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GARANCIA

Az agrárfinanszírozás
kulcsszerepe
Hogyan foglalhatók össze az agrárágazat finanszírozásának jellemzői,
milyen általános és aktuális gondokkal kell megküzdeni e területen?
A vidékfejlesztési tárca miként próbálja segíteni az ágazat és a vidék
zökkenőmentes finanszírozását? Milyen eszközök vannak a tárca,
illetve a finanszírozásban résztvevő hitelintézetek és garancia szervezet
együttműködésének erősítésére? A közelmúltban lezárult magyar
uniós elnökség eredményei hogyan befolyásolják az agrárágazat
jövőbeni forráshoz jutását? Ezekről beszélgettünk Feldman Zsolttal
a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkárával.
- Hogyan ítéli meg az agrárium szerepét
a nemzetgazdaságban?
Jelenleg a mezőgazdaság részesedése a GDPből mintegy 2,5-3 százalékos. Ám ha a mezőgazdasággal szoros kapcsolatban álló gazdasági területeket, az úgynevezett agrobizniszt
tekintjük, egészen más képet kapunk. A mezőgazdaságnak beszállító iparágak (műtrágyagyártás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági gépipar, növényvédőszer-gyártás), a
mezőgazdasági termékeket értékesítő szektor (szövetkezetek, termelői kereskedelem),
az élelmiszergazdaság feldolgozó üzemei
(élelmiszeripar, élelmiszer-kisipar) és a mezőgazdaság együttesen már a nemzetgazdasági GDP több mint 10 százalékát mondhatják

magukénak. Így minden hetedik magyarországi munkavállaló közvetlenül vagy közvetve az
agráriumhoz kötődik. A vidéki térségekben
ugyanakkor kiemelkedő jelentősége lehet a
mezőgazdaságnak, illetve a kapcsolódó ágazatoknak. Ezt tükrözi a Kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium politikája is: a vidék
komplex szemlélete alapján nagy hangsúly
helyeződik a helyi foglalkoztatás és a megélhetés feltételeinek biztosítására.
- Melyek az agrárpolitika sarokpontjai
és prioritásai?
Az egyik sarokpont a mezőgazdaság és a vidék esetében is a foglalkoztatás bővítése. Ennek eszköze – és egyben önálló prioritás – a
KKV-szektor erősítése, az életképes családi
gazdaságok segítése. A vidékfejlesztési és

„... olyan megoldásokat
keresünk, melyek révén
a hitelintézetek érdekeltek
lehetnek a vidéki gazdálkodók
üzleti partnerként
való elfogadásában,
megtartásában.”
Feldman Zsolt
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mezőgazdasági politika központi elemének
számít még a minőségi termelés előmozdítása, a magasabb hozzáadott értéket előállító
gazdasági területek, így az állattartás vagy
az élelmiszerfeldolgozás fejlődésének preferálása, ezekhez kapcsolódva pedig a versenyképesség erősítése, a jövedelembiztonság
fokozása. A vidékpolitika megkülönböztetett
figyelmet fordít a helyi közösségek és piacok
megerősítésére. Ez utóbbit szolgálja például
a helyi piacok fejlesztése, amelyek a gazdák
számára lehetővé teszi termékeik közvetlen
értékesítését. Hasonló szerepet tölt be a termelői közösségek terményfeldolgozásának
segítése. Nem szabad azonban elfeledkezni a
hazai élelmiszeripar szerepéről sem, amely a
hazai mezőgazdasági termékek több mint kétharmadát vásárolja fel. A sikeres agrárpolitikához fentieken túlmenően megfelelő finanszírozási feltételek is szükségesek.
- Milyennek látja az agrárfinanszírozás
főbb jellemzőit és általános problémáit?
A mezőgazdasági vállalkozások finanszírozása alapvetően három forrásból történik: az
árbevételből, a hitelekből és támogatásokból.
A mezőgazdaság forgóeszköz igényes ágazat, amelyhez a gazdálkodók jelentős külső
forrásokat vesznek igénybe. A beruházások
döntő része sem oldható meg saját forrásból. A mezőgazdaság termelési folyamatai
biológiai-természeti meghatározottságúak,
erősen függnek az időjárástól. Emiatt jellemző a hozamok, az árak és a jövedelmek
évenkénti hullámzása.
- A kormányzat milyen eszközökkel tud
segíteni a finanszírozási problémák megoldásában?
A finanszírozási gondok kezelésében a legközvetlenebb kormányzati ráhatás a támogatási
rendszerek működtetésében nyilvánul meg.
Az európai uniós források hatékony lehívása
és a nemzeti források optimális felhasználása
nemcsak ágazatpolitikai cél, hanem fontos
eszköz is a finanszírozásban. A támogatásokon túlmenően természetesen együttműködünk a bankrendszerrel, olyan megoldásokat
keresünk együtt, melyek révén a hitelintézetek érdekeltek lehetnek a vidéki gazdálkodók üzleti partnerként való elfogadásában,
megtartásában.
- Milyen erőfeszítéseket tesz a tárca a
pénzügyi intézményekkel (bankok, garancia szervezet) való együttműködésre?
A bankokkal való közös kapcsolódási pontok
közül mindenekelőtt a Magyar Fejlesztési
Bankkal közösen kidolgozott és a takarékszövetkezeteken, kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciókat kell kiemelni. A korábbi MFB
hitelek mellett 2010 végétől működik az Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram, és 2011-ben indult

