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GARANCIA

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

A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció közelmúltban elkészült vitaanyaga
kimondja, hogy az országnak sokszínű, egészséges élelmiszert előállító,
az embereknek megélhetést, foglalkoztatást biztosító mezőgazdaságra
van szüksége. Ez összefüggő, integrált vidékpolitika alapján lehetséges,
amely támogatja többek között a családi gazdaságokat. Dr. Szabó
G. Gáborral, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos
főmunkatársával arról beszélgettünk, hogy milyen típusai vannak a
mezőgazdasághoz kapcsolódó szövetkezeteknek, milyen előnyökkel
jár az ilyen típusú együttműködés a családi gazdaságok számára.
Milyen típusai vannak a mezőgazdaságban
megjelenő szövetkezésnek?
A mezőgazdasági szövetkezésben elkülöníthető
két alapvető irány lényegesen különbözik egymástól. Az egyikben a közös alapanyag-termelés
is a szövetkezeti tevékenység része. Ilyenek voltak a magyarországi termelőszövetkezetek. A
másikban a szövetkezetek csak részleges integrációt folytatnak, azaz inkább csak szolgáltatnak. Megoldják a közös értékesítést, beszerzést,
géphasználatot, de az alapanyag-termelés az
egyéni, az Európai Unióban túlnyomórészt családi gazdaságok keretében történik. Az utóbbi,
úgynevezett előmozdító típusú szövetkezetek
általában egyfajta tevékenységet, például értékesítést, beszerzést, szolgáltatást folytatnak.

„...a termelők rá is
vannak szorulva
a szövetkezésben
rejlő gazdasági
és nem gazdasági
előnyökre.”
Dr. Szabó G. Gábor

Az ilyen előmozdító, vagy üzem kiegészítő típusú szövetkezés tehát nem versenytársa,
hanem kiegészítője a családi gazdálkodásnak?
Így van, hiszen segítségével képes a tag, az
egyébként elérhetetlen vagy csak túl drágán
hozzáférhető szolgáltatásokat, tevékenységeket igénybe venni, a termelők rá is vannak
szorulva a szövetkezésben rejlő gazdasági és nem gazdasági előnyökre. Egyenként
ugyanis, a még relatíve nagyobb termelők is
gyenge és kis alkuerővel rendelkező szereplők akár a vevői, akár az eladói piacon. Ott
ugyanis sokszor nagy gazdasági erejű beszállítók, kiskereskedelmi láncok, feldolgozók,
felvásárlók állnak.
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Milyen élelmiszer-gazdasági szövetkezetek
szerveződtek az Európai Unióban?
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Az élelmiszer-gazdasági szövetkezetek jelentősége igen nagy az Európai Unióban, dinamikus és
szerves szövetkezeti fejlődés a jellemző. Az egyes
országokban, illetve a különböző szektorokban a
szövetkezetek eltérő jelentőségűek. Az úgynevezett előmozdító típusú szövetkezés azokban az
országokban (például Dániában, Hollandiában)
elterjedt, ahol családi gazdaságokon alapuló
mezőgazdasági alapanyag termelés folyik. A szövetkezetek az említett előmozdító típusúak, nem
jellemző rájuk a termelő tevékenység. A szövetkezeteknek másfelől akkor lehet jelentős szerepük,
amikor egy piac sajátos problémákkal küszködik.
Ezért a gyorsan romló termékekkel foglalkozó
zöldség-gyümölcs- és tejszektorban a legelterjedtebbek. A szövetkezések különféle jogi formában
jelennek meg: például szövetkezet, termelői csoport, termelői értékesítő szervezet. Helyi szinten
szerveződnek, önkéntes alapon, alulról felfelé.
Milyenek a kis- és közepes gazdaságok piaci
pozíciói Magyarországon?
Az átalakuló gazdaságú országokban, mint Magyarország is, különösen nagy az értékesítési
bizonytalanság a piaci intézmények viszonylagos fejletlensége miatt. Ehhez hozzáadódik
a tőke- és szakértelemhiány, s sok esetben a
vállalkozó szellem és az együttműködési készség nem megfelelő foka. Ágazattól függő mértékben, de gyakran elaprózott a birtokszerkezet
is, atomizált termelői struktúra áll szemben
egy oligopol, helyenként monopol beszállítói és
feldolgozói szinttel, illetve a jelentős részben
nemzetközi tulajdonban levő és fokozatosan
koncentrálódó kiskereskedelemmel. Ráadásul
Magyarországon is olyan üzemszerkezet jött
létre, amelyben egymás mellett élnek az igen
nagyméretű és nagyon kicsi vállalkozások.
A mezőgazdasággal együttműködő vállalkozások kikkel keresik a kapcsolatot?
A multinacionális feldolgozó- és kereskedelmi
vállalatok – természetesen saját érdeküknek
megfelelően – képesek bizonyos koordinációra,
elsősorban szerződések útján. Ez azonban általában nem elégséges, sőt sok esetben – ismerve
az eredményeket – a termelők számára nem is
optimális. Ráadásul, az atomizált struktúra miatt, a termelők alkuereje kicsi, általában nem
tudnak az árra és a szerződésben megfogalmazott egyéb paraméterekre hatással lenni;
árelfogadók és kiszolgáltatottak. Érthető, hogy
a feldolgozó, illetve kereskedelmi vállalatok elsősorban a nagyobb, állandó és jó minőséget
előállító partnerekkel szeretnének üzletet kötni,
már csak költségeik csökkentése miatt is. Sok

