi gazdaságokat is hagyják érvényesülni,
és a velük való kölcsönösen előnyös együttmű-

ködés lehetőségeit keresik és kínálják a gazdálkodó családok számára.
Melyek a vidéki gazdasági tér kezelésének,
fejlesztésének főbb elemei és tervezett lépései: például a megújuló energia szerepe,
a környezettudatos termelés előmozdítása,
munkahelyteremtés?
Amikor vidéki gazdasági térről beszélünk, akkor érdemes kiterjesztenünk fogalmaink határát az egész Kárpát-medencére, de bátran
szélesíthetjük tovább is a látószögünket. Elég
arra gondolnunk, hogy a klímaváltozás hatásai nem állnak meg az országhatárokon, vagy
arra, hogy a termőföldjeinket szabdaló és éltető folyóink többsége a határainkon túl ered.
A Kárpát-medencét tehát olyan agroökológiai
tájként kell kezelnünk, amelynek kiváló adottságai lehetőségeket teremtenek a sokszínű,
magas minőségű mezőgazdasági termelés
számára, ezért e gazdasági térben meg kell
erősíteni a hazai fajtáinkat őrző génbankokat.
Termőföldjeinknek alapvetően az élelmiszertermelést kell szolgálnia, de meg kell
adni a lehetőséget a gazdáknak, hogy saját
szükségleteik kielégítése érdekében biodízel
előállítására alkalmas olajos magvakat termeljenek, vagy a mezőgazdaságból származó
melléktermékeket zöldenergiaként hasznosítsák. A bioetanol gyártást elsősorban a gabonafelesleg feldolgozására alkalmas eszköznek
tekintjük. Vitathatatlan az energiaültetvények
haszna is, de mindkettő helyett inkább a teljes
kistérségi energiaellátást biztosító modelleket
tartjuk követendőnek.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkahelyek teremtésében, amelyre most a vidéki
Magyarországnak égetően szüksége van, a
kis- és közepes vállalkozásoknál vannak igazi
tartalékok.
Mennyi forrás maradt az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programban? Mi várható az
ÚMVP újrastrukturálása és újraindítása terén? Mi látszik az alábbiakból: a pályázati célokat és kiírásokat milyen prioritások mentén alakítanák ki, hogyan változna a pályázás
szabályozása és lebonyolítási rendszere?
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
forrásainak több mint kétharmadát már lekötötte az előző kormány, pedig még csak a félidőnél tartunk. Zajlik a program felülvizsgálata, de előzetesen annyi elmondható, hogy a hét

„Földhöz juttatjuk a családi gazdaságokat,
továbbá azokat a fiatalokat, akik vállalják,
hogy gazdálkodnak...”