az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram.
Kidolgozás alatt áll az Agrár Széchenyi Kártya.
Az élelmiszeripari szereplők számára könnyebben elérhetővé tesszük az MFB Élelmiszeripari
Bankgarancia Programját, ezzel segítve hitelhez jutásukat. Az agrárfinanszírozási konstrukciókhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány kezességvállalása kapcsolódik. Ez,
illetve az általános alapítványi kezességvállalás megkönnyíti a vállalkozások kölcsönhöz
jutását, lévén a kezesség a hitelintézeteknek
és a hitelfelvevőknek is nagyobb biztonságot
nyújt. A különféle finanszírozási eszközök fejlesztésében stratégiai együttműködésre törekszünk az Alapítvánnyal. Az agrárágazathoz
és a vidékhez kapcsolódó szervezet kezességi
szerepvállalását erősíti, hogy garanciavállalásainak költségvetési viszontgaranciája a közelmúltban 70-ről 85 százalékra emelkedett.
- Mi jellemzi a bankok finanszírozási hajlandóságát?
A gyakran elhangzó aggodalmak és valós gondok ellenére, határozott érdeklődés tapasztalható a bankok részéről a mezőgazdaság
hitelezésére, melynek legelterjedtebb formája
a támogatások előfinanszírozása. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kezdeményezett
kedvezményes
forgóeszköz-finanszírozási konstrukciók működtetésében is komoly
partnerek a bankok. A takarékszövetkezetek
fokozott aktivitása határozottan érződik az
ágazatban. A hitelszféra számára az agrárszektor szereplői fontos, illetve potenciális
ügyfélkörnek számítanak. A több lábon álló,
pénzügyileg kedvezőbb helyzetben levő – sokszor nagyobb - agrárcégek persze könnyebben
kapnak hitelt. A kis- és közepes méretű családi
gazdaságok helyzete gyakran nehezebb, ám
ésszerű garanciák biztosításával fokozatosan
táguló körben azok hitelezése is megoldható.
- Az agrárfinanszírozás terén melyek a legsürgősebben megoldandó feladatok?
Az agrárfinanszírozás esetében az előttünk
álló egyik legfontosabb feladat a közraktározási kérdés megoldása. A korábbi években
többször is előforduló problémák – mint például árufedezet nélküli közraktárjegy letétbe
helyezése a forgóeszköz hitelt nyújtó banknál
vagy a közraktári készlettel való spekulatív
visszaélés – miatt a bankok bizalma érthetően
megrendült a közraktározásban, ezzel vis�szavetve az agrár forgóeszköz-finanszírozás
egyik fontos pillérét. A problémákat kezelni
kell, ezért jogszabály-alkotással és szakmai
eszközök alkalmazásával szeretnénk megerősíteni a közraktározással szembeni bizalmat.
Az agrárfinanszírozás másik kiemelésre érdemes aktuális gondja, hogy az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások egy része a korábbi – jelentős részben az uniós pályázatokhoz
kapcsolódó – beruházások hitellel való finan-