esetben a kicsi- és közepes gazdaságok, mint
általában a családi gazdaságok, nem képesek
egyedül a piacra jutni.
Ezen segíthetne a szövetkezés?
Bizonyos feltételek teljesülése esetén, a fogyasztók számára biztosított előnyök (például
biztonságos és jó minőségű élelmiszerkínálat,
átlátható termékpálya garantálása) mellett, a
marketing (értékesítő) szövetkezetek képesek
lehetnek előnyöket nyújtani a tagjaiknak, s ezzel piaci kiszolgáltatottságukat csökkenteni, alkuerejüket pedig növelni. A szövetkezeteknek a
beszerzés és értékesítés mellett, közvetve nagy
szerepük lehet különböző szolgáltatások biztosításában, a vidékfejlesztésben, a tájmegőrzésben, illetve a (vidéki) foglalkoztatás fenntartásában és a népességmegtartásban is. A nálunk
is kívánatos, a gazdálkodók önszerveződésével
létrehozott előmozdító (így marketinggel és
értékesítéssel is foglalkozó) szövetkezetek közvetlen célja általában tisztán gazdasági: a tagok
jövedelmének növelése, illetve a tagok saját
gazdaságukba, valamint a szövetkezetbe befektetett tőkéje megtérülésének biztosítása.
Milyen sajátos kettős természete van a szövetkezeteknek?
Két alapvető elv lehet a gazdaságban. Az egyik a
piaci elv, a másik pedig a szükségleti elv. Ebből
a szempontból érdekes a szövetkezet úgynevezett kettős természete. A tag és a szövetkezet
vezetése között, tehát a szövetkezeten belül, a
szükségleti elv érvényesül: a saját termék értékesítésének a szükséglete. A szövetkezet kifelé
(a piacon) viszont profitorientált gazdasági szereplőként viselkedik, tehát például ugyanolyan
marketing stratégiákkal versenyez, mint más
szervezetek. Befelé, a tagokkal szemben egyfajta látens piac van. A szövetkezet elkötelezett
a tag felé, a megtermelt jövedelemtöbblet szétosztása mennyiségarányos. A többlet szétosztása, a felmerülő költségek és képzett pénzügyi
tartalékok levonása után a tagok szövetkezet
által eladott termékmennyisége alapján történik, nem pedig a befektetett tőke alapján. Ebben
különbözik a szövetkezet a tiszta gazdasági társaságoktól (rt, kft), ahol a befektetett tőke után
várják a megfelelő osztalékot.
Mekkora a bizalom és az emberi kapcsolatok
szerepe a szövetkezetekben?
A gazdasági okok mellett, fontos előny lehet a
szövetkezeti tagok számára a köztük fennálló
informális és esetenként szoros személyes kapcsolat kialakulása. A bizalom (vagy annak hiánya) az átalakuló gazdaságú országokban, így
hazánkban is konkrét gazdasági tényezővé vált.

