IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM | 2015. április

GARANCIA

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

Melyek a magyar agrárszektor fejlesztésének ígéretes területei?
Mire fókuszál az új Vidékfejlesztési Program? Történt-e előrelépés
az agrárfinanszírozásban? Milyen eszközök (hitelprogramok,
támogatási megoldások, kedvezményes kezességvállalás) állnak
rendelkezésre a szektor fejlődésének és finanszírozásának segítésére?
Ezekről beszélgettünk Dr. Nagy Istvánnal, a Földművelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkárával.

Melyek a magyar mezőgazdaságban rejlő
lehetőségek?
A világ növekvő népessége, a javuló életszínvonal serkentette kereslet az élelmiszerek iránt
hazánk számára komoly lehetőséget jelentenek. A nemzetközi élelmiszerpiaci versenyben
azok az országok lehetnek a nyertesek, amelyekben a természeti erőforrások – különösen
a mezőgazdasági terület és a víz –, a gazdálkodók tudása lehetőséget teremt a versenyképes
mezőgazdasági termelésre. A mérsékelt klíma,
a kiváló termőföld és a rendelkezésre álló vízvagyon biztosítja, hogy a magyar agrárium
megfelelő technológiával és tudással ne csak a
hazai lakosságot lássa el élelmiszerrel, hanem
jelentős mennyiségű terméket exportáljon.
A hagyományosan igényes európai piacok
közelsége és számos Európán kívüli ország
piaci lehetőséget teremt a prémium termékek
növekvő hazai előállítására. Ehhez jól működő

eredetvédelmi és minőségtanúsító rendszerre
van szükség, amely hitelesen támasztja alá
termékeink GMO-mentességét, a termelés alacsony környezetterhelését, avagy az ökológiai
gazdálkodási hátteret.

„…a támogatások
fő kedvezményezettjei
a munkaerő-igényes
és magas hozzáadott
értéket előállító
ágazatok lesznek...”
Dr. Nagy Istvánnal

Milyen eredményeket ért el a mezőgazdaság 2014-ben?
A mezőgazdaság 2013-hoz hasonlóan 2014-ben
is pozitívan járult hozzá a GDP növekedéshez.
Az ágazat bruttó hozzáadott értékének volumene 12,6 százalékkal nőtt. Ez az eredmény
elsősorban a szántóföldi növények és gyümölcsfélék kedvező termésmennyiségének köszönhető. 2014-ben rekordtermést takarítottak
be kukoricából, napraforgóból és repcéből, de
jelentős mértékben nőtt az állattenyésztés kibocsátása is (főként a sertés, a baromfi, a juh
és a tej ágazatoké). A kedvezően alakuló termelés, illetve a támogatások növekedésének
köszönhetően tovább javult a mezőgazdaság
jövedelmezősége. Az agrárexport 2014-ben is
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Több munkahely, erősödő versenyképesség
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magas szintet ért el. Folytatódott annak szerkezetváltozása: nőtt a nagy hozzáadott értékű
termékek aránya. Az agrárgazdaság a nemzetgazdaság külkereskedelmi többletének kb.
felét adta.
A beruházások növekedése 2014-ben is folytatódott, összesen mintegy 320 milliárd forintot
költöttek fejlesztésre a gazdálkodók. A beruházások volumene 16,8 százalékkal nőtt. A
beruházások alakulására 2014-ben a 2013. év
végén kiírt állattartó telepek korszerűsítésére
vonatkozó ÁTK 5-ös pályázat, a kertészeti pályázatok megvalósítása, valamint a Növekedési
Hitelprogram volt meghatározó hatással.
Milyen eszközökkel tudja az agrárkormányzat segíteni az agrárszektor fejlődését?
A magyar gazdálkodók életére az egyik legnagyobb hatással az uniós és nemzeti forrásból
finanszírozott közvetlen támogatások vannak.
Ezek rendszere ez évtől kezdve változik meg
lényegesen, hiszen élesbe fordult a 2014-2020
közötti költségvetési időszakra elfogadott uniós agrárpolitikai reform végrehajtása. Magyarországnak a Közös Agrárpolitika keretében
közvetlen kifizetésre 8,9 milliárd eurós keret
áll rendelkezésére, azaz évenként 1,27 milliárd euró. Az új közvetlen támogatási rendszer
több elemből áll: az alaptámogatásból (SAPS);
a zöldítésből, a fiatal mezőgazdasági termelők
részére nyújtott területalapú támogatásból; a
termeléstől függő önkéntes támogatásokból
és a mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszerből.
A nemzeti költségvetésből finanszírozott átmeneti nemzeti támogatások keretében a tejtermelők 2015-ben összesen mintegy 20 milliárd
forint támogatást kapnak, a szarvasmarhatartók – több jogcímen – 11, a juhtenyésztők 3-3,5
milliárd forint nemzeti támogatásra számíthatnak. Átmeneti nemzeti támogatást kapnak a
dohánytermesztők is egészen 2020-ig.
A Kormány a munkaigényes mezőgazdasági
ágazatok számára, a munkahelyek megőrzése
és új munkahelyek teremtése érdekében elindította a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” programot. A cél a kisebb gazdaságok
jövedelmének és versenyképességének megerősítése, új munkahelyek teremtése, ezért
a vidékfejlesztési támogatások mintegy 80
százaléka érkezik majd hozzájuk. Új eleme a
Vidékfejlesztési Programnak, hogy lehetőség
lesz a beruházási jellegű pályázatok megvalósításához előleg igénylésére. Ezzel azokat is
segíteni tudjuk, akik hitelképesség és kezdőtőke hiányában nem tudtak pályázni korábban.
Hogyan ítéli meg a finanszírozás helyzetét?
A mezőgazdaság elmúlt években tapasztalható
kedvező teljesítményének hátterében az időjárás mellett elsősorban a növekvő hatékony-