szírozásának banki követelményei miatt nagyon nehezen, vagy nem képes a forgóeszköz
hitelek fedezetének biztosítására. Ezért keressük a lehetséges fedezetek körének bővítését.
Ezzel összefüggésben felmerült az élőállatállomány fedezetként való figyelembe vételének vizsgálata, mellyel kapcsolatban jelenleg
is dolgozunk a megoldási lehetőségeken.
- Hogyan ítéli meg a magyar uniós elnökség
agrárágazattal összefüggő tevékenységét?
A magyar uniós elnökség egyszerre volt lehetőség és kihívás. Összességében sikeres félév
van mögöttünk. Eredményt értünk el például a
tejtermelő szektor középtávú fejlődési lehetőségének megalapozása, a tejpiac átláthatóbb
szabályozásának kialakítása terén. Fontos feladataink voltak a mezőgazdasági minőségpolitika átalakításában, az új állategészségügyi
szabályozás kidolgozásában. A tervezett, menetrend szerint tárgyalt témákon túlmenően
váratlan krízishelyzettel is szembesültünk a
német hasmenésjárvány miatt megrendült fogyasztói bizalomvesztés okozta zöldségpiaci
válság képében. A magyar elnökség hathatós
közreműködésével az Európai Unió 2011. júniusának közepén 210 millió euró értékű segélycsomagot fogadott el a zöldségágazat megsegítésére, amely lehetővé teszi az uborka-,
paradicsom-, saláta-, cukkini- és paprikatermelők gyors és rendkívüli támogatását.
- Mi volt az elnökség legnagyobb horderejű
eredménye?
A legfontosabb – a hazai agrárszektor finanszírozása szempontjából is alapvető – eredmény
az volt, hogy az uniós mezőgazdasági miniszterek tanácsának 2011. március 17-ei ülésén a
tagállamok minősített többségének támogatását élvező elnökségi következtetéseket fogadtak el a közös agrárpolitika jövőjéről szóló
bizottsági közleményről. Ez iránymutató az
Európai Bizottság számára, s háttérül szolgál
a 2014-2020-as közös agrárpolitika jogszabályi
keretének megalkotásához. A következtetésekben visszatükröződnek a legfontosabb magyar
érdekek. Magyarország legfontosabb célja az,
hogy a hazánknak jutó támogatások összege,
illetve azok aránya ne csökkenjen az új pénzügyi időszakban. Kiemelt prioritásunk a közös
agrárpolitika két pillérének (garancia alap és
vidékfejlesztési alap) megőrzése és világos
elhatárolása, az élelmezésbiztonság és a környezetvédelem kérdésének összhangba hozása, továbbá, hogy minél nagyobb rugalmasság
érvényesüljön és a támogatások egy részét
nemzeti hatáskörben meghatározott rendeltetési célok szerint lehessen szétosztani. Ös�szességében érvényesült az a törekvésünk,
hogy Európa mezőgazdasága dinamikusabbá,
versenyképesebbé váljék, és a Közös Agrárpolitika megfelelő eszközökkel és mozgástérrel
rendelkezzen az új kihívások kezeléséhez.

A vis maior igazolással rendelkező, vagy agrárkárenyhítési juttatásban részesülő mezőgazdasági termelők - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(MFB) közreműködésével – kedvezményes kamatozású éven túli
forgóeszköz
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igénybe a 2011. év elején indított Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramban. A hitel célja,
hogy biztosítható legyen az elemi és katasztrófa kárt szenvedett elsődleges mezőgazdasági
termék-előállító vállalkozások folyamatos ter-

melése és versenyképességének fenntartása.
A hitelfelvevők magyarországi mikro-, kis- és
középvállalkozások (KKV), továbbá mezőgazdasági őstermelők lehetnek.
A hitelprogram pénzügyi kerete 11 milliárd forint.
A saját erő felmutatása nélkül igénybe vehető
hitel legfeljebb öt évre adható. A futamidő alatt
többszöri forgóeszköz állomány feltöltésére is
lehetőség van. A hitel nem lehet kevesebb, mint
1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió
forintot. Az MFB több tucat kereskedelmi bankkal és takarékszövetkezettel kötött szerződést
a hitelkihelyezés bonyolítására. A kölcsönökhöz
igénybe vehető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása.
A gazdák komoly érdeklődést mutatnak a hitel
iránt: 2011. januártól 2011. július közepéig közel
8 milliárd forintra kötöttek hitelszerződést. Így
az előttünk álló időszakban még mintegy 3 milliárd forint hitel felvételére van lehetőség.

Összesen
100 millió forintos
termeltetői
támogatás

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

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) kiemelt
figyelmet fordít az állattartóknak nyújtható
támogatásokra. A tárca határozott törekvése, hogy az ágazat gondjait mérsékelje. Ennek
megfelelően 2011-ben a VM összesen 100 millió
forintos támogatást nyújt az állattartókkal
termeltetési szerződést kötő és termeltetési
előleget biztosító kereskedelmi vállalkozások,
az állati termékeket feldolgozó szervezetek és a
termelői csoportok részére. Azok a termeltetők
is igényelhetik a támogatást, amelyek vágómarhatartó gazdálkodókkal szerződnek.
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (agrár de
minimis) támogatás egyúttal a vidéki foglalkoztatottság növelését, a termelési szerződések
szerepének megerősödését szolgálja, és hozzájárul az állatállomány növekedéséhez is. Ezzel
a nemzeti hatáskörben nyújtható segítséggel a
hazai állattenyésztés szervezettebbé és kiszámíthatóbbá válik. A támogatási igényeket az
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságához lehet benyújtani.