éves majd 1400 milliárd forintjából mindössze
kb. 250 milliárd forint maradt az ÚMVP kas�szájában. Ezen felül rendelkezésre állhat még
további 100-150 milliárd forint, amely olyan lekötött, de kifizetetlen összegből ered, amely a
pályázatok meghiúsulása miatt kerülhet vissza
a „kalapba”.
A maradék egyharmad nagy részét a mikro-,
kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítjuk. Hazánk nem rendezkedhet be monokultúrás, tömegtermelő, energiafaló, iparszerű,
tőkés társasági formában működő gazdálkodásra, ehelyett a tájaink sokszínűségére, saját hagyományainkra, „agrikultúránkra”, helyi
fajtáinkra alapuló, minőségi „hungarikumokat”
előállító családi gazdálkodás megerősítését,
és összefogásuk, szövetkezésük elősegítésével
piaci versenyképességük növelését szorgalmazzuk.
Hogyan látja biztosíthatónak az agrárszektor és a vidék folyamatos finanszírozását? E
célból milyen erőfeszítéseket tesz a tárca a
minisztérium és a pénzügyi intézmények közötti együttműködésre?
Az elmúlt időszakban a nemzetközi pénzügyiés gazdasági válság hatására megváltozott
a bankok hitelezési politikája. Emiatt még az
egyébként hitelképes cégek sem jutnak hozzá
a szükséges összegű banki forrásokhoz. Ez
feszültséget idéz elő mind a mezőgazdasági
alapanyag termelésben, mind az élelmiszerfeldolgozó ágazatban.
Az agrártárca kiemelt feladata, hogy megoldásokat keressen az agrárvállalkozások finanszírozási gondjaira. A minisztérium az MFB Zrt-vel
együttműködve jelenleg is több olyan fejlesztési és forgóeszköz hitelprogramot működtet,
amelynek célja az ágazat likviditásának fenntartása és jövedelemtermelő képességének
javítása. A tárca vezetői folyamatosan egyeztetnek az agrárium finanszírozásában érdekelt
kereskedelmi bankokkal, az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezetőivel. Áttekintettük a mezőgazdasági vállalkozások várható likviditási
problémáit, melyek a természeti csapások
következtében jelentkezhetnek. Az MFB-vel
közösen most éppen olyan forgóeszköz-konstrukción dolgozunk, amely e csapások sújtotta
vállalkozási kör számára jelenthet segítséget.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
az érintett bankok bevonásával munkacsoportot hozott létre. A bankok fontosnak tartják a finanszírozásban a megfelelő biztosítéki
hátteret, így az intézményi kezességvállalást
is, ezért szükségesnek tartjuk megvizsgálni
a költségvetési viszontgarancia növelésének
lehetőségét. A minisztérium mindent elkövet,
hogy a mezőgazdasági termelők és vállalkozások forrásbevonási lehetőségei bővüljenek.

A 2007-ben indult Gazdahitel, illetve a hozzá kapcsolódó Gazdakártya
elsősorban az agráriumban tevékenykedő KKV-kat, egyéni és családi
gazdálkodókat, valamint őstermelőket célozza meg. Ez év szeptemberétől a vállalkozások számára előnyösen változnak a GazdahitelGazdakártya kondíciói: futamideje hosszabb és a kapcsolódó fedezeti
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követelmény kedvezőbb lesz.

A Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (TakarékBank)
kedvező kamatozású Gazdahitel-Gazdakártya
konstrukciója az agrárágazatban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások,
őstermelők és családi vállalkozók finanszírozásához vehető igénybe. A termék speciális hitelből és a hozzáférést biztosító bankkártyából áll. A hiteltermék - amelyhez az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
80 százalékos kedvezményes díjazású készfizető kezességvállalása is kapcsolódik - a
TakarékBank-kal szerződött hitelintézetektől
igényelhető. Az alapítványi kezességvállalás
segíti a hitelkihelyezést, s jelentős mértékben
mérsékli a hitelezés kockázatát.
Az 1 és 15 millió forint között nyújtható gazdahitel futamideje eddig 91 naptól 2 évig
terjedt, így az eseti likviditási gondok enyhítése mellett akár tartósabb forgóeszközszükségletek kielégítésére és beruházások
finanszírozására is felvehető volt. 2010 első
félévében növekvő számú agrárvállalkozó
igényelt Gazdahitel-Gazdakártyát. Az év közepén mintegy 1800 ügyfél hozzávetőlegesen
10,5 milliárd forintnyi ilyen hitelállománnyal
rendelkezett.

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

2010. szeptembertől tovább bővülnek a
Gazdahitel-Gazdakártya konstrukcióhoz kapcsolódó lehetőségek: a hitel maximális futamideje három évre hosszabbodik, a hitellel
szemben megkövetelt ingatlanfedezet mellé
pedig ezután nem lesz szükség harmadik
személy készfizető kezességére. A számos
agrárvállalkozót sújtó nyár eleji ár- és belvizek miatt felmerülő pótlólagos finanszírozási
igények okán az év végéig újabb felfutás várható, mind az új gazdahitel-igényekben, mind
a mostani gazdahitel-szerződések megújításában.