Nálunk sokszor nem működik elég hatékonyan
a jogrendszer, például a szerződések kikényszerítésének igen nagyok a költségei. Ennek
megfelelően a termelői tulajdonú szervezetek
sikerességének, vagy bukásának egyik fontos
oka lehet, hogy a tagok mennyire bíznak egymásban, illetve a szövetkezet vezetőiben.
Mi lehet a szövetkezés jövője Magyarországon?
Szektortól függően különbözőek a termelői
szervezetek, szövetkezetek esélyei a magyar
agrárgazdaságban. Itthon a leginkább a zöldséggyümölcs szektorban elterjedtek (ezek a TÉSZek). Ennek az a fő oka, hogy az érintett termelők
számára a támogatások csak e szervezeteken
keresztül hívhatók le. Ugyanakkor, hasonlóan az
uniós gyakorlathoz, a TÉSZ-ek nem mindegyike
működik szövetkezeti formában.
A szövetkezés szélesebb körű terjedéséhez természetesen a megfelelő kulturális háttér mellett,
átgondolt gazdaságpolitikára és az ehhez szervesen illeszkedő agrár- és szövetkezetpolitikára van
szükség. Másfelől az előbbi politikák érvényesítését segítő, jól áttekinthető gazdasági környezetre
és eszközrendszerre, amely a gazdálkodók számára világos kereteket teremt. Felismert érdekeik
érvényesítésére pedig létre kell hozniuk szervezeteiket. Ezek közül az egyik típus a szövetkezet,
amely megfelelő eszköz a gazdálkodói jövedelmek hosszabb távú biztosítására és növelésére.
Melyek a termelői közös szervezetek eredményességének feltételei?
A termelői szervezetek, szövetkezetek sikerességének legfontosabb feltételei az alábbiak lehetnek. Meglegyen a gazdálkodók valódi gazdasági igénye az együttműködés kialakítására. Az
együttműködési/szövetkezési képesség fejlesztése, a mentális/pszichológiai akadályok lebontása. A zökkenőmentes szövetkezeti tevékenység megalapozása érdekében alapkövetelmény
a potenciális tagok megszűrése, a beszállított
termékekre vonatkozó szigorú minőségi és men�nyiségi követelmények előírása. Hasonlóképp
alapvető a tagok termény beszállítási kötelezettségek következetes betartatása. Perdöntő a
tagok, a vezetés hatékony és többirányú kommunikációja, amely nélkül nem alakulhat ki a tagok
és a szövetkezet vezetése közti bizalmi viszony.
Ugyanakkor óvatos, a közös szervezet hosszabb
távú pénzügyi lehetőségeivel összhangban álló
fejlesztéspolitikára kell törekedni. De a hazai szövetkezés-szervezést először a fejekben, illetve
kicsit a szívekben kell talán kezdeni. A téves nézetek, személyes csalódások, sztereotípiák, mentális akadályok lebontása a feltétele a bizalom
és az együttműködési készségek létrejöttének,
s természetesen nemcsak a mezőgazdaságban.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értékelése szerint teljesülnek azok a kormányzati célok, amelyek az uniós pályázati rendszer vállalkozóbarát
megújítására, gyorsítására irányulnak. Ezt bizonyítja, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 2011.
március 1-jétől nyitva álló, mikrohitellel kombinált ”Mikrovállalkozások
fejlesztése”
MAGYARTAKAREK.A4:Layout
1 19.4.2010
12:55 Page(GOP-20111

211/M és KMOP-2011-211/M kódszámú) pályázati
kiírások esetében egy hónappal az első pályázat beérkezését követően megszülettek a támogatói döntések és a pozitív hitelbírálatok is.
A pályázatok értékelését is végző MAG Zrt. már a
támogatói okiratot is megküldte a nyerteseknek.

A nemrégiben megszületett döntések nyomán
több mikrovállalkozás részesült egyenként átlag 3-4 millió forint körüli vissza nem térítendő
támogatásban, amelyhez kapcsolódva ugyanekkora összegű a piacinál kedvezőbb feltételű
mikrohitelt is kaptak.
A mikrovállalkozásoknak az elszámolható költségek 10 százalékát kitevő saját forrást kell
felmutatniuk, a vissza nem térítendő támogatás
aránya a tervezett beruházási érték 45 százaléka. Az ilyen projektek keretében eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra és –beruházásra van lehetőség.
A támogató döntést követően a pályázatkezelést végző MAG Zrt. külön szerződéskötési
procedúra nélkül azonnal megküldi a támogatói
okiratot, a mikrofinanszírozó szervezetek pedig
megkötik a pályázatnyertes cégekkel a hitelszerződéseket.

