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GARANCIA

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

A vállalkozások finanszírozásnak segítése

Milyen eredményeket ért el 2013-ban az
alapítvány?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
(AVHGA) célja az agrár-, de általában a vidéki
vállalkozók és vállalkozások hitelképességének
növelése, hitelhez jutási feltételeinek javítása,
külső forrásbevonási képességének erősítése.
Az alapítvány a lehető legkedvezőbb díjazás
mellett nyújt készfizető kezességet a vállalkozásoknak, főként az agrárvállalkozásoknak.
Az AVHGA 2013-ban is céljainak, küldetésének
megfelelően, kiemelkedő eredménnyel működött: több mint 5100 kezesség került kiadásra
(az előző években 3400 és 3600 között mozgott
ez a szám), a kezességgel biztosított hitelös�szeg pedig meghaladta a 100 milliárd forintot (az
előző években 70 milliárd forint körül alakult ez
az összeg). A 2013. év végi kezességgel biztosított hitelállomány elérte a 85 milliárd forintot,
amely 26 százalékkal több, mint a 2012. év végi

állomány. A nemzetgazdaságban, 2013-ban éves
szinten egyedül a mezőgazdaság hitelállománya
emelkedett (mintegy 13 százalékkal), miközben a

teljes hitelállomány, a KKV-k és az élelmiszeripar
hitelállománya is csökkent. Az AVHGA által biztosított hitelállomány évről évre növekszik. Ez azt
mutatja, hogy a hitelintézetek egyre nagyobb
arányban vonják be a kezességet a kihelyezett
hitelek mögé, egyre nagyobb szükség mutatkozik a garancia iránt.
Hogyan kapcsolódtak a Növekedési Hitelprogramhoz?
Az alapítvány teljesítményének jelentős emelkedésében fontos szerepet játszott a Növekedési
Hitelprogram (NHP) első szakaszának megvalósítása. A Hitelprogramban az agrár- és vidéki

„a hitelintézetek
egyre nagyobb arányban
vonják be a kezességet
a kihelyezett hitelek mögé”
Tóth László

interjú

Évről évre növekvő kezességgel biztosított hitelállomány, eredményes
részvétel a Növekedési Hitelprogramban. Mérséklődő kezességi
díjak és fedezeti követelmények, a banki igényekhez igazított
kezességi termékfejlesztés. Fókuszban az őstermelők és a családi
gazdaságok finanszírozásának segítése. Alapítványi saját kockázatú
kezességvállalás és új kezességigénylő rendszer kialakítása. Erről
beszélgettünk Tóth Lászlóval, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettesével.
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vállalkozások hitelhez jutásának előmozdításában meghatározó szerepet vállalt az alapítvány,
és a hitelprogramban részt vevő három garanciaintézmény közül a legnagyobb portfóliót garantálta. Az élelmiszer-gazdasági vállalkozások
aktivitását jelzi, hogy az NHP első szakaszában
kihelyezett hitelállomány 15 százalékát az agrárium vette igénybe, 26,6 milliárd forint volt a
kezességgel biztosított hitelösszeg. Az alapítványi kezességvállalást a vállalkozások alapvetően forgóeszköz és beruházási célú hitelekhez
igénylik. 2013-ban – köszönhetően a Növekedési
Hitelprogramnak is- a beruházási hitelek évek
óta tartó, alacsony szinten történő stagnálása
megtört, az előző évhez képest az alapítványi
kezességgel biztosított beruházási hitel összege
60�-kal, a forgóeszköz hitel 24�-kal nőtt.
Mit mutatnak a 2014. évi adatok?
A rendelkezésre álló adatok szerint 2014. első
negyedévében a kezességi darabszám és a kezességgel biztosított összeg tovább növekedett.
Míg 2013 első negyedévében 700 kezességet
nyújtott az alapítvány, és a kezességgel biztosított hitelösszeg kb. 12 milliárd forint volt, addig
2014 első három hónapjában mintegy 1200 kezesség került kiadásra, a kezességgel biztosított hitelösszeg pedig meghaladta a 20 milliárd
forintot. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy
a 2013. negyedik negyedévi adatokhoz képest
- amelyben az NHP első szakasza végrehajtásának rendkívüli húzóhatása is szerepet játszott
– valamivel elmarad a 2014. első háromhavi teljesítmény. Az alapítványi szerepvállalás az NHP
második szakaszában is számottevő maradt,
kezességünket aktívan igénybe veszik a bankok.
Jók az eddigi eredmények, de a jövőben az lenne
a feladat, hogy a bankok azokat a cégeket vonják be a finanszírozásba, amelyek kisebbek, és
magasabb kockázatot képviselnek. A kezesség
igénybe vételével a bankok csökkenthetik kockázataikat, így bővülhet a hitelképes vállalkozások köre, ami főként a kisebb cégek növekedését
segítené elő.
Milyen területeken tudja az alapítvány segíteni a vállalkozások finanszírozásának előrelépését?
Az alapítványi tevékenység kiterjesztésének
egyik lehetséges terepe az életképes mikro méretű vállalkozások fejlődésének előmozdítása.
Az NHP II. szakaszában lehetőség van az őstermelők és a családi gazdaságok finanszírozására
is. Ez kedvező lépés, hiszen a mikro vállalkozások finanszírozását kiemelten kezeljük, ügyfeleink 80 százaléka ebből a körből kerül ki, 40
százalékuk pedig egyéni cégformákban működő
vállalkozás, családi gazdálkodó és őstermelő.
Az agrárium hitelintézeti finanszírozása más
ágazatokhoz képest eltérő technikákat igényel.
Különösen érvényes ez az őstermelői, családi