ság, versenyképesség, illetve az értékesítési
és finanszírozási feltételek javulása áll. Banki
szempontból jelentősen javult a mezőgazdaság kockázati megítélése. 2009 és 2014 között
egyedül a mezőgazdaság tudta növelni a hitelállományát, amelyet 2013 júniusi meghirdetésétől segített az MNB refinanszírozása mellett
működő Növekedési Hitelprogram (NHP). A mezőgazdaságba annak nemzetgazdasági súlyánál lényegesen nagyobb arányban (30�) jutott
NHP-s hitel. A mezőgazdasági hitelállomány
másfél év alatt csaknem negyedével nőtt, mintegy 387 milliárd forintra, amelynek több mint
kétharmada kapcsolódik az NHP-hoz.
Az agrártárca – a Kormánnyal együttműködve
– a mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozását támogatott, kedvezményes kamatozású, illetve díjú hitel- és garanciatermékekkel
segíti, figyelemmel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szigorú előírásaira.
A Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve
agrár hitelprogramokat fejlesztettünk ki, figyelemmel a mezőgazdasági és élelmiszeripari
ágazat szereplőinek változó igényeire. A hitelekhez tárcánk kamattámogatást nyújt.
A jövőben is elérhető lesz, sőt kedvezőbb feltételűvé is válhat az Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Program, amely a mikro-, kisés közepes méretű agrárvállalkozások számára
kínál kedvezményes finanszírozást az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
kedvezményes készfizető kezességvállalása
mellett.
Erősödhet az alapítvány szerepe?
Az AVHGA gyorsan és rugalmasan kezeli a
kedvezményes hitelprogramokhoz kapcsolódó ügyeket, ezért a nagy bankok mellett sok
kisebb is igényli az alapítvány kezességét. Az
agrárvállalkozások finanszírozásának bővítése
érdekében az alapítvány állami támogatás nélkül, saját kockázatra is nyújt kezességet, egyedülálló módon, alapítványi támogatásként. Így
azok a vállalkozások is finanszírozhatóvá válhatnak, amelyek már kimerítették támogatási
lehetőségeiket.
A hamarosan induló Vidékfejlesztési Programnak (VP) köszönhetően jelentős összegű forrás
válik elérhetővé az agrárvállalkozások számára, amelyből a legnagyobb arányt a beruházási
jogcímek teszik ki. A meghirdetett pályázatok
keretében elnyerhető támogatási összeg azonban csak részben fedezi a kivitelezendő projekt
költségeit, ezért a teljes megvalósításhoz további banki finanszírozás szükséges. A bankok
a hitelek mögé fedezetet várnak, ami általában
nem áll megfelelő mértékben a vállalkozás rendelkezésére. Ilyenkor is megoldást jelenthet a
készfizető kezesség igénybevétele, amelynek
fontos szerepe lehet az agrárszektor jövőbeni
fejlesztései megvalósításában is.

Melyek a fejlesztés legígéretesebb területei?
A leendő támogatások fő kedvezményezettjei
a munkaerő-igényes és magas hozzáadott értéket előállító ágazatok lesznek, közöttük számos olyan, amelyek közvetlenül vagy közvetve
járulnak hozzá az élelmiszer-feldolgozóipar
erősödéséhez. Ilyen a zöldség- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés. Az élelmiszeripari
beruházásokra 200 milliárd forint támogatást
biztosít a VP az EMVA-forrásokból, ebből 20
milliárd a borágazat fejlődődését szolgálja.
A fejlesztések fő célja a munkahelyek megőrzése és teremtése a vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának javításával.
A VP-ben két fő fejlesztési célra lehet majd
pályázni. Az egyik a versenyképesség javítása
hozzáadott érték növeléssel, a másik az erőforrás-hatékonyság javítása (például az energia és
víztakarékos fejlesztések, a nyersanyag/hulladék, csomagoló anyag újrahasznosítás stb.).
A kertészetek esetében is az előbbi célokra
koncentrálunk a technológiafejlesztési, az
erőforrás-hatékonyságot javító beruházások
révén. A kertészeti ágazat kockázatkezelését
segítve bevezetjük a biztosítási díj támogató
és a jövedelemstabilizáló eszközt.
Az állattenyésztéshez kapcsolódó beruházások esetében is hangsúlyos célkitűzés az
erőforrás-hatékonyság javítása, illetve az
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése.
Alapszempont a meglévő épületek energetikai
korszerűsítése, épületgépészeti felújítása, a
meglévő technológiák korszerűsítése, a környezetkímélő technológiák alkalmazása. Az
állattenyésztés esetében is bevezetésre kerül
a jövedelemstabilizáló eszköz. Az öntözéses
gazdálkodás fejlesztésére irányuló beruházások az öntözött területek növelését és a vízfelhasználás hatékonyságát egyaránt szolgálják.
Mely vállalkozói körre összpontosít a VP?
A Vidékfejlesztési Programban kiemelten támogatjuk a kis- és közepes méretű gazdaságokat, köztük a biogazdaságokat. Az új rendszerben az ökológiai gazdálkodás leválik az
agrár-környezetgazdálkodási programról, és
külön forrást biztosítunk a számukra.
A fiatal gazdálkodók is meghatározó célcsoportjai a VP-nek. Elkülönített forrásokkal, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segítjük őket.
A „rövid ellátási lánc” tematikus alprogram is
segítség a kistermelőknek, az ökológiai gazdálkodóknak a piacon való megjelenésben. A Kormány célja, hogy a közvetlen értékesítési módok (pl. termelői piacok) hazánkban is kiemelt
értékesítési felületekké váljanak. A helyben
történő értékesítés révén kevesebb lehet a károsanyag-kibocsátás és az élelmiszerpazarlás,
helyben teremtődnek munkahelyek, a kisebb
gazdaságok értékesítési lehetősége javul.

