Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa | I. évfolyam I. szám | 2007.

interjú

ÜGYFÉL KÖZELI
GARANCIASZERVEZET
Szükséges-e hitelt felvenni? Ha igen, honnan, milyen feltételek mellett? Milyen pályázatok vannak, melyiken érdemes részt venni? Ki,
hogyan készítse el a pályázatot? – csupán néhány kiragadott kérdés, amelyre különösen a kis- és közepes vállalkozások esetében
nem könnyû választ adni. Nehéz döntést hoznia a vállalkozónak. Ezen
a helyzeten kíván változtatni az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány. A vállalkozó rövidesen már nem csak készfizetõ kezességet kaphat, hanem tanácsokat, elemzéseket is a hitelfelvételhez,
a pénzügyi gazdálkodásához, vagy a különféle pályázatok elkészítéséhez, sõt – ha igényli – végig kísérik a nyertes projekt megvalósítását is. Mindezt az általa alapított gazdasági társaságra és egy
kiépített akkreditált szakértõi hálózatra alapozza az alapítvány. E
változásokról kérdeztük
, az alapítvány ügyvezetõ
igazgatóját.
– Milyen alapvető célokat követ az alapítvány?
– Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány 1991-ben a Phare program
keretében jött létre. Az alapításban
részt vállalt az akkori Földművelésügyi
Minisztérium, továbbá öt hitelintézet,
amelyekhez később más hitelintézetek
is csatlakoztak. Ez a szervezet volt Magyarország első hitelgarancia intézménye. Az Alapítvány non proﬁt elveket
követ. Működésének első néhány évében a mezőgazdaságban már tevékenykedő, vagy éppen szárnyait bontogató
kis- és közepes vállalkozások segítése
volt a fő cél.
– Változott-e az ügyfélkörük?
– 1994-től a vidéki kereskedők, iparosok
is fokozatosan felbukkantak az ügyfelek
között. A mezőgazdasági tevékenység
visszaszorulásával ugyanis mind többen
fogtak egyéb vállalkozói tevékenységbe.
Miközben megőriztük erős mezőgazdasági kötődésünket, már elmondható,

hogy napjainkban az alapítvány a vidéki vállalkozások szélesebb köréhez jut el
szolgáltatásaival, amely szolgáltatások a
vállalkozások hitelképességének növelését, hitelhez jutási feltételeinek javítását,
pénzügyi életképességének megalapozását szolgálja.
– Milyen szolgáltatásokat nyújt az alapítvány?
– Hagyományos szolgáltatásunk a készﬁzető kezesség nyújtása, amely kapcsolódhat bankhitelhez, bankgaranciához,
lízinghez és faktoringhoz. Az alapítványi kezességvállalás segítségével a vidéki vállalkozások könnyebben juthatnak
hozzá a hitelintézeti, külső pénzügyi
forrásokhoz és szolgáltatásokhoz. Az
alapítvány tevékenysége során közel 20
ezer ügyféllel került kapcsolatba.
– Milyen elképzelések fogalmazódtak
meg a tevékenység továbbfejlesztésére?
– Már több éve felmerült, hogy azoknak
a kisebb vállalkozásoknak is szükségük
lehet konzultációs, tanácsadói szolgál-

tatásokra, amelyek erre korábban nem
tartottak igényt. Nem a termelés egészét, hanem inkább az üzletvitelt érintő
tanácsadásra gondoltunk. Kérdés persze, hogy miként lehetséges feléleszteni
a tanácsadásra való igényt.
– Mit kell értenünk azon, hogy a tanácsadásra való igény felélesztése?
– Azt, hogy az emberek külső segítséggel választ keressenek olyan kérdésekre, mint: alkalmasak-e egyáltalán vállalkozónak, továbbá szembenézzenek
vállalkozásuk helyzetével, valamint
milyen életképes fejlesztési projektekre
vállalkozhatnak. Összegezve: tisztábban lássák helyzetüket. E konzultációs,
tanácsadói közreműködést nem alkalmi
jelleggel, hanem folyamatosan képzeltük
el, azért, hogy a vállalkozások hosszabb
távú működését is megalapozottabbá
tehessük. Elképzeléseink kikristályosodását segítette a korábbi uniós pályázatok (SAPARD, AVOP) megjelenése,
majd az Új Magyarország Vidékfejlesz-