értékelés

Gazdahitel-Gazdakártya:
növekvő futamidő
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Visszaszerezni
a szegedi paprika hírnevét
A két háború között a világ fűszerpaprika exportjának 40 százalékát
Magyarország adta. Szeged hírnevét a paprika alapozta meg. Most importra szorulunk. Olcsó, gyenge minőségű import paprikával keverjük azt
a keveset, amit még megtermelünk. Vissza kell állítani a szegedi paprika
hírnevét – ezt tűzte zászlajára Komjáti Endre, a családi alapon működő
szegedi Harmakom Szövetkezet vezetője.

Sok oka van annak, hogy kiszorult a világpiacról a magyar paprika. Amikor más országokban
fóliák alatt hatalmas paprika tövek virultak, mi
még a kevésbé hatékony szabadföldi termelést
folytattuk, a fajták sem voltak megfelelőek az
új technológiához. Nem azokat kell szidni és
kizárni, akik hatékonyabban termelnek, hanem
nekünk kell felvenni a versenyt – mondta akkor
dr. Somogyi György, a szegedi paprikanemesítés
atyja. Lett versenyképes technológia, lett új
fajta, van kézi erő, hogy őrlés előtt – másoktól
eltérően – egyenként kézbe vegyék, kiválogassák, csumázzák a paprikát, s csúcsminőségű

örleményt állítsanak elő. Nincs meg a csomagolás, a marketing, a kereskedelem. Ennek megvalósítására vállalkozott Komjáti Endre.
Kertészetében a fóliasátrak utcáin sétálva meséli, miként lett „paprikás” vállalkozó.
- Eredetileg közlekedési üzemmérnök vagyok,
később esti tagozaton a közgazdasági egyetem pénzügy szakán is diplomát szereztem. A
MÁV-nál forgalmi szolgálattevőként kezdtem a
pályafutásomat, és az igazgatóságon fejeztem
be. A hetvenes években – akkor indult a fóliás
termelés - vásároltam egy tanyát, és hajtatott

„Nem azokat kell szidni és
kizárni, akik hatékonyabban
termelnek, hanem nekünk kell
felvenni a versenyt”
Komjáti Endre

káposzta termelésével foglalkoztam. Munka
előtt, munka után hétvégén ott dolgoztam, s
a káposztából egy év múlva tudtam venni egy
gépkocsit. Így indult a kertészkedés.
- A rendszerváltás után többször jártam Hollandiában vetőmag forgalmazóknál - mondja
Komjáti Endre. - Akkor már érkeztek az országba a multinacionális kereskedelmi láncok, s
ráéreztem arra, hogy szakosodni kell. A padlizsán és a koktélparadicsom termelését és forgalmazását vállaltam. Megállapítottam, hogy a
multiknak hatalmas az igényük, így nem kell a
nagybani piacon kis tételek eladásával vesződni. A Spar megvásárolta az ÉLIKER bolthálózatát,
beszállítókat keresett. Az első időszakban nagy
mennyiségű zöldséget szállítottam Szentesről,
s a környező településekről, ami rengeteg szervezéssel járt, ezért a kereskedésben is leszűkítettem a választékot a koktélparadicsomra és a
padlizsánra. Gyakorlatilag a saját termékeimet
szállítottam az elmúlt tíz évben. A Sparral tíz
éves a kapcsolatom, így most a csúcsminőségű
szegedi fűszerpaprikát is náluk szándékozom
bevezetni a piacra.
- A Kertészet és Szőlészet című szaklapban
olvastam egy cikket dr. Somogyi Györgytől a
hideghajtatásban termesztett fűszerpaprikáról, s már arra gondoltam - mivel a kertészet
jövedelmezősége évről évre csökkent – ez lesz
a következő időszak jelentős fűszernövénye. A
Fűszerpaprika Termék Tanács soron következő
ülése itt volt Szegeden, amire meghívtak. Szegedi tudósok nemesítése a fűszerpaprika, én
szegedi születésű vagyok, itt élek, dolgozom.
Döbbenten hallottam, hogy a fűszerpaprika piac
jelenlegi szereplői „szegedi” néven olyan paprika őrleményeket forgalmaznak, amelyek 60-70
százalékban import alapanyagot tartalmaznak.
Ezt nevezik fűszerpaprikának, annak, aminek
valamikor a szegedi tájkörzet volt a hazája. Az
ülés után bemutatót is tartottak, mert már többen két-három éve fólia alatt, az új technológia
szerint termelték a paprikát. Láttam a nap végén, hogy mennyi tudás halmozódott fel, csak
érte kell nyúlni, úgy éreztem, hogy nekem kell
ezt megtenni.
Komjáti Endre már az új technológia szerint
termeli a fűszerpaprikát, amelyet a betakarítás után három hétig szárítanak, majd minden
csövet kézbe vesznek, csumáznak, így csak az
egészséges csövek, illetve csak a termés húsa
kerül a paprikamalomba. Természetes, hogy sokkal jobb minőségű termék lesz ebből, mint amit
például a teherautóról leborítanak, s tolólappal
tolnak a garatba. Igaz sokkal kevesebb is lesz
az örlemény, mert csak a csumázás 10-15 százalékos súlycsökkenést okoz az örleményben. A
csuma korábban az örlemény része volt, ami az
egészségre ártalmas.