gazdálkodói körre, amelynek csak egy része
folytat tényleges gazdálkodási tevékenységet.
A kedvezményes kezességnyújtásnak alapvető
szerepe lehet e gazdálkodók hitelhez jutásánál,
de sokszor abban is, hogy a tényleges gazdálkodás felé vegyék az irányt.
Milyen lehetőség nyílik e mikro vállalkozói
kör bevonására a hitelezésbe?
Bár e cégek száma magas, nagy részük jelenleg
nem hitelképes, kívül esnek a bankok finanszírozási látókörén. Sok bank egyáltalán nem is
foglalkozik ezzel a speciális szegmenssel. Nagy
eredmény lenne, és az NHP forrásával, valamint
alapítványi segítséggel reális lehetőség nyílik
arra, hogy ezen mikro-vállalkozások akár csak
kisebb része bevonható legyen a hitelezhető
vállalkozások körébe.
Az alapítványnak az a szándéka, hogy a szóban
forgó gazdálkodói körben növelje aktivitását.
Ezért az agrártárca, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a hitelintézetek bevonásával a közelmúltban szemináriumot szerveztünk. Az volt a
célja, hogy az őstermelők, családi gazdálkodók
finanszírozásának akadályait közösen feltárjuk,
és párbeszédet alakítsunk ki a kormányzati
szereplők, az agrárium képviseletét ellátó szakmai szervezetek, a hitelintézetek, valamint az
AVHGA között annak érdekében, hogy e speciális kockázati értékelést igénylő vállalkozások
finanszírozását elősegítsük. Konszenzus alakult
ki abban, hogy az összes érintett szereplőnek
vannak feladatai az őstermelői (mezőgazdasági) finanszírozási rendszer fejlesztésében:
a kormányzatnak jogalkotási kérdésekben, a
pénzintézeteknek az ágazathoz való rugalmas
alkalmazkodásban, illetve a szakértői háttér
kialakításában, az érdekképviseleteknek és
vállalkozóknak pedig az érintettek pénzügyi tájékozottságának javítása terén. Az alapítvány a
kezesség feltételrendszerének célzott alakítása
révén vehet részt a szóban forgó gazdálkodói
kör finanszírozásának előmozdításában.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával szorosabbra vont együttműködés mennyiben
mozdítja elő az alapítványi célok megvalósítását?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az
alapítvány között 2014. március 19-én létrejött
együttműködési megállapodás fontos szerepet
játszhat az agrárágazat finanszírozásának segítésében. Közös erőfeszítéseket kívánunk tenni
azért, hogy az életképes vállalkozások hozzá
tudjanak férni a külső (így hitelintézeti) pénzügyi
forrásokhoz. A NAK és az alapítvány célcsoportja, akárcsak stratégiai céljai is azonosak, ezért
kiemelkedő jelentőségű a tapasztalatcsere és
az együttműködés, a szinergiák kihasználása.
Sok agrárvállalkozás nem rendelkezik elegendő
információval a külső finanszírozási lehetősé-