tési Program (ÚMVP) kidolgozása és
életbe lépése.
– Milyen alapítványi döntés született
az elképzelések megvalósítására?
– A kuratórium múlt évi döntését követően, az alapító okiratban az alapítók is
megerősítették, hogy garancianyújtási
tevékenységének alátámasztására, az
alapítvány a vidéki vállalkozások, gazdálkodók segítése érdekében – küldetését és non proﬁt szemléletét szem előtt
tartva – hozzákezd vállalkozói konzultációs, tanácsadási tevékenysége kiépítéséhez. Ebben fontos szerepet kap a vidéki vállalkozások munkahelyteremtő
és -megtartó képességének, verseny- és
jövedelemtermelő képességének erősítése, illetve az európai uniós követelményekhez való igazodás és az uniós források bevonásának előmozdítása.
– Mi történt a kuratóriumi döntés megvalósítása érdekében?
– Az volt a kiindulópont, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük
a vidéki vállalkozásokat abban, hogy a
következő hat-hét évben a számukra elérhető uniós forrásokat minél nagyobb
arányban megszerezzék, ezzel is könynyítsük a vállalkozások külső pénzügyi
forráshoz jutását. Ezért az alapítványi
kezességvállalást össze kívánjuk kötni
az uniós pályázati projektek megtervezését, kidolgozását, megvalósításának
menedzselését és a források hatékony
felhasználását szolgáló tanácsadási tevékenységgel.
– Milyen konkrét lépésekre került sor?
– 2006 második felében, az alapítványi
szervezetben önálló tanácsadási csoportot állítottunk fel és egységes feltétel-

rendszer alapján működő saját akkreditált tanácsadói rendszert hoztunk létre.
2007. július végén zárult le a szakértők
minősítése, aminek eredményeként 35
tanácsadó akkreditációjára került sor.
Együttműködési megállapodást kötöttünk több hitelintézettel, továbbá a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (FVM) és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH).
A tanácsadási csoport által kifejlesztett
egyik új termék, a projektgarancia a hitelintézetek számára lehetőséget kínál
újabb ﬁnanszírozási konstrukciók, hiteltermékek kialakítására és megkönynyíti az uniós projektek ﬁnanszírozását,
egyúttal lehetővé teszi az alapítványi
kezességvállalás bővítését.
– Hozott-e változást terveik megvalósításában az, hogy az alapítványnak
pénzügyi vállalkozássá kell alakulnia?
– A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvény módosítása következtében, az
Alapítvány legkésőbb 2007. december
31-éig köteles benyújtani a PSZÁF-hoz,
a pénzügyi vállalkozássá válás iránti
kérelmét. Az előírások szerint egy pénzügyi vállalkozás kizárólag – a hitelintézeti törvényben rögzített – pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet végezhet.
Emiatt, az engedély megszerzését követően, az Alapítvány nem lesz jogosult
szakmai tanácsadói tevékenység, illetve egyéb más nem pénzügyi szolgáltatás végzésére. Ezért a kuratórium úgy
döntött, hogy az Alapítvány céljával
szoros összhangban levő nem pénzügyi
szolgáltatások ellátására önálló, az Alapítvány tulajdonában levő gazdasági

társaságot hoz létre. E társaság tevékenységével (tanácsadás, kommunikáció, képzés stb.), segíti az Alapítvány
céljainak megvalósítását.
– Milyen új vonások jelennek meg az
ügyfelekkel kialakított kapcsolatokban?
– Az ügyfélkapcsolatainkban egyfajta
ﬁlozóﬁaváltásra kerül sor. Szolgáltatásainkat korábban szinte kizárólag a hitelintézetek közvetítették a vállalkozások
felé. Ezt meghaladva, az alapítvány és az
általa alapított társaság, markánsabb arculatot felvállalva, arra törekszik, hogy
olyan szervezetet, szakértői hálózatot
építsen ki és olyan szolgáltatás csomagot ajánljon, amely folyamatos, egyre
közvetlenebb, a bizalomra alapozott
együttműködést, alakít ki az ügyfelekkel. Olyan mindennapi, ügyfél közeli
tevékenyre (például vállalkozói fogadóórák és fórumok tartása, tanácsadás,
képzés stb.) törekszünk, amely nem elsősorban a proﬁt szerzésre összpontosít,
hanem az Alapítvány eredeti küldetésének megfelelően segíti a vidékben, a
vidéki vállalkozásokban rejlő lehetőségek és adottságok kihasználását. Helyzetünkből következik, hogy egyszerre
ismerjük a vállalkozók és a hitelintézetek gondolkodásmódját, így segíteni tudunk elképzeléseik összeillesztésében.
A kisebb vidéki vállalakozásokhoz is
képesek vagyunk közvetlenül eljutni,
illetve közreműködésünkkel azok is
gördülékenyebben tudnak a bankokhoz
fordulni, vagyis sokkal könnyebben jöhetnek létre életképes projektek.

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 szerződéseihez.

Alapítványi kezesség funkciói:

◆ hitelképesség növelése,
◆ hitelhez jutási feltételek javítása,
◆ pénzügyi életképesség biztosítása.

Alapítványi készﬁzető kezesség felhasználható:

◆ Kölcsön/hitel- (telephely létesítés, vagy korszerűsítés, tárgyi eszköz beszerzés, szabadalmak, know-how, licence, ingatlanvásárlás (ha az egyéb fejlesztés alapjául szolgál). Az
ingatlan további bérbeadása, használt eszköz vásárlása megengedett.
◆ Bankgarancia-;
◆ Lízing-;
◆ Faktoring szerződéshez.