értékelés

Közel 8 milliárd forint vis
maior forgóeszközhitelt
igényeltek a gazdák
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Holding, integráció –
életképes vidék
Kevesen mondhatják el, hogy működőképes gazdasági formában sikerült
megtartani egy valamikori termelőszövetkezet közösségét, telepeit,
munkaeszközeit. Sőt az egykor eladósodott szövetkezetből mára
nyereséges vállalkozások sora épült ki, amelyek a saját termelés mellett
integrálják a környékbeli településeken gazdálkodók tevékenységét is.
Erről a sajátos vállalkozási formáról kérdeztük Balatonkenesén Sipőcz
Istvánt, az Egyetértés 2000 Kft. ügyvezetőjét.
Az emlékezetes berhida-kenesei földrengés
alkalmával tönkrement irodaház, helyén eddig
faházak álltak, csak most jutottak odáig, hogy
új épületet húzzanak fel. A bejáratánál elhelyezett tábla szerint öt korlátolt felelősségű társaság és négy betéti társaság központja található
az épületben. Mielőtt azt hinnénk, hogy ez egy
bérirodaház Sipőcz Istvántól megtudhatjuk a
vállalkozások történetét.
- Mint a nevéből is kiolvasható 2000-ben alapítottuk az Egyetértés 2000 Kft-t, ami lényegében
egy holdingot takar. Már korábban tevékenységi
körönként alakítottunk kft-ket. A Magtár Kft. a
növénytermesztést, a szárítást és a környékbeli gazdák termelésének integrálását látja el,
a Mobil Sprint Kft. gépi munkákat végez a saját
területén, illetve a kisebb vállalkozóknál vállal
betakarítást, szállítást, a Bankiva Kft. pedig a
baromfi ágazatot jelenti. Most alakítottuk meg
a Biostatus Kft-t, amelynek tevékenységi köre
biogáz, és alkohol előállítása lesz. Mint látható,
a vállalkozások egy klasszikus mezőgazdasági üzem ágazatait fedik le. A társaságokban a
dolgozók is tulajdonosok. Arra ügyeltünk, hogy
a kft-ékben senkinek se legyen meghatározó

„... minden darab
földet a településen
lakók tulajdonában kell
tartani, azok legyenek
a gazdái, akik ebből
élnek.”
Sipőcz István

többsége, így működünk most is. Minden kft-ben
a holdingnak, vagyis az Egyetértés Kft-nek van
egy „arany üzletrésze”, amellyel lehetetlenné
tudja tenni a cég eladását, vagy hasonló, a vállalat-közösséget szétfeszítő lépést. A holdingba
szervezésnek egyetlen oka volt: az átláthatóság.
Mindenki – a vállalkozás vezetői, dolgozói és a
központ is - naprakészen pontosan tudja, hogy
miként áll a gazdálkodásuk, s ennek megfelelően hozzák meg az intézkedéseiket.
Mindennek alapja a föld. Ismerjük a ma is gondot okozó anomáliákat. A kárpótlást követően
az országban jelentős területek vásárlás útján,
vagy más módon a nem helyben lakók, mezőgazdasággal soha nem foglalkozók kezébe
kerültek. Sok példa van arra is, hogy különféle
privatizációs technikákkal magántulajdonban
lévő nagygazdaságok jöttek létre, amelyek főleg
növénytermesztéssel foglalkoznak, ami jó gépesítettség esetén a faluban csak néhány embernek ad munkát. Balatonkenesén nem így történt.
- Nem akarok minősíteni másokat – mondja
Sipőcz István – Ők másképpen csinálták, mi
megint másként. Elhatároztuk, hogy lehetőleg