- Az Interspar és a Kaiser’s hálózat 51 boltjába
szállítunk paprikát – mondja Komjáti Endre. Emellett a szegedi, illetve a környéken lévő MOL
kutakhoz is kerül a termékeimből. Közel a határ-

vállalkozók

- Mivel beszállítója vagyok a Spar Magyarország
Kft-nek, küldtem nekik mintát ebből a csúcsminőségű paprikaőrleményből. S idén februárban
megkötöttük az üzletet, s most kezdjük a szállítást. A Spar-nak az volt a kérése, hogy ehhez a
minőséghez találjam meg a megfelelő csomagolóanyagot. Sok csomagoló alapanyagot készítő
vállalkozással kerültem kapcsolatban, majd
kaptam egy e-mailt egy kerámiakészítő műhelyből, azt kérdezték, hogy el tudnám-e képzelni
a paprikát kerámia tégelyben. Kaptam tőlük
egy mintát, amit aztán közösen formáltunk. Ez
a tégely – úgy gondolom – méltó ehhez a fűszerpaprika őrleményhez. Ha a csomagolással
meggyőzőm a vásárlót arról, hogy jól döntött
mikor levette a polcról, még akkor is, ha ajándéknak veszi, otthon a feleség főz egy jobb ízű
pörköltet, legközelebb már azt a paprikát fogja
keresni a tasakos kiszerelésben, amin ugyanez
az embléma látható. Az arculathoz megkaptuk
Szeged város címerének használatát is, hiszen a
paprika tette valamikor Szegedet világhírűvé. A
város címerének használata azzal jár, hogy ezt a
terméket ebben a tájkörzetben kell megtermelni, feldolgozni és csomagolni. Ehhez jön később
az uniós eredetvédelem emblémája, amit egykét hónapon belül megkapunk. Ez lesz a mi arculatunk. Természetesen én egy termékcsaládot
tervezek, hiszen a kutatók dolgoznak tovább a
fajtákon, lesz csípős és nem csípős fajta is.
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hoz a benzinkutaknál ugyanis sokan vásárolnak
ajándékot. Ez a paprika, ebben a csomagolásban
– a város címerével, a magyar nemzeti színekkel
- kimondottan ajándéknak való. Ígéretem van rá,
hogy, ha sikeres lesz az értékesítés, akkor a MOL
többi töltőállomásán is megjelenik a paprika. A
távlati elképzeléseinkben a hagyományos exportpiacon való megjelenés is szerepel.

részéről az érdeklődés. Úgy látszik, hogy újra
lehet szervezni az integrációt, kizárólag a hatékony fóliás termesztéssel.