Csaknem egy évig tartó engedélyeztetési
eljárás után Brüsszel 2015 februárjában hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nemzeti
forrásokból állatjóléti támogatást nyújthasson az anyakocák után is. Ezzel eldőlt, hogy
a sertésszektor az eddigi állatjóléti támogatáson felül további 8,62 milliárd forintot
kaphat 2015-ben. Így a piaci szereplők ilyen
címen az idén összesen több mint 17 milliárd
forinthoz juthatnak hozzá.
A 8,62 milliárdos keretösszeg – 222 ezer
anyakocával számolva – állatonként maxi-

finanszírozás

Sertés állatjóléti
támogatás
málisan 38 580 forintos támogatást tesz
lehetővé. A magyar agrártárcának az úgynevezett sertésstratégiai programban sikerült
úgy előkészíteni a javaslatot Brüsszelnek,
hogy a keretösszeg 2016-tól 20 százalékkal,
10 milliárd 340 millió forintra is növelhető
legyen. Így 2016-tól akár 268 ezer kocára juthat 38 580 forintos támogatás A minisztérium további intézkedésként egyedi kocanyilvántartás létrehozásán dolgozik az állatok
nyomonkövethetősége érdekében, ami a támogatásokkal együtt az átláthatóan működő
vállalkozásokat segíti.
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A belvízkárok bejelentése
A szarvasmarha-ágazat az agrárkár-enyhítési
rendszerben
támogatása
2015. február 24-én több mint 5 milliárd forintos támogatási összeg kifizetését kezdte
meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) a hízottbika-tartás támogatás, extenzifikációs szarvasmarha támogatás és tejtámogatás jogcímek alapján közel
7000 ügyfélnek. Az érintett gazdák 2015.
február közepén kapták kézhez a támogatásról szóló határozatukat, az azokban szereplő összegeket február végéig el is utalta
az MVH.
A hízottbika-tartás támogatást, az
extenzifikációs szarvasmarha támogatást
és a tejtámogatást a mezőgazdasági termelő történelmi bázisjogosultsága alapján
állapítja meg a Hivatal.
A támogatás fajlagos összege a hízottbika-tartás támogatás esetében 47 200
forint, az extenzifikációs szarvasmarha
támogatás esetében 43 540 forint, a tejtámogatásnál 7,1 forint történelmi bázisjogosultságonként.
A megállapított összegek a hatályos jogszabály (35/2014. (IV. 4.) VM rendelet) szerint a köztartozásnak megfelelő összeggel
csökkentve kerülnek kifizetésre az érintett
ügyfeleknek.

Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása
miatt a talajok vízzel való telítettsége olyan
mértékű, amely az ország több pontján a mezőgazdasági területeken kedvez a belvizek
kialakulásának, és a termelők növénykultúráit
jelentősen károsíthatja. A belvízzel elsősorban az ország déli, délkeleti megyéi érintettek (belvíz-védekezési készültség volt például
Baja, Debrecen, Gyula, Szeged, Szolnok térségében is). Ahhoz, hogy a termelő az agrárkárenyhítési rendszerben a kedvezőtlen időjárási
jelenség miatt felmerülő kárát elszámolhassa, illetve kárenyhítő juttatás révén enyhít-

hesse, első lépésként a jogszabályban előírt
határidőben kell bejelentenie a belvízkárokat.
A mezőgazdasági termelő a 2015. évi káresemények (köztük a belvízkár) bejelentését már
az új, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján elérhető elektronikus kárbejelentő felületen teheti meg a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A belvíz
szempontjából a káresemény bekövetkezése
időpontjának azt kell tekinteni, amikor az adott
területen termesztett növénykultúrán, a várhatóan 30 százalékos hozamcsökkenést elérő
belvízkár első alkalommal észlelhetővé válik.