Alapítványi
kezességvállalás
az OTP Zöldkártya
hitelhez

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 most kidolgozásra került OTP Zöldkártya hitel a mezőgazdasági területalapú (SAPS) és az
agrár környezetgazdálkodási (AKG) támogatás több éves előfinanszírozása révén, hos�szabb (akár hároméves) futamidejű kölcsönnel segíti a gazdálkodókat. Az így biztosított
hitelkeret pénzügyi rugalmasságot ad az agrárvállalkozásoknak, amelyek így könnyebben
kezelhetik a váratlan helyzeteket, s erősebb
alkupozícióba kerülhetnek a szállítóikkal és
a vevőikkel szemben. A Zöldkártya hitel egyik
csoportja forgóeszköz beszerzésre, ÁFA finanszírozásra, az állammal, vagy a hitelintézettel
szemben esedékes kötelezettségek (tőke- és
kamatfizetés) rendezésére fordítható. Míg a
Zöldkártya hitel másik csoportja a közép- és
nagyvállalati ügyfelek esetében az előbbi célokon túl, építéssel nem járó beruházás finanszírozására is felhasználható. A Zöldkártya
hitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány kezessége is igénybe vehető.

értékelés

Az Új Széchenyi terv
első nyertesei (ÚSZT)
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vállalkozók

Szorgalommal szerzett siker
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Bélbaltavár egy piciny település a Vasi-Hegyhát délkeleti csücskében.
Ebben az 560 lelkes faluban él Németh Béla 38 éves fiatal családi
gazdálkodó, aki annak idején a semmiből indította a vállalkozását, s nem
kis küzdelem árán lett egy komoly gazdaság tulajdonosa. A küzdelemről
csak annyit, hogy mezőgazdasággal, s azon belül állattenyésztéssel
foglalkozik.
A kezdetekről kérdeztük Németh Bélát.
- A nagyszüleimnek volt ezen a településen tanyájuk – mondja a fiatalember. - A közel 170 hektár földet kárpótlással szereztük vissza. Kívülről
kerültem a gazdálkodásba, hiszen édesapám
közlekedési mérnökként dolgozott a vasútnál, s
természetes, hogy én is hasonló pályát képzeltem el magamnak.
Az élet, úgy látszik más pályát jelölt ki Németh
Béla számára. A kárpótlás során visszakapott
föld művelésében rejlő lehetőségek és egy mezőgazdasági vállalkozói tanfolyam más irányba
terelte: az agráriumban kötött ki. Sajnos a gazdálkodás kezdeti éveiben elvesztette az édesapját, így a családi gazdaságnak rajta kívül az
édesanyja és a felesége a tagja. A mama leginkább az anyagbeszerzéssel foglalkozik, a párja
pedig az adminisztrációs ügyeket intézi, neveli
négyéves kislányukat és az egyéves kisfiút.
- Jelenleg 420 hektár földön gazdálkodunk mutatja be a vállalkozást a fiatal gazda. – Ebből
40 hektár legelő, 10 hektár kaszáló, 15 hektáron
lucernát, a többi területen pedig szántóföldi
növényeket – búzát, repcét, kukoricát, napraforgót – termesztünk. Saját földön termeljük
meg az állatállomány takarmányát. Gondolom,
nem kell mondani, hogy ez milyen gazdasági