minden darab földet a településen lakók tulajdonában kell tartani, azok legyenek a gazdái,
akik ebből élnek. Itt is sokan adtak, s adnak el
földet: idősek, örökösök stb., de sikerült egy
olyan gyakorlatot kialakítani, hogy elsőként a
helyi lakosok juthassanak hozzá a földhöz, és ha
valaki meg akart venni egy darab földet, de nem
volt elegendő pénze, segítettük is. Én például
soha, senki elől nem vásároltam földet, csak akkor vettem meg, ha senkinek nem kellett. Ezek
sokszor apró félhektáros, egyhektáros területek, vagy rossz minőségűek voltak, de a lényeg
az, hogy ne maradjon ki a művelésből terület, és
ne kerüljön olyan városi, vagy másutt élő ember
tulajdonában, aki nem törődik vele, vagy tőkebefektetésnek tekinti. Így tudtuk egybetartani a
területet, és nem utolsó sorban az embereket.
Az integrált területekkel együtt összesen háromezer hektár szántó áll rendelkezésre, a
holdinghoz tartozó vállalkozások jelenleg 112
embernek adnak munkát. Érdemes ezt az integrációt is közelebbről megvizsgálni. Bár ilyen
gazdasági fogalom nincs, nevezhetjük „szelíd”
integrációnak ezt az együttműködési formát.
- Két területre terjed ki az integráció – mondja
Sipőcz István. – az egyik a szolgáltatás, a másik
az értékesítés. A szolgáltatás elsősorban gépi
bérmunkát jelent, a Mobil Sprint Kft. gépeivel
ellátjuk a talajművelést és a betakarítást, most
például aratunk. Természetesen először a saját
területünkön vágjuk le a búzát, de utána sietünk
a partnereinkhez, mondhatom, hogy késedelem
miatt senkit nem ért kár. Az értékesítés körében pedig vetőmagot adunk, s felvásároljuk a
terményt. Mindezt úgy tesszük, hogy a termelőnek semmilyen kötelezettsége nincs, nem íratunk alá szankciókat tartalmazó szerződést, ha
akarja tőlünk vásárolja meg a vetőmagot, tőlünk
rendeli meg a gépi munkát, nekünk adja el a termény, ha akarja nem. Lehet, hogy csak vetőmagot vesz, de van, amikor csupán a terményt adja
el. Ez azt jelenti, hogy ha meg akarjuk tartani a

Az elmúlt évben a négy kft-ből három nyereséges volt, egy elemi kár miatt lett veszteséges.
Hogy mit jelent itt a növénytermesztés, arra is
mutatott példát az ügyvezető. A köves talajon
mintegy harminc centiméter termőréteggel számolhatunk, nos itt kell növényt termeszteni.
Természetesen soha nem termelt és különösen
nem fejlesztett a holding bankhitel nélkül. A
kft-k forgóeszköz hiteleit a Zirci Takarékszövetkezet biztosítja, ami az Egyetértés Kft. esetében
60 millió forintot jelent, míg a többi kft. és bt.
is 60-70 milliós forgóeszköz hitellel gazdálkodik. A fejlesztéseket a K&H bank finanszírozza.
Például a gabonatárolók építését 100� hitelből
oldotta meg a vállalkozás, mert a támogatáshoz
szükséges saját erőt is a bank adta. Jellemző a
fejlesztés gazdaságosságára, hogy a vállalkozás
négy év alatt visszafizette a hitelt. A fedezet biztosításához a bankok igénybe veszik az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességét, ezzel is csökkentve a hitelek fedezetének terheit.
Különösen a következő időszakban lesz nagy
szükség a banki közreműködésre, mert a
Biofarm Programban olyan nagyságrendű fejlesztésbe kezdett a Biostatus Kft., amely több
mint másfél milliárd forintot igényel. A 15 ezer
tonnás gabonatároló mellé megpályáztak, s
megnyerték egy bioetanol üzem építésének
támogatását is, ami 650 millió forintba kerül. A

biogáz üzem beruházása pedig egy milliárd forint körül alakul.
Amint az ügyvezető kifejtette, a fejlesztés
logikája az, hogy minél nagyobb hozzáadott
értéket állítsanak elő. Most a 15 ezer tonna
gabonát szemesként értékesítik. Ez sok éves
átlagban tonnánként 30 ezer forintos áron
450 millió forint árbevételt jelent, amiből
10-15 millió forint nyereség marad. Feldolgozva
minimum 5 millió liter alkohol keletkezik, ami
literenként 160 forintos áron 800 millió forintot
ér. És most vegyük ide a biogáz telepet, ahol a
bioetanol üzemben keletkező szeszmoslékot,
a baromfitrágyát, a magtári hulladékot, a települési zöld nyesedéket fermentálják, aminek
eredményeként 180 millió forint értékű villamos
energia keletkezik. Ha ezzel a 180 millió forinttal nem számolunk, csak azzal a 350 millió forint különbözettel, ami az alkohol és a mostani
natúr termék árbevétele között van, s ennek a
felét kamatra, törlesztésre stb. fordítják, akkor durván 175 millió forint plusz árbevétellel
lehet számolni.
- Külföldön járva alaposan utána néztem a
rendszernek - mondja az ügyvezető. Németországban kb. nyolc év a biogáz telep megtérülési
ideje. Bár más a támogatás és az energia ára,
számításaink szerint nálunk is kb. ennyi idő alatt
térül meg a beruházás. A telep nem csak nyolc
évig, hanem ötven évig üzemel, s ad munkát 9-10
embernek. Úgy számolom, hogy az első nyolc
évben a biogáz értéke elmegy a hitelek törlesztésére, az alkohol értéke megmarad. Mindezek
mellett olyan gazdasági előnyök is származnak,
amelyekkel általában nem számolunk. Ilyen például, hogy a biogáz termelés révén a megmaradt
melléktermékeket trágyaként visszajuttatjuk a
földekre vagy, ha a kukoricát nem kell szárítani, bizony tetemes költségtől szabadulunk meg.
Ugyancsak előny, hogy mivel az energiaterme-