A dohánytermesztés
támogatása
A kormány a dohánytermelés 2015. évi támogatására 5 milliárd forintot biztosít. A
szükséges pénzösszeget a Földművelésügyi
Minisztérium saját forrásaiból, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzájárulásával
a tavalyi költségvetési maradványok visszahagyásával biztosítja. A támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal több
jogcímen és részletben fizeti ki, amelyből
3,5 milliárd forint még 2015-ben, 1,5 milliárd

forint pedig 2016-ban érkezik meg a termelők számlájára. Az így kifizetett támogatás
mértéke átlagosan 900 000 Ft/hektár lehet.
A támogatással közel 20 000 munkavállaló
folyamatos foglalkoztatása válik biztosíthatóvá a dohánytermeléshez kapcsolódó
munkafolyamatokban, különösen az országos átlagnál kedvezőtlenebb munkaerőpiaci
helyzetben lévő Szabolcs- Szatmár-Bereg és
Bács-Kiskun megyékben.

vállalkozók

Együtt a faluval
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Három falu közös gazdaságaiból alakult a magyaralmási
Agrárszövetkezet Rt. Kisemberek nagy vállalkozása a társaság,
amit mi sem jelez jobban, minthogy a 330 részvényes mindegyike
valamilyen szálon kötődik a településekhez. A régió legnagyobb
munkaadójának, egyben legnagyobb adófizetőjének számító cég
biztonságosan gazdálkodik, miközben a vezetése arra is ügyel,
hogy a település lakói ne maradjanak munka nélkül. A vállalkozást
Németh Sándorné cégvezető mutatta be.
– Mélyek a gyökerek – mondta Németh Sándorné –,
talán ez az egyik titka a megmaradásnak és a
töretlen fejlődésnek. A magyaralmási Új Élet TSz
1960-ban alakult, egy évtized múltán egyesült a
sőrédi Tavasz TSz-szel, és 1973-ban beolvadt a
bodajki közös gazdaság is. Összesen öt település
határában gazdálkodunk. 2000-ben alakultunk
részvénytársasággá. Sok részvényesünk van,
olyan emberek, akik egykor szövetkezeti tagok
voltak, de az örökösök sem válnak meg a részvényeiktől. Jellemző a ragaszkodásra, hogy a kilencvenes évek közepén, amikor a nagy kiválási
hullám söpört végig az országon, megszüntetve
a szövetkezeteket, nálunk egyetlen ember sem
vált ki, együtt maradt a gazdaság.

lépcsőfokokat mire főkönyvelő lettem, szintén
tősgyökeres magyaralmási. Ezek az okai annak,
hogy jelenleg is együtt vagyunk. Nekem kellett
vállalni a férjem örökségét, amikor a részvényesek engem bíztak meg a cég vezetésével. A gazdaság termelési szerkezete is szinte hagyományos mezőgazdasági ágazatokból tevődik össze.
Az alapot az 1900 hektár szántó, a 200 hektár
legelő, a 43 hektár erdő jelenti. Érthető módon a
növénytermelés adja a bevétel nagyobb részét.
Fő növényeink az őszi búza, a kukorica, a repce,
emellett jelentős a 330 egyedet számláló tehenészetünk takarmányszükségletének a megtermelése is. Ezen felül van még halastavunk és
kőbányánk, amit bérbe adtunk.

– Mivel magyarázható ez? – kérdeztük a cégvezetőtől.
– Itt a vezetők együtt tudták tartani az embereket, mert minden vezető helybeli volt,
kötődött a településhez, az emberekhez. Ez a
hitelesség tartotta össze a dolgozókat. Például
a férjem volt 37 évig ennek az üzemnek a vezetője, lassan két éve, hogy meghalt. Tősgyökeres
magyaralmási parasztcsaládban született, itt
élte le az életét, mindene volt a falu. Én is 53
éve vagyok ebben az üzemben, végigjártam a

A fejlesztés, mint minden üzemben, erősen
kötődik a pályázatokhoz, illetve a támogatásokhoz. Erről a következőket mondta a
cégvezető.
– Pályázatok révén 2008-at követően saját erő,
valamint zömmel a Budapest Bank hitelei felhasználásával jelentős beruházások indultak.
A nagy gépberuházások idején, 2008-ban, lényegében megújítottuk a gépparkot. Vettünk öt
John Deere traktort és hozzájuk munkagépeket.
2009-ben egy amerikai típusú szárítót építet-

„számunkra a stabilitás
és a fejlesztés egyik záloga
a Budapest Bank és készfizető
kezességével az AgrárVállakozási Hitelgarancia
Alapítvány.”
Németh Sándorné