előnyökkel jár, hiszen a mai felvásárlási árak
mellett vásárolt takarmánnyal aligha lehet
eredményes állattenyésztésről beszélni. Nálam
a kettő jól illeszkedik, kiegészíti egymást. Az
természetes, hogy a jelenlegi körülmények között egyértelműen a növénytermesztés a húzó
ágazat. 2003 óta az uniós pályázatok révén sikerült korszerű gépekkel fejleszteni a gépparkot. Ugyanúgy modern traktorok, munkagépek,
kombájnok állnak a gépszínben, mint bármely
nyugati gazdánál.
A gazdaság másik pillére a húshasznú szarvasmarhák tartása. Az induló magyartarka
állományt 2004-2005-ben vásárolták, azóta
fokozatosan fejlesztik. Borjakkal együtt ma
már 2400 egyedet számlálnak. Az igazsághoz
tartozik, hogy korábban sertéstartással is próbálkoztak, de a sertéspiaci válság, a ciklikusság, az árak kiszámíthatatlansága miatt ezzel
az ágazattal még idejében felhagytak. Ami nagyon fontos a mai időkben, hogy a húsmarhát
állandó felvásárlójuk viszi el. Most, amikor viszonylag jó ára van a húsmarhának, „táskás”
emberek járják a vidéket, s magasabb árat kínálnak a vágóállatokért, sok állattartó elcsábul.
Németh Béla viszont hosszú távon, a holnapban
és holnaputánban is gondolkodik, kipróbált,
megbízható partnerekkel dolgozik együtt, nem

„Ugyanúgy modern
traktorok, munkagépek,
kombájnok állnak
a gépszínben,
mint bármely
nyugati gazdánál.”
Németh Béla

Németh Béla fiatal gazda gyermekeivel
vált a pillanatnyi többlet haszon reményében.
A kereskedő Törökországba szállítja a bikákat,
s 540 Ft+ÁFA árat fizet kilónként.
A minőségi fejlesztést jelzi, hogy az állomány
jelenleg gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes (úgynevezett hármas-mentes színvonalú), de rövidesen négyes-mentes lesz. Ez utóbbi
kifejezést olyan szarvasmarhákra használják,
amelyek mentesek az alábbi négy vírustól: TBC,
brucella, leukózis, illetve a szarvasmarhák fertőző orr- és légcsőgyulladását okozó vírus. Az
anyateheneket legeltetik, a borjakat hat hónap
után választják, s hizlalják. Nagyon ügyelnek a
takarmányozásra: csak a legjobb minőségű siló
kerülhet az állatok elé, s nem takarékoskodnak a
különféle takarmány-kiegészítőkkel sem.
Legutóbb az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) keretében fejlesztették az állattartó telepet. A nyertes pályázat eredményeként gépberuházásokat valósítottak meg, illetve
néhány épület újjáépítésére, az infrastruktúra
és a tartástechnológia fejlesztésére került sor.
Németh Béla 40 év alatti gazdaként többlettámogatást is kapott, s fiatal ember lévén még
hosszú munkáséveket tervez, ezért nagyszabású beruházásokra vállalkozott.

hoz az akkori 20 százalékos támogatási előleg
nagy segítség volt. Gyakorlatilag egy új telep
jött létre: betonoztak, vasszerkezeteket telepítettek. Az 1260 négyzetméteres istálló mélyalmos technológiával épült, az etetés etetőútról
történik.

Mivel nehéz volt bankhitelhez jutni, a beruházás
második ütemét 2009-ben a földmunkával kezdték, új istállót építettek, amely finanszírozásá-

Németh Béla szerint a legnagyobb gondot a
hitelek előteremtése okozta. Több nagy kereskedelmi bankot is felkerestek, de sem az épülő

A következő lépcsőben elkészült a silótároló és
befejeződött a trágyatároló építése, továbbá
magtárat és szénatárolót emeltek. Az összes beruházáshoz 133 millió forint támogatást nyertek
az UMVP pályázaton.

A támogatás megelőlegezésének és a hosszú
lejáratú hiteleknek köszönhető, hogy időben be
tudták fejezni a beruházási munkákat.
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a
növénytermesztés finanszírozásához a Bak és
Vidéke Takarékszövetkezet integrátori hitelét
veszi igénybe a családi gazdaság, a biztonságot
pedig az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége jelenti.

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.

Eladásra váró hízóbikák

Az anyatehéntartás támogatása
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megkezdte az anyatehéntartáshoz kötött
támogatás folyósítását. A Hivatal összesen
több mint 4,2 milliárd forintot fizet annak
a mintegy 5.300 gazdálkodónak, akik még
2010-ben nyújtották be támogatási kérelmüket a Hivatalhoz. Ez a nemzeti kiegészítő támogatások egyike: azoknak az állattartóknak
adható, amelyek gazdaságukban marhahús

beruházást, sem a földet nem fogadták el fedezetnek. Végül a beruházásokhoz a Mecsek és
Vidéke Takarékszövetkezet folyósított hitelt a
termőföld fedezetként való bejegyzésével.

előállítás céljára hasznosított borjút ellő és
nevelő nőivarú szarvasmarhákat tartanak.
Az Európai Unió Magyarország részére
117.000 egyedben szabta meg az anyatehéntartás támogatás jogosultságának felső
határát. 2011-ben is lehet majd támogatást igényelni e jogcím alapján, mégpedig
a június 1. és július 31. közötti időszakban.