léshez nem kell a kukoricacsíra, a tiszta fehérjét tartalmazó csirát egy eljárással kinyerjük, s
feletetjük a tojótyúkokkal. A Bankiva Kft-ben 54
ezer tyúkot tartunk. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy a biogáz termelés közben 30-40°C
fokos melegvíz képződik, amit üvegházak fűtésére használhatunk. Már kijelöltük az üvegházak
helyeit. Ez annyival jobb, mint a termálvíz, hogy
nem kell a vizet visszapréselni a talajba, de a vizet sem fogyasztja, hiszen ugyanaz a mennyiség
cirkulál a rendszerben, ami piaci versenyelőnyt
jelet az itt termelt zöldségek esetében. Mindehhez állami támogatást veszünk igénybe, illetve a
K&H Bank-tól kapunk fejlesztési hitelt, amelyhez
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
nyújt készfizető kezességet.
Búcsúzóul Sipőcz István hozzáteszi:
- Bár az előbbieket most én mondtam el, elkerülendő a látszat, hogy mindezt én csináltam.
A munkatársaim nélkül semmire sem mentem
volna. Együtt dolgoztunk, együtt építettük fel
a vállalkozásokat társaimmal, a dolgozókkal,
a falu lakóival.

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.

vállalkozók

termelőket, akkor jó szolgáltatást kell nyújtani,
elfogadható áron. Erre ad lehetőséget a külső
szervezetekkel kötött „nagybani” beszerzés, illetve a „nagybani” értékesítés adta előny, amit
a hozzánk kapcsolódó termelők is éreznek. Így
aztán kialakul a bizalom, egy állandó termelői
kör. Ennek a bizalomnak mind nagyobb lesz a
jelentősége, különösen most, amikor – tudjuk –
alkalmi felvásárlók buknak meg áfa-csalással.
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Európai Parlament: 2020-ig
maradjon szinten az uniós
agrártámogatás

egyes gazdálkodói körök között. Az egy gazdálkodó által igénybe vehető támogatásnak felső
határt szabnának, miközben a kialakítandó új
támogatási szabályoknak a támogatott üzemek
Az Európai Parlament az uniós agrárköltségvetés A Parlament szóban forgó állásfoglalása azért foglalkoztatási és környezetvédelmi szerepét
szinten tartása mellett foglalt állást. A képvise- is figyelemre méltó, mert az Európai Bizottság is figyelembe kellene venniük. A közpénzekkel
lők szerint 2020-ig meg kellene őrizni a közös – az unió „kormánya” – hamarosan közzéteszi a való visszaélések elkerülése érdekében a Paragrárpolitikai (KAP) kiadásokat, hogy az uniós 2014–2020-as évekre szóló Közös Agrárpolitikával lament a közvetlen kifizetéseket csak az aktív
mezőgazdasági termelőket Európa élelmiszerel- kapcsolatos reformjavaslatait. Ezzel összefüg- (tényleges tevékenységet folytató) mezőgazdalátásának biztosítására, környezetvédelmének gésben több, meg nem erősített ötlet látott már sági termelők részére tartaná fent. A Parlament
javítására, valamint új munkahelyek teremtésére napvilágot: például felmerült, hogy a KAP vidék- a mezőgazdasági nyersanyagokkal folytatott
ösztönözzék. Az Európai Parlament ugyanakkor fejlesztési forrásai kisebbek lesznek.
spekuláció és a rendkívüli áringadozások kezerámutatott, hogy a közvetlen kifizetések rendsze- Az Európai Parlament sem zárkózik azonban el lésére nemzetközi szintű megoldásokat sürget.
rét erősebben össze kellene kötni a környezet- a támogatási rendszert érintő változtatások- A képviselők fontosnak tartják a mezőgazdasávédelmi célokkal. Így kellene támogatni azokat a tól. Így a parlamenti állásfoglalás arra is kitér, gi termelők alkupozíciójának megerősítését is
A termelőket,
mikro- és
munkavállalóinak
ingyenes kell
képzését
meg a kereskedőkkel, az élelmiszer-feldolgozókkal és
akik kisvállalkozások
környezetkímélő módon
végzik hogy igazságosabbá
tenni a kezdi
támogatási
mezőgazdasági
tevékenységüket. Alapítvány arendszer
működését az egyes
országok
és az a beszállítókkal szemben.
a Magyar
Vállalkozásfejlesztési
TÁMOP-2.1.4-09/1
program
keretében.