Kezességvállalás kondíciói:

◆ Garantált hitelösszeg:
800.000.000 Ft-ig
◆ Kezességvállalás mértéke: 20% – 80%
◆ Időtáv:
181 naptól 15 évig
◆ Díjﬁzetése egyszeri, vagy évenkénti (0,3% - 1,7%), amely nem haladhatja meg a hatályos Üzletszabályzatban rögzített összeghatárt.
Zöld szám: 06-80/ 203-760
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A magyar agrárágazat meghatározó gabonatermelési és állattartási vertikumának gazdálkodási feltételeire markáns hatást
gyakorol a mezõgazdasági árarányok közelmúltban megkezdõdött
átrendezõdése, amely a hazai termelõk fejlesztési terveinek kialakításában is újfajta alkalmazkodási kényszereket teremt.

A 2006-os év nyarára az agrárkormányzat és a terméktanácsok kommunikációs fórumain fő vonalaiban kialakult az
a stratégia, amelyet a magyar agrárágazat – értékelve az uniós belépést követő
folyamatokat és készülve a közös agrárpolitika rendszerének változásaira – követni tud. Ennek a stratégiának fontos
eleme volt Magyarország gabonatermelő kapacitásának – annak ellenére való
– megőrzése, hogy az EU intervenciós
készleteinek fele hazánkban keletkezett. E célból, a bioüzemanyag termelés
fellendítése és az állattenyésztő telepek
stabilizálása is az alapvető agrárpolitikai célok közé került.
A globális agrárpiacok
változása
A globális agrárpiacok helyzetét 2006
nyara óta meghatározóan befolyásolja
a gabona világpiaci árának tartós emelkedése. Ennek három fő oka van. 1) A
bioetanol termelés, különösen az Egyesült Államok belső területein nagymértékben fokozódott, és emiatt a világpiacon megjelenő gabonakínálat csökkent.
2) A kínai és indiai életszínvonal-növekedés miatt a vártnál gyorsabban nő az

ázsiai térség gabonakereslete. 3) 2006ban a világ legtöbb térségében, így Európában is gyengébb volt a gabonatermés,
mint az előző két évben, így az uniós gabonakészletek 2007 tavaszára elfogytak.
A váratlan nemzetközi kereslet kiszívta
az uniós gabonakínálatot.
A 2007. évi magyar
terméseredmények
A 3,8 millió tonnás 2007. évi magyar
búzatermést (amelynél kisebb termés
csak a rendkívül aszályos 2003. évben
volt) nemcsak a gabonapiacon kialakult
hiány értékeli fel, hanem az is, hogy a
magyar termés nagyobb része kiváló
minőségű. Az aszály miatt a kukoricatermés várhatóan több mint 40 százalékkal lesz kevesebb a tavalyinál.
A magyar abrakfelhasználó ágazatok
több éve tartó szűkülési folyamata 2006
őszén megállni látszott. A 2007. évi takarmánypiaci folyamatok miatti folyamatos takarmány-áremelkedés azonban
a sertéságazatot ismét a termelés csökkentése felé tereli. A baromﬁszektor
visszahúzódása még nem indult el, mert
a világpiaci baromﬁkínálat csökkenése
lehetővé tette (elsősorban a tojásterme3

gazdaság

A HAZAI AGRÁRÁGAZAT
DILEMMÁI

lők számára), hogy az importverseny
enyhülése révén, itthon áremeléssel ellensúlyozni tudják az eddigi takarmányáremelkedéseket. 2007 végére azonban
a baromﬁhizlalás is valószínűleg újra
csökkenni fog.
Az agrárágazat terveinek
újragondolása?
A 2007-es év folyamatai úgy felértékelték a magyar gabonatermelést, hogy
kérdésessé váltak, sőt pillanatnyilag
gazdaságtalannak tűnnek a gabonafelhasználás hazai növelésére irányuló
törekvések. Az itthoni kukoricából előállítható bioetanol a beruházási támogatások és a jövedéki adókedvezmény
ellenére nem rentábilis. A takarmányozási célra használt gabona feletetve,
„bőrbe kötve” kevesebb jövedelmet hoz,
mintha a dél-európai országok tápkeverőinek adnák el.
A gabonapiac alakulására vonatkozó
feltételezések döntik el, hogy érdemese a tervezett és már elkezdett bioetanol
üzemeket felépíteni és, hogy kiﬁzetődőe az állattartó telepek rekonstrukcióját
folytatni. E döntéseket, a meghirdetett
és támogatott programok ﬁgyelembe
vételével, az egyes vállalkozások fogják
meghozni. Mivel nyilvánvaló, hogy a
gabonapiaci feszültségek és lehetőségek
a világ potenciális gabonatermelőit mindenütt mozgósítják, feltételezhető, hogy
a kínálati többlet a világpiacon néhány
év alatt vissza fog állni. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy az új egyensúlyi
világpiaci árak magasabbak lesznek az
elmúlt tíz év árainál.
Feltételezhető, hogy azok a hazai vállalkozások, amelyek még nem kezdtek bele
tervezett bioetanol gyáruk építésébe,
és azok az állattenyésztő telep tulajdonosok, amelyek még nem kötelezték el
magukat a támogatott telep rekonstrukció végrehajtására, késleltetik fejlesztési döntéseiket vagy lemondanak arról.
Ezért a mélypontján túljutott sertéshizlalás növekedése tartós visszahúzódásra
válthat át, és a baromﬁhizlalás konszolidálódása 2008-ban sem eredményezi a
2005-ös termelési szint elérését.