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

- Az első ütemben harminc millió forintot költöttünk gépberuházásra – mondja. Ehhez a saját
erőt a használt gépeink eladásából teremtettük
elő. A támogatást és az ÁFÁ-t az a cég hitelezte
meg, amelytől az új gépeket vásároltuk. A fejlesztés keretében 530 négyzetméter alapterületű, kétméteres vasbeton falakkal, szigetelt betonaljzattal, csurgalék-tárolóval ellátott nyitott
trágyatárolót építettünk közel harminc millió
forintért. Teleszkópos rakodó- és szippantógép
segíti a trágyakezelést, amire szintén az uniós
forrás adott lehetőséget.
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Egyszerűbbé válik
a vállalkozások pénzügyi
adminisztrációja

rulékos adatlapok, amelyeket az egészségbiztosítási ellátás (például táppénz, gyed stb.) igénybe
vételekor kell kitölteni.
A vállalkozások számára átláthatóbbá válik a
szabályozás, a jogkövető magatartás könnyebbé
válik: pontosabban megismerhetik, milyen előírás
vonatkozik rájuk, s ezek megsértése milyen jogkövetkezménnyel jár, továbbá ki ellenőrzi a kötelezettségek betartását. A hatósági bírságolás a
A Széll Kálmán Terv Bürokrácia-csökkentő prog- A mikro-, kis- és közepes vállalkozások (KKV) vállalkozások számára követhető, betartható és
ramja alapján a kormány a jövő évtől a jelenle- szűkülő körének kell a jövőben könyvvizsgálóval kevésbé irritáló gyakorlata kerül kialakításra.
gi 140-ről 65-re csökkenti a Nemzeti Adó- és hitelesíttetni a mérlegét. A kötelező könyvvizsgá- A foglalkoztatás adminisztrációjának csökkenVámhivatal (NAV) által vezetett adószámlák lat igénybe vétele értékhatárának (évi nettó 200 tésére is sor kerül. A jelenlegi 23 adat helyett
számát. Egyszerűbbé válik a vállalkozók szá- millió forintos vállalkozói árbevételre) emelésével egyetlen adat (például az adószám) elég lenne
mára az adószámlák követése, és az ezekre 2013-tól több mint 17 ezer KKV mentesül a könyv- a munkavállalók bejelentéséhez. A többi adat az
történő utalás.
vizsgálói díj megfizetése alól. 2014-től pedig, az egységes kormányzati adatbázisból elérhető lenÖsszevonják több adónem (például szakképzési értékhatár évi nettó 300 millió forintra emelé- ne az érintett hatóságok számára. A jövőben nem
hozzájárulás, innovációs járulék, rehabilitációs sével, további 7 ezer vállalkozás ilyen költségei kellene a munkáltatóknak havi kimutatást beküldeniük a munkabérekről, illetve az azzal összehozzájárulás, játékadó, cégautó adó) fizetési ha- csökkennek.
A táridejét.
mikro- Egyszerűsödik
és kisvállalkozások
ingyenes igazítják
képzését
kezdiadatmeg függésben kifizetett közterhekről és járulékokról.
az adófizetésekmunkavállalóinak
és adó- A jövőben egymáshoz
a hatósági
bevallások módja.
Feleslegessé válnak például azok a já- Az egyéni járulékszámlák kialakításával mindenki
a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány abázisokat.
TÁMOP-2.1.4-09/1
program keretében.
nyomon tudja majd követni, hogy a munkáltatója
Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség bejelentette-e, és befizette-e utána az adóelőleget és a járulékokat.
nyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a bürokrácia
csökkentését szolgáló fenti lépésektől több
százmilliárd forintos vállalkozói adminisztrációs
Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor:
költségmegtakarítást remél. Az egyszerűsítés, a
kiszámíthatóság javítása többlet energiákat sza Sales (értékesítési ismeretek): 66 képzési óra
badít fel a vállalkozásoknál, amelyet fejlesztésre,
 Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra
bővítésre fordíthatnak majd. A szóban forgó elképzelések megvalósításához szükséges jogsza Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
bály-módosítási javaslatokat 2011. június 30-ig
készíti el a kormány.
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kódex készül
a libatartásról
A Baromfi Termék Tanács kódexet állít össze a
tradicionális hazai víziszárnyas-tartás tömési és
tollszedési előírásairól. A dokumentum a szervezet tavaly megjelent állatjóléti útmutatóján
alapul, amelyet az ágazat szereplői a gyakorlatban eddig is betartottak. A kódex létrehozását az
indokolja, hogy a hazai baromfiágazat megfelelő
hivatalos szakmai érvekkel válaszolhasson az állatvédő mozgalmak uniós piacokat is érintő lejárató támadásaira. A dokumentum azokat a szakmai állatjóléti előírásokat rögzíti majd, amelyeket
a baromfipiaci szereplőknek be kell tartaniuk
a hízottmáj-előállításban és a tollszedésben. A
kódexhez a szektor piaci szereplői önként csatlakozhatnak, vállalva, hogy betartják a meghatározott állatjóléti követelményeket. A közeljövőben a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) egyetértésével szaktanfolyam indul az ágazatban dolgozók
képzésére és regisztrálására.