Munkavállalók ingyenes képzése

Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség
nyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására.
Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor:
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Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra

Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
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Angol - kereskedelmi nyelvi képzés: 200 képzési óra
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Fogyasztóbarát
címkék az európai
élelmiszereken
Az Európai Parlament plenáris ülése 2011. július
elején elfogadta az élelmiszerek megjelöléséről
szóló új uniós rendeletet. Az intézkedés célja,
hogy a fogyasztók könnyebben dönthessék el mi
az egészséges táplálék.
A jövőben az előrecsomagolt élelmiszereken kötelező lesz feltüntetni a tápanyag-összetételt: az
energiaértéket, a zsír, a telített zsírsavak, a szénhidrátok, a protein, a cukrok és a só mennyiségét,
minden esetben 100 grammra vagy 100 milliliterre vetítve. A gyártó ezek mellett más mennyiségre vonatkozó adatokat is közölhet.
A származási ország megjelölésére vonatkozó kötelező szabály eddig – az egykori
kergemarhakór-járvány miatt – csak a marhahúsra volt érvényben. Az új szabályok azonban ezt
kiterjesztik majd a sertés-, bárány-, kecske- és
szárnyashúsokra is. Szintén fel kell majd tüntetni
az eredetet a gyümölcsök, a zöldségek, a méz és
az olívaolaj esetében.
Előrelépést jelent az uniós élelmiszerjelölési szabályokban az is, hogy a jövőben az egyéb kockázatot hordozó összetevők mellett figyelmeztetni
kell az allergén anyagokra is. Hasonlóan fogyasztóvédelmi megfontolásból írták elő azt is, hogy a
növényi olajoknál jelezni kell, hogy azok milyen
növényből származnak. Az új rendelet szigorítja
a félrevezető termékmegjelölésre vonatkozó szabályokat is, így például kötelező lesz megjelölni a
más élelmiszerekre emlékeztető, de eltérő összetevőkből készült termékeket is.

az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjában (ÚSZT)
Az informatikai fejlesztést szolgáló pályázatok
- A Vállalati SaaS központok létrehozásának
és fejlesztésének támogatása című (GOP2011-3.4.1 kódszámú) konstrukció célja olyan
szolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai
alkalmazásokat nyújtanak (Software as a Service, SaaS) a kis- és középvállalatok számára.
Ezzel elérhetővé válik, hogy a KKV szektor működését olyan informatikai alkalmazásokkal
támogassák, amelyeket a vállalkozások saját
beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani. Az ilyen szolgáltatás igénybe vétele javítja
a KKV-k hatékonyságát, illetve bruttó hozzáadott érték termelő képességét. A pályázatok
benyújtása 2011. július 1-jétől 2011. augusztus
31-ig lehetséges.
- A Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című (GOP-20112.2.1, illetve KMOP-2011-1.2.5 kódszámú) kiírás
célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő és versenyképességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások hatékony alkalmazása
révén mind a belső vállalati, mind a vállalatközi
üzleti folyamatokban. Támogathatók továbbá
a modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. A pályázatok beadása 2011. július 1.
és 2012. december 31. között lehetséges.
Regionális pályázatok
- A mind a hét régióba meghirdetett Telephelyfejlesztés (KMOP-1.5.3, illetve DAOP, DDOP,
ÉÁOP, ÉMOP, KDOP, NYMOP-1.1.1 kódszámú) pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások
(a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül
szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve
a működési feltételeik kedvezőbbé tételével
a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal
közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének
a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő
telephelyek modernizációját és bővítését, nem
megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek
kialakítását, a telephelyek kihasználtságának
növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javí-

tása mellett. A pályázatokat 2011. június 30-tól
régiónként eltérően, egy vagy két szakaszban
2011. augusztus 30-ig, illetve 2011. december
30-ig lehet beadni.
- Az ipartelepítés című, öt régióban meghirdetett (DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP-1.1.1 és
NYDOP-1.3.1 kódszámú) pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági
társaságok jelentős foglalkoztatási hatással
járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek
támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régiók
foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet
és a régió versenyképességét. A pályázatok
beadása 2011. június 30 és 2011. december 30.
között lehetséges.
A munkahelyi képzés támogatása
- A munkahelyi képzések támogatása mikro- és
kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3.A-11/1
kódszámú) pályázati kiírás célja olyan mikro-