vállalkozók

LEHETŐSÉGÜNK
A KÜLÖNLEGES MINŐSÉG

Kecsketenyésztés, tejfeldolgozás, dió- és szilvatermelés, ökoturizmus
– íme egy békési vállalkozás. A tulajdonos Bényei Gábor vállalkozó.
Érkezésünkkor éppen a Gerbeaud cukrászdában rendezendő újbor ünnepére
készítette elő a kecskesajtokat Bényei
Gábor. Másnap reggel indult árujával
a fővárosba, hogy e jeles rendezvényen
is megkóstolhassák az érdeklődők ezt a
kiváló békési bioterméket.
Két éve avatták a tejfeldolgozó üzemet
a békési Diós-tanyán: Akkor Bényei
Gábor vállalkozó – a stratégiáról szólva – azt mondta, hogy lehet kicsiben is
vállalkozni, de fontos, hogy ne tömegtermékkel, hanem kreativitást, sok kézi
munkát igénylő, különlegességgel jelenjen meg a piacon. Az ő esetében ez a
termék a kecskesajt. Másik feltétel egy
kis vállalkozás számára, a több lábon
állás, ezért társította a dió– és a szilvatermesztést, amit még kiegészített a
vendégfogadással is.
A méreteket illetően érdemes megjegyezni, hogy kimondottan mikro vállalkozásról van szó, amely két hektár
kárpótlásban kapott földdel kezdődött,
és a későbbi vásárlásokkal is csupán 18
hektárra növekedett. Ami a különbség
másokkal szemben, hogy Bényei Gábor pontosan tudta, ekkora területen
hagyományos növénytermesztést nem
lehet folytatni, így került több száz diófa
és szilvafa a földbe. E mellett öt hektár
lucerna, és öt hektár gabona a kecskék
takarmányozását szolgálja. Jellemző
dilemma volt akkor – és most is – az
üzemméret. Vajon lehet-e ekkora te-

rületen és száz kecske tejét feldolgozva
eredményesen gazdálkodni? Életképese a vállalkozás? A döntésben segítség
volt, hogy az internet Pályázatﬁgyelő
honlapján rátalált a holland nyugdíjas
szakemberek szaktanácsadó szolgálatára, ahol André van Dijket ajánlották,
aki több ilyen kis kapacitású kecsketej
feldolgozó üzem létesítésében részt vett.
(Ő maga is két kecskével kezdte, s most
évi 18 millió liter feldolgozására alkalmas üzemet hagyott a ﬁára) A szaktanácsadó is megerősítette Bényei Gábort
abban, hogy lehet kicsiben kezdeni, de
különlegességet, pl. bioterméket kell
előállítani. Így döntött az 500 liter kapacitású tejüzem mellett, aminek alapanyagát a száz egyedből álló kecske állománnyal termeli meg.
– Mit mond két év elteltével a vállalkozó?
– Az élet is igazolta, hogy jól döntöttem.
Nyereséges a vállalkozás, a jelenleginél
több sajtot is el tudnék adni, még sincs
szándékomban tovább bővíteni. A piacon maradáshoz szükséges magas minőséget csak akkor tudom garantálni,
ha a saját ötös-mentes bio minősítésű
kecskeállományom tejét dolgozom fel.
Ha már mástól is felvásárolnék tejet,
romlana a minőség, vagy annyi vesződséggel járna, amely nem érné meg.
Ugyanez vonatkozik a munkára is. Ekkora állományt és a tej feldolgozását
ketten a feleségemmel ellátjuk. A tejfeldolgozóban idegen munkaerőt el sem

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal válaszol
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)