tünk, ezzel a növénytermesztés legfontosabb
gépi beruházásait megvalósítottuk. A későbbi
beruházásaink már inkább az állattenyésztéshez köthetőek: 2010-ben pályáztunk takarmány
betakarítógépekre, valamint az állattenyésztés
fejlesztésére. Az ÁTK 1-es pályázat keretében a
trágyatelepet építettük meg, ami akkor kötelező
előírás volt, abban a pályázatban szerepelt még
a kapcsolódó gépi beruházások, szippantó, trágyaszóró stb. megvalósítása is. A második ütemben, 2011-ben építettünk egy 70 férőhelyes istállót, egy szénatárolót, és egy meglévő épületből
kialakítottuk a szociális épületet. És természetesen ide is kapcsolódtak gépek: etető kocsi és
bálázó. Mindemellett saját erőből kellett 2012ben két John Deere kombájnt lízingelni, mert a
régiek már annyira elavultak, hogy a betakarítás
biztonságát kockáztatták, nem várhattunk semmilyen pályázati kiírásra. Nagy falat volt 2013ban egy önjáró permetezőgép beszerzése 70
millió forintért, amit szintén saját erőből vásároltunk. Égető szükség volt rá, mert a területünk
viszonylag sűrűn lakott, körbe vagyunk véve
falvakkal, ezért a légi permetezést korlátozták,
már nem lehet helikopterrel permetezni. Most
az ÁTK 4-es pályázat keretében folyamatban van
két, a 60-as években épült szarvasmarha istálló
felújítása, az egyik most befejeződik.
Külön figyelemre méltó a tejfeldolgozó üzem
létesítése, nem csak azért, mert egy új tevékenység alakult ki a gazdaságban, hanem
a szemlélet, a gazdálkodási koncepció változását is jelenti. Erről a következőket mondta
Németh Sándorné.
– Korábban, mint annyi más üzem, mi is folyadék
tejet adtunk el, ami komoly kiszolgáltatottságot
jelentett, hiszen a tej árára semmi befolyásunk
nem volt, néha jó árat kaptunk, aztán olyan alacsony volt, hogy az önköltséget sem fedezte,
sok esetben a tejipari csődök magukkal rántották a gazdaságokat is. Nekünk is ragadt be pénzünk felszámolt tejipari vállalatnál. Emlékezzünk
csak, mennyi vita, demonstráció volt a tej miatt.
Ezért úgy döntöttünk, hogy minimalizáljuk a
függőséget és - amennyire lehet - kézbe vesszük

Hogyan fogadták a vásárlók az új termékeket? – kérdeztük a cégvezetőt.
– Ma már elmondhatjuk, hogy ismerik és elismerik a termékeinket. A veszprémi első gasztroexpón kiváló termék minősítést kaptak a sajtjaink. Az országos sajtmustrán a keménysajtunk
minimális pontszámmal maradt el a bronzéremtől. Ez egy jó félévnyi működés után sikernek
számít. De ami fontos: jól fogadják a fogyasztók
is. Székesfehérváron előre meghatározott időpontokban 12 helyen áll meg az autónk. Várják
az emberek, ha véletlenül valami technikai probléma adódik, már jönnek a telefonok. Úgy látjuk,
hogy felfutóban van a közvetlen értékesítés, a
fehérvári pláza alatt nyitottunk egy mintaboltot,
ahol még a Gyulahús szárazáruját is társítottuk
a termékeinkhez.
Sokan felszámolták az állattenyésztést,
különösen a szarvasmarhatartást, hiszen
egyszerűbb, biztonságosabb volt csupán növényeket termelni. Magyaralmáson nem ezt
tették. Az okokról a következőket mondta a
cégvezető.
– A legrosszabb időszakban is kitartottunk az
állatok mellett. Volt idő, amikor, ha nem lett volna olyan eredményes a növénytermesztés, nem
tudtuk volna megtartani az állatokat. Amikor a
tejipari vállalatok egy része csődbe ment, sokan
döntöttek a szarvasmarha-tenyésztés felszámolásáról, mi nem. Egyrészt azért, mert ez a település mindig állattartó falu volt. A régi háztáji
gazdaságok időszakában hetente több teherautónyi hízó ment ki a faluból, sokan bikákat hizlaltak. Természetes volt, még ha nem is hoz jövedelmet, akkor is megtartjuk az állattenyésztést.
Ez az érzelmi oldala. A másik a foglalkoztatás.
E téren is felelősséggel tartozunk. Könnyű lett
volna csupán a növénytermesztésre csupaszítani a tevékenységet. A mai korszerű gépekkel 7-8
ember elvégzi a munkát és kész. Munkahelyet
csak az állattenyésztés és a feldolgozás teremt.