és kisvállalatok projektjeit kívánja támogatni,
amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöld gazdaság, otthonteremtés, építőipar, közlekedés) kapcsolódóan
gazdaságfejlesztési támogatást nyertek, és a
beruházással kapcsolatban konkrét képzési
igényük merül fel. Támogatandók a projekt
megvalósításához szükséges munkavállalói
tudás, készség- és képességfejlesztések. E
pályázat keretében a vállalkozások – dolgozói
tudásának naprakészen tartásához – képzésekre pályázhatnak informatikai, nyelvi, vállalkozásműködtetési vagy egyéb más szakmai
területen. A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és
elbírálása folyamatos.
-   A munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára című (TÁMOP2.1.3.B-11/1 kódszámú) pályázat keretében
szakmai képzésekre – amennyiben azok az
Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak  –,
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.),
idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

Pályázási lehetőségek

az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció Programjában (ÚSZT)
- A GOP-2011-1.1.1 kódszámú Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
című pályázati kiírás célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások,
technológiák, illetve ezek prototípusainak
kifejlesztését eredményezik.
A pályázatok benyújtására 2011. augusztus 1.
és 2011. december 31. között van lehetőség.

- A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása című (GOP-1.3.1/A és KMOP-1.1.4/A
kódszámú) pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat)
technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek
(beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet),
szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését
vállalják. A pályázatok benyújtása 2011. március
1. – 2011. december 31. között lehetséges.

- A GOP-2011-1.2.1 kódszámmal jelölt Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai
innovációjának támogatása című felhívás célja az együttműködő innovatív vállalkozások
közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek segítése,
a műszaki fejlesztés hátterének biztosítása,
mégpedig az adott klaszter több tagja által
tulajdonolt projekttársaságok támogatása
révén.
A projektötletek benyújtására 2011. július 15.
és 2011. december 31. között kerülhet sor.

- Az Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére című (GOP-1.3.1/C és KMOP-1.1.4/B kódszámú)
pályázati kiírás célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése
a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért
innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel
kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. A pályázatbenyújtási
időszak 2011. március 1-jén kezdődött és 2011. december 31-én zárul.

pályázatok
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A belvíz és az aszály elleni
védekezés támogatása (ÚMVP)
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP)
pályázatot ír ki a belvízvédelem, a vízkárelhárítás, az öntözés és a melioráció (talajjavítás) fejlesztésére. A támogatás keretösszege 2 milliárd
forint.
Az alábbi célok megvalósítására igényelhető
támogatás:
- Védművek fejlesztése. A 2010-es ár- és belvízkárok felhívták a figyelmet arra, hogy a közösségi védművek erősítésének és a termőföldek
belvíz elleni védelmének támogatását kiemelten kell kezelni. Ezért az ár- és belvizek okozta
károk helyreállítására, valamint új közösségi
védművek kiépítésére nyújthatók be pályázatok.
- Öntözőrendszerek fejlesztése. Magyarország
egyes térségeire kettős veszélyeztetettség jellemző, egy idényben belvíz és aszály is sújthatja

ugyanazt a területet. A szárazság elleni védekezést szolgálja a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos öntözőrendszerek kialakításának
támogatása. Az öntözéses gazdálkodás a többlettermelés révén lehetővé teszi, hogy kis termőterületű gazdaságok is életképessé váljanak.
- Melioráció. A talaj védelmét, vízmegtartó képességének növelését szolgálja a talajjavító
(meliorációs) beavatkozások ösztönzése. A víz-

Célterületenként változó összetételben önkormányzatok, vízgazdálkodási társulatok,
mezőgazdasági termelők, nonprofit gazdasági
társaságok nyújthatnak be pályázatot. A tárca kiemelt figyelmet fordít a kis (legfeljebb 20
hektáros) területen gazdálkodókra, akik a támogatási kérelmek elbírálásakor többletpontot
kaphatnak. A támogatási kérelmeket 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

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.

Változnak
a kifizetési
kérelem benyújtási
időszakok (ÚMVP)
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet
módosító 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet. Ennek
értelmében megváltoznak az egyes Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett pályázati jogcímek kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályok. A kérelem beadására nyitva
álló időszak meghosszabbodik. Így kifizetési
kérelem benyújtására 2011-ben július 1. és december 31. között van, 2012-től pedig február 1.
és május 31., valamint augusztus 1. és december
31. között lesz lehetőség.
A rendeletmódosítás hosszabb felkészülési lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak, ekképp
tervezhetőbb módon tudják kérelmeiket benyújtani. Mindez hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést
is eredményezhet.

elvezető és –visszatartó árkok, a talajcsövezés
kiépítésének és karbantartásának támogatása a
minőségi termelés megalapozását segíti.

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 1,21-2,35� között változik. Mértéke függ a hitel típusától,
a futamidő és a kezességgel biztosított összeg nagyságától.
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