Néhány évvel ezelőtt még kétezer család foglalkozott a szegedi tájkörzetben a paprikatermeléssel, ma már csak kétszáz. A fűszerpaprika
fólia alatti termesztése sok családnak adhat
megélhetést, ezért igen jelentős a termelők
Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
a kis- és középvállalkozások, valamint
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•	az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról, valamint
• segítséget nyújt beruházások tervezésében,
megvalósításában.
Ingyenes telefonos és személyes
konzultációs lehetőségek, tájékoztató
anyagok megküldése.
Kedvezményes feltételek szerint igénybe
vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás,
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.

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

időszerű
6

Az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályozása
2010. augusztus 1-jétől új törvény vonatkozik az egyszerűsített foglalkoztatásra, amelynek szabályait a mezőgazdasági-, valamint az idegenforgalmi idénymunkára, továbbá az alkalmi munkára lehet alkalmazni.
A korábban hatályos törvény ellentmondásos
volt, hiszen egyszerre akarta fehéríteni a gazdaságot a bejelentési kötelezettség előírásával
és ezzel egyidejűleg emelni a közteher mértékét.
Ráadásul a 2010. április 1. előtt alkalmi munkavállalóként foglalkoztatottak jelentős részét kizárta
a kedvezményes adózás alól. Részükre ugyanis
csak a határozott idejű munkaszerződés lehetőségét kínálta.
Az új törvény visszaállítja az alkalmi foglalkoztatás egységes kezelését. Megtartja a bejelentési
kötelezettséget, de annak teljesítésével automatikusan létrejön az egyszerűsített foglalkoztatási
munkaviszony. Munkaszerződést csak akkor kell

kötni, ha a munkavállaló kéri. Egyszerűsödik a
havi elektronikus adatszolgáltatás is. Kevesebb
személyes adatot kell megadni az alkalmi foglalkoztatásnál. Szabályozásra (korlátozásra) került
az alkalmi munkában foglalkoztatottak száma,
ami csökkenti a visszaélés lehetőségét. A foglalkoztató megelőző 6 havi átlagos statisztikai
létszámát alapul véve az alábbiak szerint lehet
az egyszerűsített rendszerben alkalmi munkavállalókat igénybe venni: 1-5 fő átlagos statisztikai
létszám esetén legfeljebb 2 főt; 2-20 fő között maximum 4 főt; 20 fő felett pedig a munkavállalók 20
százalékát. Ha a munkaadó főállású munkavállalót nem foglalkoztat, akkor jogosult az éves mun-

Illetékmentes lett
a gazdaságátadás
A Vidékfejlesztési Minisztérium még a nyár elején kezdeményezte az
illetéktörvény módosítását, hogy az agrártermelésben érdekelt, egymást
követő nemzedékek kapcsolata erősebbé váljon, s biztosított legyen a
családon belüli gazdálkodás folytonossága, stabilitása. Ennek eredményeként az illetékszabályok módosításra kerülnek.
Mentesül az ajándékozási illeték alól - a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében - a közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld,
a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékeny-

séghez szükséges művelés alól kivett terület,
építmény (magtár, istálló stb.), valamint ingó
vagyon (mezőgazdasági berendezés, felszerelés,
gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása,
illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése.