vállalkozók

az egész vertikumot. A mezőgazdasági termékek értéknövelésére kiírt pályázat keretében
felújítottuk a tejházat, és egy kis tejfeldolgozó
üzemet létesítettünk, amire májusban kaptuk
meg a használatbavételi engedélyt. Lassan felfutóban van a termelés. Így már fokozatosan
kezd átalakulni a tejértékesítésünk. Napi átlagban 7000-8000 liter között fejünk. A tejüzemünk
4000 litert dolgoz fel napi nyolc órában, a többit
gépkocsiról értékesítjük, illetve folyadéktejként
a tejiparnak adjuk át. Négy éve kezdtük a gépkocsiról való értékesítést Székesfehérváron és a
környező településeken. Ma már két autónk van,
amely a folyadéktej mellett immáron a tejüzem
termékeit is árusítja. A tejüzem már azt is lehetővé tette, hogy Székesfehérváron saját boltot
nyissunk. Az igazat megvallva, nem volt könnyű
elhatározás a tejfeldolgozó építése, sokáig rágódtunk rajta, két év alatt érett meg a döntés.
Mind jobban erősítette ezt a gondolatot a tejkvóta várható megszűnése, úgy láttuk legbiztosabbnak, ha magunk teremtjük meg a piacunkat.
Tájékozódtunk, ajánlatokat kértünk, végül egy
olasz gépeket forgalmazó cég lett a győztes. A
kivitelezést egy hazai vállalkozás végezte. Mindkettőről kiválóak a tapasztalataink. Ezekkel a
gépekkel minden tejterméket elő tudunk állítani.
Fő termékeink a különféle ízesítésű gomolyasajtok, van egy saját recept alapján készített almási
félkemény sajt, de érlelt keménysajtot is készítünk, emellett tejföl, túró, joghurt, kefir, vaj kerül ki az üzemünkből. Ami egyedivé és értékessé
teszi a termékeinket, az a kézműves jelleg. Bár
magában a gyártási műveletben segít a gép, de
a gép csak eszköz, a termelési folyamat minden
mozzanatában az emberi közreműködés a meghatározó. Igyekszünk minél nagyobb hozzáadott
értéket, vagyis egyedi minőséget előállítani,
így például 25�-os zsírtartalmú tejfölt, vagy
a hagyományos csurgatással előállított rögös
túrót, gyümölccsel rétegelt joghurtot kínálunk
a vásárlóinknak.
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Most 65 embert foglakoztatunk. Én azt mondom,
hogy egy mezőgazdasági üzem esetében nem
biztos, hogy a mindenáron való profit maximalizálásra kell törekedni, más – így a munkaerő
megtartása is – szempont lehet, ami nem jelenti
azt, hogy hagyjuk romlani a gazdálkodás eredményességét, vagy lemaradnánk a versenyben.
Jól mutatja ezt, hogy a mi gazdaságunk soha
nem volt veszteséges, folyószámlahitel nélkül
tudunk gazdálkodni, a beruházási hitelek mellett
legfeljebb támogatások előfinanszírozásához
veszünk fel hitelt. Az viszont igaz, hogy számunkra a stabilitás és a fejlesztés egyik záloga
a Budapest Bank és készfizető kezességével az
Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány. A
bank az együttműködés kezdetén a korábbi beruházási hiteleinket is átvállalta, azóta pedig a
teljes hitelállományunk náluk van. Minden beruházásunk finanszírozását kimondottan gyorsan
és rugalmasan oldják a meg. A nem támogatott
beruházásaink lízing finanszírozója pedig a bank
tulajdonában álló Budapest Lízing.
A további fejlesztésről a következőket
mondta a cégvezető.
– Egyelőre nagy fejlesztést nem tervezünk.
Ahogy használódnak a növénytermesztés gépei, folyamatosan vásárolunk újakat, meg az új
technológiák bevezetése is megkívánja a folyamatos újítást. Lehetőség szerint továbblépünk
az állattenyésztésben. Szaporodásbiológiai
innováció kapcsán kerültünk össze a Kaposvári
Egyetemmel, amikor fejlesztési pénzekből lehetett ilyen projekteket finanszírozni. Egyetemi szakemberek segítik a szaporodásbiológiai
munkát. Legutóbb is ivarzás figyelő berendezést
ajánlottak, mondtam, várjunk egy kicsit, hátha
lesz pályázat ebben a témakörben is. Elkészül az
ellető istálló, ennek kapcsán sor kerül a ketrecen
borjúelhelyezés megoldására. A tehenészetben
nem tervezünk jelentős állománynövelést, az
épületeink és a berendezéseink kihasználtsága
szempontjából a mostani létszám optimális. Később lehet szó egy istálló felújításáról, és egy új
fejőberendezés beállításáról. Eddig is biztonságosan gazdálkodtunk, ezután is így szeretnénk
megfontolva, lépésről lépésre haladni.

időszerű
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Elkülönített
zöldséggyümölcs
támogatás
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) 2015 márciusában megkezdte a 2014. évi területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldséggyümölcs támogatás kifizetését. Ebben a
hónapban közel 200 ügyfél részére 600
millió forintnyi összeget utalt át a Hivatal.
Az elfogadott területalapú támogatási kérelemmel rendelkező és a jogszabályi feltételeket teljesítő gazdáknak az MVH folyamatosan, legkésőbb 2015. június 30-ig küldi el a
határozatokat és fizeti ki a megállapított támogatási összegeket. A összesen mintegy
250 jogosult ügyfél 1,4 milliárd forinthoz jut
a 2014. évi egységes kérelemben igényelt
területalapú támogatáshoz kapcsolódó
elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás
keretében.

Áttekinthetőbb adózás –
teljes üzemben az EKÁER
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) lényege, hogy a közúton
szállított árukkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget az adóhatóság által működtetett
elektronikus rendszerben kell teljesíteni. A
2015 elejétől bevezetett EKÁER azt ellenőrzi,
hogy az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, Magyarországról az Európai
Unióba irányuló, illetve a Magyarországon
belüli közúti fuvarozással összefüggő adókötelezettségek teljesülnek-e. Az EKÁER az
év első két hónapjában próba üzemmódban
működött. A gyakorlati tapasztalatok alapján 2015. március elsején lépett hatályba az
a rendelet, amely több ponton pontosította,
könnyítette az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer eredeti működési
feltételeit. Így márciustól megváltoztak az
adózási szempontból kockázatos élelmiszereknél korábban előírt rendelkezések. A bejelentési kötelezettség határértékét 200-ról
500 kilogrammra, illetve 250 ezer forintról
1 millió forintra emelték. A kockázatos ter-