A Vidékfejlesztési Minisztérium kétezer tonna
cukrot szabadít fel az állami tartalékból, hogy
letörje a hazai piacon kialakult magas árakat.
A tárca szerint 2014 után gondos tervezéssel,
és a magyar gazdák hatásos érdekvédelmével lehet változtatni a magyar cukortermelés
jövőjén. A nyolcvanas években még 12 cukorgyár működött Magyarországon, de ma már
csak a kaposvári üzemel. A korábbi kormányok idején a magyar uniós cukortermelési
kvóta 75 százaléka visszaadásra került. Az európai uniós országokban a magyar cukoripar
leépítése volt az egyik legnagyobb mértékű.

Új rendelet
a mikrovállalkozások
támogatásáról
(ÚMVP)
Megjelent a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely)
részletes feltételeiről. A rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2011-től évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Az ebben a kérelem benyújtási időszakban beküldött támogatási kérelmek feldolgozásában
nem vesznek részt a helyi akciócsoportok.
A támogatási konstrukció célja a vidéki
térségekben alapított új, illetve működő mikro-

A Nemzeti Vidékstratégia
Koncepció társadalmi vitája
A szaktárca széleskörű társadalmi vitára bocsátotta a 10 évre szóló
Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció tervezetét. Az alábbiakban a
stratégia főbb céljait, hazai és nemzetközi szakpolitikai kereteit
mutatjuk be.
A stratégia célja
A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazai
vidéki térségekben tapasztalható kedvezőtlen
folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot és a helyi élet értékeit középpontba állító
jövőképet alkosson. Kijelöli a vidékpolitika célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését
szolgáló programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A stratégia a vidékfejlesztésre, az
agrár- és élelmiszergazdaságra, a természeti
erőforrások fenntartható hasznosítására, a
természeti értékek megőrzésére és a környezet
védelmére egyaránt megfogalmaz tennivalókat.
Az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához, valamint a 2014-2020 közötti EU finanszírozási időszakhoz illeszkedve a koncepció programjai és
intézkedései azt célozzák, hogy 2020-ra a vidék
társadalmi és gazdasági folyamataiban, illetve a vidéki élet minőségében érezhető javulás

következzen be. Ennek legfontosabb területei:
a foglalkoztatás növekedése; a kis- és közepes
méretű gazdaságokra és azok szövetkezeteire
épülő kiegyensúlyozott és sokszínű mezőgazdaság, termelési szerkezet megerősödése; a
helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok
fejlődése; a lokális közösségek stabilizálása és
népesség megtartása; a biológiai sokféleség, az
egészséges természeti rendszerek megőrzése.
Hazai szakpolitikai keretek
A területileg kiegyensúlyozott fejlődés átfogó
megközelítést igényel. A Nemzeti Vidékstratégia
az eddigi elkülönült, egymással gyakran szemben álló ágazati szemlélet helyett a szakterületek közötti kapcsolatrendszerre épít: közös
stratégiai keretet biztosít a vidékfejlesztés, a
természet- és a környezetvédelem, a vízügy, az
agrárgazdaság számára.