Rövidesen megkezdi működését
a Nemzeti Földalap
A kormány a Nemzeti Földalap (NFA) működtetésével meg kívánja
teremteni a magyar közcélú földkészlet-gazdálkodás feltételeit, illetve
meg akarja akadályozni a földspekulációt és a zsebszerződésekkel való
visszaéléseket. Az NFA felett az agrárügyekért is felelős vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezeten keresztül gyakorol
felügyeletet. A NFA-ba jelenleg mintegy 1,7-1,8 millió hektár földterület
tartozik, amely az ország területének 18-19 százaléka.
A földtulajdonosoknak elsőként az NFA-nak kell
felajánlaniuk az eladásra szánt földjüket, ame-

lyért vásárlás esetén a helyben kialakult piaci
árat fizeti az alapkezelő. Így a magyar állam - a

kaidőkeret 20 százalékát meg nem haladó időtartamban alkalmi munkásokat, egyszerűsített
foglalkoztatás keretében alkalmazni. Az alkalmi
munka összesen legfeljebb öt egymást követő
napig, egy hónapon belül maximum 15 napig, egy
éven belül pedig legfeljebb 90 napig tarthat.
Az adminisztrációs kötelezettséggel együtt
csökken a közteher. Mezőgazdasági és turisztikai
idénymunkára a munkáltató napi 500 forint közterhet fizet, egyéb alkalmi munkára pedig napi
ezer forintot. Ez a közteher várhatóan alkalmas
arra, hogy legális munkahelyeket teremtsen és
csökkentse a fekete foglalkoztatást. Az egyszerűsített módon foglalkoztatott nyugellátásra,
baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. Az
egyszerűsített foglalkoztatás ellenértékeként
kifizetett jövedelem munkaviszonyból származó
bérjövedelemnek minősül. Nem kell bevallást
benyújtani a magánszemélynek, ha az egyszerűsített foglalkoztatásából származó jövedelmen
kívül nincs más jövedelme.
Hasonlóképpen mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a közeli hozzátartozóval
megkötött szerződésben a termőföld, a tanya,
és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez
szükséges művelés alól kivett terület, építmény
(magtár, istálló stb.), valamint ingó vagyon - ide
értve a gépjárművet és a pótkocsit is - tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése.
Az illetékszabályok módosítása elősegíti, hogy
a tradicionálisan mezőgazdasági tevékenységből élő családokban többletteher viselése nélkül
– s ne csak öröklés jogcímén - átadható legyen
minden vagyontárgy és eszköz, amely a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges.
A törvény összhangban áll az európai vidék- és
agrárpolitikával, amelynek alapjait az egyéni és
családi gazdaságok adják.
birtokpolitikai irányelveknek megfelelően - a
földpiac aktív szereplőjévé tud válni. Ekképp létrejön a föld köztulajdona, amelyből tartós, örökölhető földbérleti jog adható elsősorban a gazdálkodó családoknak, valamint a fiatal pároknak,
ha vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak, és
több gyermeket felnevelnek.
A NFA-ba tartozó földeket négy módon lehet
hasznosítani: nyilvános pályázaton történő eladással, haszonbérbe, vagy vagyonkezelésbe
adással, továbbá földcserével. Az így megkötött
szerződések tartalmából nyilvános lesz a szerződő neve, a föld fekvése és helyrajzi száma, az
ellenszolgáltatás összege és a fizetési határidő,
valamint haszonbérletnél és vagyonkezelésnél a
szerződés időtartama is.

2010. július 28-án került meghirdetésre az Új Széchenyi Terv vitairata.
A mintegy 200 oldalas dokumentumban egy felhívás is szerepel, hogy
az érdeklődők tegyék meg szakmai javaslataikat annak érdekében, hogy
a terv a magyar gazdaság egészének programja lehessen.
A kormány az Új Széchenyi Tervet 2011 januárjában, az első Széchenyi Terv meghirdetésének 10.
évfordulóján tervezi elindítani. A terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. Az
a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az átfogó gazdaságfejlesztési koncepciót
felmutató Új Széchenyi Terv hét kiemelt programot tartalmaz: 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar; 2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés; 3. Otthonteremtés – Lakásprogram;
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés; 5. Tudomány - Innováció – Növekedés; 6. Fog-

lalkoztatás; 7. Közlekedés - Tranzitgazdaság.
A mezőgazdaság több ponton is kapcsolódik a
kiemelt programokhoz:
- A terv különös figyelmet fordít az egészségturizmusra, amelynek a falusi turizmus is a része. A vitairat kiemelt szerepet szán az egészségiparnak
is, amelyhez az agrárium is kapcsolódik, hiszen
az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagok, és a kozmetikai termékek alapanyagai
egy részét egyaránt a mezőgazdaság állítja elő.
- A zöld gazdaságfejlesztési program arra keresi a
választ, hogyan lehet a megújuló energiák térnye-