mékek köre tovább bővül, és ezzel párhuzamosan kikerülnek a listáról azok a termékek,
amelyek nem minősülnek élelmiszernek.
Ilyenek például a dísznövények, amelyet várhatóan egyéb kockázatos termékek körébe
csoportosítanak át. Egyedi útszakasz mentesítés is igényelhető abban az esetben, ha a fuvar
belföldön történik, és maximum 20 kilométeres
távolságot ölel fel. A valamely EU tagországból belföldre irányuló fuvaroknál EKÁER számot a belföldi útszakaszon történő fuvarozás
megkezdésének időpontjáig kell igényelni, az
érkeztetési jelentésre pedig 3 nap áll rendelkezésre. Csupán a feladó, a címzett és a rendszám
adatokat kell bejelenteni. Olyan cégek élhetnek
ezzel a lehetőséggel, amelyek több mint két
éve működnek, árbevételük cégcsoport szinten eléri az 50 milliárd forintot, illetve annak
80 százaléka saját termelésű készletek értékesítéséből származik. Fontos előírás, hogy a
szóban forgó vállalkozásoknak szerepelniük
kell a köztartozásmentes adatbázisban, és az
adószámuk nem lehet felfüggesztve.

Az elkülönített
cukortámogatás
kifizetése
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) 2015. március elején elindította a 2014.
évi területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás kifizetését. Ebben a
hónapban több mint 500 ügyfél részére 4,2 milliárd forintnyi összeget utalt át a Hivatal. Az elfogadott területalapú támogatási kérelemmel
rendelkező és a jogszabályi feltételeket teljesítő gazdáknak az MVH folyamatosan, legkésőbb
2015. június 30-ig küldi el a határozatokat és
fizeti ki a megállapított támogatási összegeket. Az összesen csaknem 1000 jogosult ügyfél
12,7 milliárd forinthoz jut a 2014. évi egységes
kérelemben igényelt területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás
keretében.

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

Sor került a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program és a programhoz
készült Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentum társadalmi vitájára. A Vidékfejlesztési
Programhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. február 28-ig, a Stratégiai Környezeti Vizsgálathoz kapcsolódó észrevételeket és
javaslatokat pedig 2015. március 10-ig lehetett
eljuttatni a Miniszterelnökséghez. Az új Vidékfejlesztési Program elfogadtatása várhatóan
2015. májusig lezárul Brüsszellel, és nyáron
megjelenhetek az első pályázatok.
A kormányzat célja, hogy az agráriumban dolgozóknak stabil megélhetést biztosítson és
a támogatási intézkedések következtében új,
versenyképes béreket nyújtó munkahelyeket
teremtsen. A Vidékfejlesztési Program megvalósítására 2020-ig több mint 1200 milliárd
forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. A
program legfontosabb fejlesztési céljai közé
tartozik a vidéki munkahelyek megőrzése és új
munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban,
főként az olyan munkaigényes ágazatokban,
mint az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészet vagy az élelmi-

szer-feldolgozás. A vidékfejlesztési program a
kis- és közepes – főként családi – gazdaságok
támogatását helyezi előtérbe, hiszen ezen
vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb embert
foglalkoztatják.
A kormány stratégiai célként kezeli a klímaváltozásra történő felkészülést, ezért ösztönzi
a környezetkímélő gazdálkodási módokat, a
megújuló energiák használatát, az erdőterületek növelését és a minőségi, fenntartható erdőgazdálkodást. Kiemelten támogatja ugyanakkor a vízgazdálkodási célú beruházásokat,
az állattenyésztés és a kertészetek technológiafejlesztését, a kisméretű gabonatárolók létesítését és szárítók korszerűsítését.
A tervek szerint, a jelenlegi programozási időszakban lényegesen egyszerűbbé, gyorsabbá
és hatékonyabbá válik a pályázati rendszer,
csökkentve a gazdálkodók adminisztrációs
terheit is. A kormány az új, hatékonyabb forráselosztást biztosító eljárásrenddel kívánja
garantálni, hogy a pénzösszegeket a kis- és
közepes méretű gazdaságok minél kézzel foghatóbb módon és sikeresebben használják fel.

Az élelmiszeripar kiemelt
fejlesztése
A tervek szerint jelentős fejlesztési forráshoz
juthatnak hozzá a magyar élelmiszeripari vállalkozások a 2020-ig tartó időszakban. A Földművelésügyi Minisztérium új élelmiszeripari
fejlesztési stratégiát dolgozott ki. A célkitűzések között szerepel az élelmiszeripari vállalkozások stabil finanszírozási és gazdálkodási feltételeinek biztosítása, az innováció ösztönzése
és az élelmiszeriparban dolgozók tudásának
korszerűsítése.
A stratégia elfogadását követően mintegy 300
milliárd forintos fejlesztési program veszi kezdetét, amelyből 200 milliárd forint a még uniós
egyeztetés alatt álló Vidékfejlesztési Programból (VP), 100 milliárd forint pedig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból
(GINOP) származik majd. A VP-t a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési államtitkársága,
a GINOP-ot a Nemzetgazdasági Minisztérium
felügyeli. A fejlesztésektől részben a munkahelyek számának bővülése, részben az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának javulása

remélhető. Az agrártárca hosszabb távon azt
akarja elérni, hogy a magyar élelmiszeripar jövedelmezősége a mostani nulla körüli szintről
4-5 százalékra növekedjen, miközben a belföldi
értékesítés 7-10, az export 30-40 százalékkal
bővüljön.