Az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázati kiírásokra összesen mennyi pályázat érkezett be? Mekkora a nyerési hányad?Az állattartó
telepek korszerűsítéséhez ezres nagyságrendben kérelmeztek támogatást.
Az el nem fogadható támogatási kérelmek számát illetően még nincsenek
végleges adatok, de a gépbeszerzési támogatásokhoz képest magasabb a
nem megfelelő, vagy hiánypótlásra szoruló kérelmek aránya. Ez egyrészt
a vonatkozó rendeletek, és a feltételrendszer bonyolultságával, másrészt
azzal a körülménnyel magyarázható, hogy a kérelmek benyújtása még hagyományos módon, „papíralapon” történt. Ezzel szemben a gépbeszerzési
támogatások kérelmeit már a falugazdászok közreműködésével, elektronikus úton kellett beadni. Ennek az eljárásnak egyértelműen kedvezőek a
tapasztalatai.
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tudok képzelni. A sajt azzal nincs kész,
hogy formába öntjük, mert utána jön az
igazi munka, amihez nem csak érteni,
hanem érezni is kell. Az ember szinte
beszélget a sajttal…
(És valóban. Olyan ﬁnoman fogja, simogatja a sajtot, mintha mindegyik a
saját kicsi gyereke volna.)
Így aztán marad ez a kapacitás és ez a
minőség.
– Az értékesítésben két célcsoportot
érünk el. A termék 80 százaléka olyan
szállodákba és éttermekbe kerül, ahol
igényes közönség fordul meg, s 20 százalékot tesz ki a közvetlen értékesítés,
elsősorban fesztiválokon, s olyan gasztronómiai rendezvényeken, mint például
a mostani a Gerbeaud-ban. Állandó vevőink vannak.
– Végül is sikeresnek mondhatjuk a
vállalkozást?
– Igen. Összességében jól alakultak a
dolgaink. De ahhoz, hogy pontosan
lássuk a helyzetünket, árnyalni kell a
képet. Sajnos sok ráﬁzetésünk van az
aszály miatt. Öko-gazdaság lévén, nem
használhatunk műtrágyát, ezért és a
rendkívüli szárazság miatt a kukorica elszáradt, le kellett silózni. A szálas
takarmányból is kevesebb termett, vásárolni kell, ami szintén nem könnyű,
hiszen csak öko-termelésből származót
vehetünk. Dupla áron tudtam beszerezni. Nehéz helyzetbe került a vállalkozás,
de tudomásul veszem, a mezőgazdaság
ilyen, egyik évben kedvünkbe jár az

időjárás, a másikban nem. Azt viszont
már nehezebb tudomásul venni, hogy a
megnyert agrár környezetgazdálkodási
pályázat időarányos támogatását még
nem kaptam meg, pedig a múlt év júliusában volt a megvalósítást monitorozó
„AKG-ellenőrzés”. Csaknem mindent
rendben talált a hivatal, de a határozatot
a mai napig sem kaptam kézhez, annak
hiányában pedig még csak faktoráltatni
sem tudom a követelésemet, pedig most
lenne igazán nagy segítség a támogatás.
– Ugyanakkor látni kell azt is, hogy azok
az erőfeszítések, amelyeket a beruházáskor tettünk, meghozták gyümölcsüket.
Termékeinket keresik, mindig több az
igény, mint amennyit ki tudunk elégíteni. Szép szakmai sikereket értünk el. A
Magyar Sajtfesztiválon a legrangosabb
elismerésben részesítették a sajtjainkat.
Induláskor a 25 millió forintos beruházáshoz az Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv keretében 40% támogatást kapott a
vállalkozás. A jelenlegi helyzetről szólva

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal válaszol
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)
A pályázaton nyertes gazdálkodókhoz eljuttatott támogatási határozatnak mi
az érvényességi ideje, mennyi idő alatt kell befejezni a beruházást? A támogatott beruházást a támogatási határozat kézhezvételét követő két éven belül
kell megvalósítani. Közbeszerzési eljárás esetén a határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
Bényei Gábor elmondta, hogy újabb pályázatokon nem vesz részt, inkább a vállalkozás konszolidálására törekszik, s
3-4 év múlva gondol a fejőház korszerűsítésére, a trágya elhelyezés előírás szerinti megoldására, továbbá a szálastakarmány tároló kialakítására. Ezekhez
szándékozik majd támogatásra pályázni. Az elmúlt években eléggé lekötötte a
fejlesztést a vendéglátóhelyek bővítése.
Meg kellett csinálni, mert a sajtértékesítés szezonális, tavasztól őszig tart, a
költségeket pedig havonta kell ﬁzetni.

Három szoba várja a jórészt visszatérő
vendégeket, ezek bére a holtszezonban
is a rezsit.
Diós-tanya bemutató üzem is. Legutóbb
román és szerb szakmai csoportok jártak itt. A kezdő vállalkozásoknak sok
segítséget jelent, ha gyakorlatban látják
a vállalkozást. Nagy az érdeklődés a ﬁatalok részéről. Már most látszik, hogy
sokan pályáznak a ﬁatal gazdák támogatására. Szinte biztos, hogy nem nyerhet minden pályázó, meghatározó lesz a
jó üzleti terv és a jó pályázat.