Új Magyarország Fejlesztési
Terv: lekötött és szabad
támogatási források
2010. augusztus 4-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. partnerségi
egyeztetést tartott. A rendezvényen ismertették az NFÜ összesített
adatait az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe (ÚMFT) tartozó nem
agrárcélú - Operatív Programok támogatási forrásainak felhasználásáról.
Az NFÜ és a MAG Zrt. adatai szerint az ÚMFT
2007-2013-as időszakban elérhető támogatási
forrásainak jelentős hányada lekötésre került

2010 közepéig. A nyertes pályázatok, a jóváhagyott kiemelt támogatási programok és a már
meghirdetett, most is futó pályázatok - az ÚMFT

rését segíteni, mégpedig úgy, hogy a belőle származó társadalmi haszon elsősorban a foglalkoztatás és a vidékfejlesztés területén jelenjen meg.
A zöld energia előállítása az egyik meghatározó
fejlődési pont lehet a mezőgazdaság és az egész
vidék számára. Komoly fejlesztési potenciál van
ugyanis a biomassza (mezőgazdasági és kommunális hulladék, szerves tárgya, faanyag stb.) hasznosításában. A biomassza alapanyag-termelés
(például faanyag) elsősorban a mezőgazdasági
régiókban és a hátrányos helyzetű térségekben
teremt munkalehetőséget, mivel a biomassza
begyűjtésével, az energiaültetvényeken való gazdálkodással jelentős képzetlen munkaerőt lehet
feladathoz juttatni.
- A tervben külön pont foglalkozik a növényházi
kertészet fejlesztésével. A program kettős célt
tűz ki: egyfelől a bioélelmiszer- és a gyógynövénytermelés fejlesztését, másfelől a geotermális
energia szélesebb körű hasznosítását fóliasátrak
és üvegházak fűtéséhez, halastavak temperálásához, termények szárításához.

egészét tekintve - a hét év alatt rendelkezésre
álló támogatási források 3/4-ét érintik.
Az ÚMFT keretében összesen közel 1830 milliárd
forint még le nem kötött forrás áll rendelkezésre. Az NFÜ célja, hogy az előttünk álló hároméves támogatási időszakban a szabad források
mintegy felét a KKV-szektor használja fel. A gazdaságpolitikai prioritások, a vállalkozói szektor
igényei, illetve az uniós támogatási alapok szabályozási feltételei (a forrásátcsoportosítás lehetőségei) figyelembe vételével az előttünk álló
hónapokban várható az új pályázati támogatási
konstrukciók kidolgozása és meghirdetése.

Hétéves
Szabad
támogatási
forrás
keret (milliárd Ft) (milliárd Ft)

Hétéves
Szabad
támogatási
forrás
keret (milliárd Ft) (milliárd Ft)

Államreform Operatív Program (ÁROP)

46,32

17,50

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

1320,52

189,59

Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)

236,59

64,15

Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

463,63

92,68

Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP )

222,82

50,11

Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)

1904,62

0,01

Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP)

308,12

90,58

Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP)

146,55

36,16
596,19

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

113,27

54,55

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

1095,57

Operatív Program ÉMOP

285,58

68,86

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

563,12

153,14

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

903,39

321,69

Végrehajtás Operatív Program (VOP)

99,58

50,66

Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)