vállalkozások beruházásainak és műszakitechnológiai fejlesztéseinek támogatása,
annak érdekében, hogy a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. A program fontos eleme a régi
munkahelyek megtartása, újak létrehozása
és a gazdasági szerkezet átalakításának elősegítése. Támogatható tevékenységek: gép
és technológia beszerzése; építés, épület-felújítás és épület-korszerűsítés, épületgépészet- és ingatlanhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés; a projektek előkészítését
segítő tanácsadói szolgáltatások igénybevétele; minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok bevezetése.

A stratégiai elképzelések sikeres megvalósítása
a vidékfejlesztési szakpolitikán túl a terület- és
településfejlesztési, a közigazgatás-szervezési,
a foglalkoztatáspolitikai, az energiapolitikai,
a vállalkozásfejlesztési, az oktatás- és a kultúrapolitikai, a szociális és egészségügyi, a
közlekedési és a közbiztonság-irányítási szakpolitikai területek bevonását is megköveteli.
Ezért a Nemzeti Vidékstratégia az e szakpolitikák irányításával foglalkozó minisztériumok
együttműködésére épít.
Nemzetközi szakpolitikai keretek
A stratégia az uniós és az egyéb nemzetközi
kötelezettségeket is figyelembe veszi. Mindenekelőtt a Közös Agrárpolitika 2014 utáni
átalakítását, amely alapvetően meghatározza
a hazai agrár-, vidék- és környezetstratégia
mozgásterét. Tekintettel van az Unió „Európa
2020” Fenntartható Fejlődés Stratégiájára és az
EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjára. Ezen
túl számos uniós jogszabály tartalmaz olyan
kötelezettségeket, végrehajtandó feladatokat, amelyek befolyásolják a stratégiaalkotást.
Más nemzetközi megállapodások sem hagyhatók figyelmen kívül, így a Biológiai Sokféleség
Egyezmény, vagy az Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrásokról szóló
Nemzetközi Egyezmény.

pályázatok

Piacra kerül
az állami
cukortartalék
egy része
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További
gazdaságfejlesztési
pályázatok
előkészítése
(ÚSZT)
A pályázati kiírások előkészítése keretében 2011.
áprilisában lezárult néhány újabb gazdaságfejlesztési pályázat társadalmi egyeztetése. Ezek
az alábbiak:
• A Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása című pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása,
amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket
tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak
kifejlesztését eredményezik.
• Az Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása című pályázati felhívás célja az együttműködő innovatív
vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló
technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése, a műszaki fejlesztés hátterének biztosítása az adott klaszter
több tagja által tulajdonolt projekttársaságok
támogatása révén.
• A Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása című 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.
• A Környezeti célú fejlesztések című felhívás célja,
hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést,
azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és
egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladék és egyéb káros kibocsátások
mennyiségét és veszélyességét.
• A Vállalati SaaS központok létrehozásának és
fejlesztésének támogatása című konstrukció
célja olyan szolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai alkalmazásokat nyújtanak a kis- és
középvállalatok számára.

Pályázati kiírás
felfüggesztése (ÚSZT)
A kiemelkedő pályázói érdeklődés és a 2010. évi támogatási keret várható kimerülése miatt az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjában
meghirdetésre került Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
című (KEOP-2011-4.9.0 kódszámú) pályázati konstrukció 2011. május 14-ei hatállyal határozatlan időre
felfüggesztésre került.

A beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban
meghatározott értékelési szempontok alapján bírálják el, a minimális támogatási ponthatárt elérő
vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek,
a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg mértékéig. A forráshiány miatt nem támogatott projektek
tartaléklistára kerülnek.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki kis-,
és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára nyújt
készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi
intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött szerződéseikhez.
Alapítványi kezesség funkciói
• hitelképesség növelése
• hitelhez jutási feltételek javítása
• pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel
biztosított összeg százalékában:
Kezességgel biztosított
összeg (Ft)

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

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

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

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

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

garancia
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki kiadványa, szerkesztéséért felelős az AVHA Kft. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
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