AVHA SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Területi Szaktanácsadási Központ

Mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételének lehetősége
• Európai Uniós előírás vonatkozik a szaktanácsadási rendszer bevezetésére és működtetésére
• A gazdálkodó számára lehetőség nyílik információk elérésére annak érdekében, hogy később teljesíteni
tudja a közvetlen támogatások felhasználásának legfontosabb feltételeit, ezek közt is elsődlegesen a kölcsönös megfeleltetéshez (cross complinece) kapcsolódó előírások betartását
• A hazai szabályozás a méretnagyság függvényében 40 000 Ft – 350 000 Ft-ig terjedő, 80%-os mértékű
vissza nem térítendő támogatást biztosít a szaktanácsadási díjra, az UMVP 114. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele támogatási konstrukcióból
• A szaktanácsadási szolgáltatásra vonatkozó szerződést a gazdálkodó a Területi Szaktanácsadási Központtal köti meg, a szaktanácsadási tevékenységet minősített szaktanácsadók végzik
• Szervezetünk magas színvonalú, sokoldalúan képzett szakértőkkel rendelkezik, akik a szaktanácsadási szolgáltatással egyidejűleg aktuális információkat nyújtanak az Alapítvány kezességi termékeiről és
mindazokról a pénzügyi termékekről, kedvezményes hitelekről, amely az alapítványi kezesség segítségével
érhetők el
AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.
Kék szám: 06 40 200-771 | Fax: 06 1 373 8455 | E-mail: avhgatanacsadas@avhga.hu
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uniós hírek

A MAGYAR SERTÉSPIAC
HELYZETE

A kedvezõtlen takarmánypiaci
folyamatok jelentõs költségnövekedést okoznak a sertéságazatban, miközben az állattartók
áremelési lehetõségei korlátozottak, sõt az értékesítési árak
összességében csökkennek. A
kibontakozó folyamatok a hazai
termelés újbóli visszahúzódása
felé mutatnak.
A sertéstartás romló feltételei
A hazai sertésállomány 4,1 millió volt
2007. augusztus 1-jén, az egy évvel korábbinál 55 ezerrel több. Az anyakocák
száma viszont ez idő alatt 2 százalékkal
mérséklődött. A sertésállomány 66 százalékát gazdasági szervezetek, 34 százalékát egyéni gazdálkodók tartják. A vágósertés felvásárlási ára az év első kilenc
hónapjában 11 százalékkal alacsonyabb
volt, mint 2006 azonos időszakában. Az
ősszel a malac piaci átlagára 14, a süldőé
13 százalékkal kevesebb, a hízósertésé 4 százalékkal több volt a 2006 őszihez képest. Ugyanakkor 9 százalékkal
csökkent a vágómalac és 15 százalékkal
nőtt a vágósüldő ára. A takarmányozásban felhasznált gabonák ára jelentősen
emelkedett: 2007 végére a búza felvásárlási ára több mint felével, az árpáé közel
felével, a kukoricáé negyedével volt magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. A sertéstáp értékesítési ára 2007
első félévében 6 százalékkal volt több az
egy évvel korábbinál, de a szeptemberi
adatokat összevetve már 33 százalékos
az áremelkedés.
Mérséklődő felvásárlási árak
A sertésárak csökkenése az EU-ban és
Magyarországon az elmúlt hetekben is
folytatódott. Az európai és a hazai sertésárak csökkenése egyrészt a kínálat
növekedésével, másrészt a takarmányárak növekedésével függ össze. Ez utóbbi miatt ugyanis a termelők igyekeznek
megszabadulni állataiktól, a hizlalást
visszafogják, ezt jelzi a malacár viszszaesése. Az EU bizottság előrejelzése
szerint 2007-ben, az idén csatlakozott
Románián és Bulgárián kívüli 25 uniós tagállamban a sertéshúsok terme-

lése csaknem 2 százalékkal növekszik
az előző évihez képest. Ugyanakkor a
harmadik országokba irányuló export
jelentősen csökken. Főleg az Oroszországba és Japánba irányuló export kivitel esett vissza.
Megállapodás a kormány és a
sertéstartók között
A hazai sertéságazat kedvezőtlen helyzetét és romló versenyképességét jól
mutatja, hogy a takarmányárak növekedése jóval meghaladta az EU átlagát. A
sertésárak viszont hasonló mértékben
csökkentek itthon is, mint az Európai
Unióban. A sertéstartók 2007. november
közepére demonstrációt terveztek, hogy
felhívják a ﬁgyelmet súlyos helyzetükre.
A megmozdulás elmaradt, mert az agrárkormányzat és a sertéstartók között
megállapodás jött lére. A sertéstartók
képviselői és a minisztérium megbízottai között egyetértés alakult ki, az ágazat aggasztó helyzetben van, a hizlalás
önköltsége mintegy 90-100 forinttal
meghaladja felvásárlási árat, ami most
mintegy 260 forint kilogrammonként.
A megállapodás szerint 2008 tavaszáig
a sertéstartók mintegy 14-15 milliárd
forintot kapnak az ágazat helyzetének
javítására. A pénz kétharmada nemzeti
forrásból érkezik, míg a fennmaradó há-