160,50

42,89

Összesen

7870,17

1828,76

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

pályázatok
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Pályázható támogatási
kiírások (GOP)
Komplex vállalati technológia fejlesztés támogatása (GOP)
Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban pályázható a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP2010-2.1.1/C „Komplex vállalati technológia fejlesztés” című pályázati kiírása. A konstrukció célja, hogy
támogatást nyújtson a magyar vállalkozásoknak
ahhoz, hogy meglévő termelőkapacitásuk fejlesztésével, vagy új tevékenységek indításával stabili-

zálhassák a helyüket a válság után újrarendeződött
piacokon; növeljék az árbevételüket és exportteljesítményüket; egyúttal megrendeléseikkel segítsék
mindebben a beszállítói körükben tevékenykedő
vállalkozásokat is.
A pályázati kiírás keretében a modern eszközök és
berendezések beszerzési költségei mellett, az informatikai fejlesztések, a gyártási licenc és a know-how
vásárlása során felmerült kiadások, továbbá a piac-

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• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel
biztosított összeg százalékában:
Kezességgel biztosított
összeg (Ft)

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

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

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

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

• A piaci kezességi díj, 50 �-os készfizető kezesség mellett kezességgel biztosított összeg 0,92-2,00 � között változik. Mértéke függ a hitel típusától
(forgóeszköz vagy beruházási) és az ügylet típusától (agrár vagy nem agrár).

ra jutás, az infrastrukturális és ingatlanfejlesztési, a
tanácsadási, valamint a minőség- és egyéb irányítási rendszerek bevezetési költségei számolhatóak el.
A támogatás mértéke a vállalkozás méretétől függ:
a mikro-, kis- és középvállalkozások az összes elszámolható költség legfeljebb 40 százalékát, a nagyvállalkozások legfeljebb 30 százalékát nyerhetik el.
Minimum 150, maximum 400 millió forint támogatás
igényelhető, amelynek 25 százaléka vehető igénybe
előlegként. A 2010. évre rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 6 milliárd forint.
A pályázat feltételrendszere összehangolásra került
az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési céljaival. Az
értékelő rendszer preferálja a KKV körbe tartozó pályázókat, valamint a húzóágazatokban megvalósuló
projekteket, így a kiemelt exportképességű, és jelentős magyar beszállítói körrel rendelkező járműgyártó ágazatokat. A pontozási rendszerben a pályázó
múltbeli adatainak értékelésével szemben nagyobb
hangsúly helyeződik a projekt megvalósíthatóságának megítélésére. Pontozásra kerül a projekt költségvetésében a hazai beszállítói hányad mértéke;
egy számított mutató alapján a pályázó cégek által
Magyarországon megfizetett adó összege; a projekt
megvalósítása révén vállalt exportképesség. Előnyt
élveznek azok a vállalkozások, amelyek a kötelezőnél nagyobb önerőt vállalnak. A központi régión
kívüli hat magyarországi régióban megvalósítandó
fejlesztések támogatására 2010. szeptember 17. és
2010. október 29. között nyújthatók be pályázatok.
Célpontban a leghátrányosabb helyzetű kistérségek: a komplex technológia fejlesztési
beruházások támogatása (GOP)
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2.1.2
jelű kiírása, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kívánja segíteni a komplex technológia
fejlesztési beruházásokat. A pályázati konstrukció
10 milliárd forintos 2010. évi támogatási kerettel
rendelkezik. A támogatási konstrukció célja, hogy
a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - a
vállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai
színvonal javításával - támogassa a komplex technológia fejlesztési beruházásokat, és ekképp hozzájáruljon a fejlődőképes vállalkozások
- innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez;
- hozzáadott értékének növeléséhez;
- környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági
céljai megvalósításához;
- piacra jutásához.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek
50 százaléka lehet. Az elnyerhető támogatási ös�szeg minimum 20, legfeljebb 500 millió forint. A
pályázatok benyújtására 2010. december 31-ig van
lehetőség.
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