Elfogadott
Operatív
Programok
Közel 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal, hogy
az Európai Bizottság a benyújtott 10 közül
eddig már 6 magyar operatív programhoz
megadta teljes körű jóváhagyását, egyet
pedig részben elfogadott a 2014-2020-as
programozási időszakra vonatkozóan.
A tavaly már jóváhagyott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program után
Brüsszel februárban újabb öt hazai operatív
program megvalósításához járult hozzá.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot mintegy 2700 milliárd forintos összeggel, a Terület- és településfejlesztési Operatív Programot kb. 1200 milliárd
forintos, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot közel 290 milliárd
forintos, az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programot több mint 1200 milliárd
forintos összeggel, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programot
csaknem 1200 milliárd forint támogatási
összeggel hagyta jóvá az Európai Bizottság.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program egyes részei is elfogadásra kerültek márciusban, a teljes program véglegesítése rövidesen várható.
A szintén benyújtott Vidékfejlesztési Programhoz a bizottsági válaszok visszaérkeztek, ezeket már elkezdték feldolgozni a
Miniszterelnökségen.
Az elfogadott és az elfogadás alatt álló
programok összesen több mint 12 000 milliárd forint támogatást jelentenek majd a
következő években.
A pályázati felhívások indulásának előfeltétele, hogy monitoring bizottságok alakuljanak: ezeket a szaktárcáknál működő irányító hatóságok állítják fel, elnöküket pedig a
miniszterelnök nevezi ki.
Ezek a bizottságok tárgyalják meg a felhívásokat, amelyek közül az elsők várhatóan az
év tavaszán jelennek meg.
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támogatások
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A 2014-20-as időszak átfogó célkitűzése
a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére
épülő gazdasági növekedés elérése, a versenyképesség növelése és a magyar gazdaság fejlesztése. A mostani uniós fejlesztési
időszakban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) összesen
több mint 2700 milliárd forint támogatási
lehetőség nyílik meg a gazdasági szereplők
számára. A tervek szerint 2015-ben a GINOP
keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium
csaknem 70 pályázati felhívást tesz közzé
mintegy 830 milliárd forintos támogatási
összeggel.
A GINOP 1. prioritása a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása,
az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben.
Ezek a pályázati felhívások az exportképes
magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé
válásához és Magyarország iparosodásához is közvetlenül hozzájárulnak. Ebben az
évben mintegy 12 pályázati felhívás kerül
meghirdetésre, csaknem 145 milliárd forintos
támogatási összeggel.
A GINOP 2. prioritási területe a kutatás és
fejlesztés támogatása. Most a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor
támogatása is hangsúlyosabbá válik. Az idén

várhatóan csaknem 210 milliárd forintos támogatással 13 pályázati felhívást hirdet meg
a tárca.
Az infokommunikációs fejlesztések támogatását a GINOP 3. prioritása tartalmazza. Itt
2015-ben kb. 13 darab, csaknem 95 milliárd
forintos támogatási keretösszegű pályázati felhívás célozza majd meg elsősorban
a kkv-szektort.
A GINOP 4. prioritás pályázati felhívásai a vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelését és energiafelhasználását ösztönzik
majd. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai
fejlesztése, a fosszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló
energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása. Ez évben várhatóan három
felhívás 18 milliárd forintos támogatást kínál
fel kizárólag kkv-knak az energiagazdálkodás
ésszerűsítésére.
A GINOP 5. prioritásában jelenik meg a foglalkoztatás bővítése, a rugalmas, családbarát
foglalkoztatási megoldások elterjesztése, a
piacképes munkaerő-kínálat mennyiségi és
minőségi növelése. Kiemelt szerepet kap a
kkv-szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a turizmus, a társadalmi célú vállalkozások fejlődésének munkaerő-piaci segítése. Várhatóan hét pályázati felhívás jelenik
majd meg 130 milliárd forintos támogatási
összeggel.

Négy pályázati felhívást meghirdetését tervezi a szaktárca 44 milliárd forintos támogatással a GINOP 6. (oktatás és képzés) prioritás
keretében. E támogatások kiemelt célcsoportjai az időskorúak, a leszakadó társadalmi
csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő
nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott
térségekben élők munkaerő-piacra lépésének segítése lesznek.
A GINOP 7. prioritás keretében kisléptékű,
fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél. Ebben az évben négy
felhívás meghirdetése várható 21,5 milliárd
forintos támogatási értékkel.
A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök alkalmazására irányul. A tapasztalatok szerint
a kkv-k nehezebben jutnak banki finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a
bankoknak a kis projekteket nem mindig éri
meg finanszírozni. A magyar kormány ezért
kedvezményes hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató
kkv-kat, a kutatási és innovációs projekteket,
továbbá az energiahatékonyság javítását és
a megújuló energia felhasználási arányának
növekedését. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatal és a női vállalkozók, illetve a start-up cégek. 2015 során 170
milliárd forintos értékben 12 pénzügyi termék pályázati felhívásának megjelenésére
lehet számítani.
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