nyadot várhatóan az uniós költségvetés
ﬁnanszírozza. Az Európai Unió engedélye alapján, a sertéspiaci árcsökkenés
fékezésére, úgynevezett támogatott magántárolás bevezetésére nyílt lehetőség.
A magántárolási támogatást 3, 4, vagy 5
hónapra lehet igénybe venni. A támogatás mértéke friss sertéshús féleségenként
eltérő, és 20-25 forint/kilogramm/hónap között mozog. A Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal azok kérelmét fogadja el, akik a hús- és élőállatágazatban legalább 12 hónapja üzleti
tevékenységet folytatnak és megfelelő
hűtő-tároló kapacitással rendelkeznek.
A magántárolásra várhatóan legalább 5
hónapig lesz lehetőség, a Bizottság értékeli a piaci helyzetet, és dönthet új magántárolás meghirdetéséről.
A megtett intézkedésekkel a sertéstenyésztők kárát természetesen teljes mértékben nem lehet ellensúlyozni, hiszen
az elsősorban a világpiaci tendenciák,
és a hazai aszály miatti rossz gabonatermés okán következett be. A minisztérium célja elsősorban az volt, hogy az
ágazat szereplőinek túlélését biztosítsa.
Hosszabb távon mindenképpen szükség
lesz a magyarországi sertéstartók ráfordításainak csökkentésére, amely részben kormányzati lépésekkel, de főként a
hatékonyság javításával képzelhető el.

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
kis- és középvállalkozások, valamint gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
◆ az aktuális támogatási lehetőségekről,
◆ a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról,
valamint segítséget nyújt beruházások t tációs lehetőségek tájékoztató anyagok
megküldése.
Kedvezményes feltételek szerint igénybe vehetők:
◆ üzletviteli tanácsadás,
◆ mezőgazdasági szaktanácsadás,
◆ hitelkérelmek összeállítása,
◆ pályázati tanácsadás,
◆ projektgarancia
Hívja a 06/40 200-771 kék számot,
vagy keressen minket az avhgatanacsadas@avgha.hu e-mail címen.
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FIATAL
MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐK
TÁMOGATÁSA

A támogatás célja
A ﬁatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása,
a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a
mezőgazdasági tevékenység hosszú távú
fenntartása.
A támogatás jellege és mértéke
A ﬁatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) a mezőgazdasági
tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást
vehet igénybe. A támogatás összege az
elért üzemméret nagyságától függően
diﬀerenciált, maximum 40 000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
Az igénybevétel feltételei
Az ügyfél a támogatást akkor veheti
igénybe, ha:
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem
benyújtásának évében 40. életévét még
nem töltötte be;
■ mezőgazdasági üzem vezetőjeként első
alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazdaságot vesz át;
■ megfelelő középfokú, vagy felsőfokú
agrárvégzettséggel rendelkezik;
■ gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be.
Az ügyfél a támogatást nem veheti
igénybe, ha a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár,
agrár-vidékfejlesztési célú támogatási
kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH). Ez a kizáró ok nem áll fenn
abban az esetben ha az ügyfél kizárólag az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív
Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló
támogatása című intézkedésre nyújtott
be pályázatot.
Az ügyfél köteles:
■ az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Program keretében szervezett kötelező
képzésen részt venni, és azt elvégezni;
■ a mezőgazdasági üzemet személyesen
vezetni, az életképesség elérése után a
mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytatni;
■ az üzleti tervben foglaltakat az abban
meghatározott ütemezésnek megfelelően teljesíteni;
■ ha az üzem mérete a támogatási kérelem
benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t,
akkor az üzemének méretét a támogatási
határozat kézhezvételét követő 3 év alatt
legalább 4 EUME-ra növelni, és az életképes gazdaság méretét fenntartani az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig;
■ ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t,
akkor az életképes gazdaság méretét
fenntartani az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig;
■ a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási határozat kézhezvételét követő
5 évig egyéni vállalkozóként folytatni;
A kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet a 2007. évben
december 3. és 2008. február 7. között,
ezt követően pedig minden év április 15.
és május 15. között lehet benyújtani az
MVH által rendszeresített nyomtatványon írott formában, valamint az MVH
honlapján keresztül elektronikus formában is.

MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐK
GAZDASÁGÁTADÁSA
A támogatás célja
A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a ﬁatal
mezőgazdasági termelők támogatásával
összehangolt – javítása, az elaprózódott
birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, a gazdaságok átlagos
méretének növelése.
A támogatás jellege
és kedvezményezettjei
Jövedelempótló típusú támogatást vehet
igénybe
– a gazdaságot átadó gazdálkodó, akinek
főtevékenysége mezőgazdasági terme7

pályázatok

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
PÁLYÁZHATÓ KIÍRÁSAI

lés, nem rendelkezik munkaviszonyból
vagy más nem önálló tevékenységből
származó jövedelemmel, és a TEÁOR
szerinti 01.1-01.3. tevékenységek közül
legalább egyet főtevékenységként végző
egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adóbevallásra kötelezett őstermelő,
– az átadó gazdálkodó munkavállalója.
A támogatás addig folyósítható, amíg
a támogatott részére saját jogú nyugdíj
megállapítására nem kerül sor, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó
gazdálkodó 70. életévének betöltéséig,
munkavállaló esetében a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.
A támogatás mértéke
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta
a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege
annak 200%-a, de legfeljebb évi 18 000
eurónak megfelelő forintösszeg.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege az előbbi összeg 50%-a, de legfeljebb
évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Több munkavállaló esetén a támogatás
együttes összege nem haladhatja meg a
munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét.
A igénybevétel feltételei
Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
betöltötte az 55. életévét, de az átadás
időpontjában nem éri el a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt;
■ nem részesül sajátjogú nyugellátásban;
■ a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, és azt a támogatási
kérelem benyújtását megelőző öt éven
keresztül őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként főtevékenységként végezte;
■ legalább 3 hektár általa hasznosított
földterület után kapott egységes terület
alapú támogatást a megelőző két évben;
■ termőföldjét az átvevőre per- és igénymentesen átruházza, haszonbérletét
megszünteti;
■ átadja az önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományát;

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2007-ben még megnyíló pályázatai
Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
(pályázatok benyújtása: 2007.12.03. és 2008.02.07. között)
Gazdaságátadási támogatás
(pályázatok benyújtása: 2007.12.03. és 2008.01.15. között)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
lezárult pályázatai

■ Ültetvénytelepítés
■ Megújuló energiaforrások felhasználása
■ Állattartó telepek korszerűsítése
■ Gépek, technológiai berendezések beszerzése
■ Termelői csoportok létrehozásának támogatása
■ Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás támogatása
■ Mezőgazdasági területek erdősítése
■ Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása
■ átadja a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvótákat, támogatási jogosultságokat és kötelezettségeket;
■ ezután csak önellátásra végez termelést, amelyhez nem vesz igénybe további
uniós támogatást;
■ az átadandó gazdaság több min egy
EUME érték.

Az átadó gazdálkodó munkavállalója
akkor jogosult támogatásra, ha
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
betöltötte az 55. életévét, de az átadás
időpontjában nem éri el a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt;
■ nem részesül saját jogú nyugellátásban;
■ a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének leg-

alább a felét mezőgazdasági munkával
töltötte segítő családtagként vagy mezőgazdasági munkavállalóként az átadó
gazdálkodó gazdaságában, és ezalatt
rendelkezett társadalombiztosítással;
■ véglegesen felhagy az üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel és munkavállalással.
A gazdaságot egy mezőgazdasági termelő veheti át, aki ﬁatal mezőgazdasági
termelőknek nyújtott jövedelempótló
támogatásában részesül az átadandó
gazdaságra vonatkozóan, vagy regisztrált mezőgazdasági termelő, aki főtevékenységként mezőgazdasági termelő
tevékenységet egyéni vállalkozóként végez, az átadáskor még nem tölti be a 40.
életévét, legalább szakmunkás szintű
mezőgazdasági képzettségek egyikével
vagy felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkezik, az átvétel a gazdaság méretének növelése céljából történik.
A kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2007. december
3. és 2008. január 15. között, ezt követően minden év szeptember 15. és október
15. között lehet benyújtani. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített
nyomtatványon írott formában, valamint az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bejelentése
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében tavasszal meghirdetett “Önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzése” pályázati kiírásra a gazdálkodók 2007. június 15-ig nyújthatták be támogatási kérelmüket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) elküldött pályázatokból 4415 megfelelt a
kiírás formai és tartalmi követelményeinek, mintegy 300 szorult hiánypótlásra. Ez utóbbiakból várhatóan még 150
pályázat elfogadásra kerül. A pályázók nyolc kérelmet visszavontak. Ez azt jelenti, hogy a beérkezett pályázatok kb.
95 százaléka elnyerte a kért támogatást. Az eddig kiértékelt és elfogadott támogatási kérelmek ﬁnanszírozására öszszesen rendelkezésre álló, mintegy 41 milliárd forint keretből 40 milliárd forint támogatás folyósítható. A támogatás
mielőbbi kiﬁzetésének feltétel, hogy az MVH által a kedvezményezetteknek már megküldött támogatási határozatok
kézhezvételét követően, az érintettek a lehető leghamarabb nyújtsák be a szükséges bizonylatokkal is alátámasztott
kiﬁzetési kérelmüket.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2008. I. negyedévében várhatóan megnyíló pályázatai
■ Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és
végtermék előállítására
■ Mezőgazdaság üzemi és közösségi létesítmények fejlesztése az öntözés,
melioráció és egyéb vízgazdálkodás tárgyában
■ Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések
■ Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése
■ Mezőgazdasági termékek értéknövelése
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