gekről, hitelezési és támogatási konstrukciókról,
nem egy esetben idegenkednek a hitelfelvételtől, és ez megnehezítheti fejlődésüket. Ezért
kulcsfontosságú, hogy az alapítvány és a NAK
pénzügyi oktatási, ismeretterjesztési téren is
elérje a vállalkozásokat, hogy azok megismerjék
és használják a számukra legcélszerűbb pénzügyi-finanszírozási megoldásokat. A NAK és az
alapítvány együttműködésében olyan területek
kapnak hangsúlyos szerepet, mint például az őstermelők és családi gazdaságok finanszírozási
feltételeinek javítása; az uniós programokhoz
kapcsolódó finanszírozási eszközök megismertetése a vállalkozásokkal; az alapítványi saját
kockázatú kezességi támogatás felkínálása a
kamarai tagsággal is rendelkező agrárvállalkozásoknak.
Milyen egyéb lehetőségei vannak az alapítványnak a finanszírozás segítésére, a garancia volumen növelésére?
Az alapítvány rendkívül kedvező, 2013-ban is
csökkentett (az agrárium esetében a kezességgel biztosított összeg 0,3-0,4 százalékát kitevő),
az agrár beruházási hiteleknél pedig a legalacsonyabb díjakkal nyújtja kezességét. A fedezeti
elvárásaink is alacsonyak, így a fenti területeken már csak korlátozottak az üzletfejlesztési
lehetőségek. A banki igényekhez igazított kezességi termékfejlesztés ugyanakkor folyamatosan zajlik. Az európai támogatási szabályok
az agráriumra vonatkozóan szigorúbbak, mint
más ágazatok számára: alacsony a de minimis
keret (15 000 euró/vállalkozás/három év). A
kedvezményes kezesség állami támogatásnak
minősül, sok cég agrár de minimis kerete gyorsan kimerülhet, így a továbbiakban nem vehetnének igénybe támogatott díjazású kezességet.
Ennek a problémának az áthidalására az AVHGA
kidolgozott egy megoldást: az alapítványi támogatással működő saját kockázatú kezességet,
amely az NHP keretében felvett hitelek esetében
is igénybe vehető. Ezt az AVHGA felajánlása nyomán olyan agrárcég kaphatja (maximum 300500 milliós hitelhez, 50 százalékos készfizető
kezesség mellett, 0,5 százalékos díjon), amelynek kimerült a de minimis támogatási kerete.
Ebben az esetben állami támogatásra nincs lehetőség, ugyanakkor az alapítvány saját támogatásként képes biztosítani a kedvezőbb díjat.
A kezességigénylő rendszer fejlesztése mit
tesz lehetővé?
Az alapítvány nem áll közvetlen kapcsolatban a
vállalkozásokkal, a banki hitelszerződésekhez
kapcsolódik. Egy olyan új elektronikus kezességigénylő rendszer, felhasználóbarát webes
felület kialakításán dolgozunk, amely az egész
hitelügylet átfutási idejére kedvező hatással
lesz, mind a hitelezési, mind a kezességi szakasz
rövidebb lehet.

A hízott
bikatartás
támogatása

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) arról
tájékoztatta a finanszírozási programok
értékesítésében közreműködő pénzügyi intézményeket és a hitelfelvevő ügyfeleket,
hogy a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokról szóló
1408/2013/EU és az általános csekély ös�szegű támogatásokról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendeletekkel összhangban átalakította az agrárvállalkozások számára elérhető finanszírozási programokat.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2014. május elején megkezdte a hízott bikatartás termeléstől elválasztott átmeneti
nemzeti támogatásának kifizetését.

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram, az Új Magyarország TÉSZ
Forgóeszköz Hitelprogram, az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram, az MFB
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram és az
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram keretében igénybe vehető agrár de minimis támogatás felső határa
7 500 euró/három év/vállalkozás mértékről
15 000 euró/három év/cégcsoport mértékre
emelkedett.

E jogcím keretében most több mint 2800
gazdálkodó részére 400 millió forint kerül
átutalásra.
A fajlagos támogatási összeg 19 500 forint.
Az erre a célra fordítható teljes támogatási
keret 2,1 milliárd forintot tesz ki.

Az MFB kedvezményes hitelprogramjai
Új Magyarország Agrárfejlesztési
Hitelprogram
A konstrukció célja a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését,
az innovációt, a jó minőségű termékek
előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz
kedvezményes források biztosítása. Továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú
pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges
előállításával foglalkozó vállalkozások
részére. A hitelhez 50 millió Ft hitelösszeg
felett az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása is kapcsolódik.
Kölcsönszerződés létrejöttére fejlesztési céltól függően 2014. június 30ig, illetve 2014. december 31-ig van
lehetőség.

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz
Hitelprogram
A program keretében kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt igényelhetnek a
zöldség-gyümölcs termelői szervezetek. Az
AVHGA kezességvállalását is igénybe vehetik a hitelfelvevők.

Az érintett szervezetek 2014. december 31ig köthetnek kölcsönszerződést.

Agrár Forgóeszköz Vis Maior
Hitelprogram
A konstrukció keretében kedvezményes kamatozású forgóeszköz hitelhez juthatnak
hozzá az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások
folyamatos termelésük biztosításához,
versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához. Az AVHGA
készfizető kezességvállalása kapcsolódhat
a hitelhez.
A program keretében hitelszerződés megkötésére 2014. december 31-ig kerülhet sor.

MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelprogram
A hitelprogram célja kedvezményes forgóeszköz és beruházási forrás biztosítása a
mezőgazdasági termeléshez, elsősorban
az állattenyésztés versenyképességének
javításához, jó minőségű termékek előállításához. A hitelt mezőgazdasági termékek
elsődleges előállításával, halgazdálkodással, illetve baromfi, nyúl-, szarvasmarha(utóbbiba beleértve a tej- és húshaszno-

sítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó
vállalatok vehetik igénybe. Az AVHGA készfizető kezességvállalása hozzákapcsolható
a hitelhez.
Kölcsönszerződés megkötésére 2014. december 31-ig, a halászati vállalkozások esetében 2014. június 30-ig van lehetőség.

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram
A konstrukció célja az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében kedvezményes kamatú forrás biztosítása az élelmiszeripari vállalkozások
forgóeszköz finanszírozásának segítésére.
Lehetőség van az AVHGA készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
Kölcsönszerződés megkötésére 2014. december 31-ig, a halászati vállalkozások esetében 2014. június 30-ig van lehetőség.

A hitelkonstrukciókkal kapcsolatos további információk a www.mfb.hu honlapon
olvashatók.

finanszírozás

Az agrárvállalkozások
részére meghirdetett
MFB hitelprogramok
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Bőrben eladott
szemes termény
Egy család két vállalkozása, amelyek nem csak a tulajdonosi háttér
egyezősége, hanem a termelési vertikum kapcsolódása miatt is
elválaszthatatlanul kötődnek egymáshoz. E kapcsolódás előnyeit
a jövedelmezőség növelésében igyekeznek kihasználni a tulajdonosok.
A gyulai Munkácsy Szárító Kft. és a Munkácsy Táp Kft. tevékenységét
Szénási Lajos ügyvezető mutatta be.
Nem véletlen, hogy két kapcsolódó családi
vállalkozás alakult ki, a kezdeti gazdasági körülmények és a későbbi események sorozata
teremtette meg e családi vállalkozások összhangját. A kezdeteket felidézve erről beszélt
Szénási Lajos ügyvezető.
– 1995-ben a helyi termelőszövetkezettől kivásároltunk egy telepet, ahol egy régi Bábolna típusú szárító üzemelt. Mivel Munkácsy
volt a szövetkezet neve, a vállalkozásunkat
Munkácsy Szárító Kft. néven jegyeztettük be.
A termelési hagyományoknak és az adottságoknak megfelelően a családi vállalkozásunk
fő tevékenységi köre a növénytermesztés
lett, nem is lehetett mást, hiszen erre köteleztek a gazdálkodási hagyományok, és
nem utolsó sorban a helyi adottságok. Ez a
növénytermesztés 800 hektár terület művelését jelenti, egy része saját tulajdonú
terület, egy része pedig bérelt, elsősorban
a volt szövetkezeti tagok, illetve azok leszármazottjai a bérbeadók. Egy kicsit többnek is tekintjük mi a bérletet puszta üzleti
viszonynál, tartjuk a kapcsolatot az egykori
téesztag tulajdonosokkal, csupán egyetlen
példa erre: minden évben megrendezzük a
nyugdíjas találkozót.

Induláskor milyen lehetőségek álltak rendelkezésre?
– Először a SAPARD Program lehetőségeit
kihasználva vásároltunk új erő- és munkagépeket, majd többször pályáztunk, nagyjából
ötéves ciklusokban cserélgettük a gépeinket. A legnagyobb beruházásunk két éve volt,
amikor a régi szárítót teljesen lebontottuk,
helyébe új szárítót és egy kétszáz vagonos
tároló silót építettünk. Jelentősen bővült a
növénytermesztésünk, amikor 6-7 évvel ezelőtt Romániában is kezdtünk terjeszkedni,
most 900 hektáron gazdálkodunk a határ
túloldalán, ahol – mivel Romániában nem tiltják a külföldiek földszerzését – 250 hektár
saját tulajdonú földje van a kinti kft-nek, ami
mellé 600-650 hektárt bérelünk. Kivittük az
itthoni gépeket úgy, hogy ötéves használat
után a kinti cégünknek adtuk el azokat. Így
alakult ki egy jelentősebb növénytermesztési ágazat. E mellett működik egy másik
vállalkozásunk, a Munkácsy Táp Kft., amely
a kezdetektől takarmánygyártással foglalkozik.
Az első időkben a szokásos módon, kereskedelmi céllal gyártottuk a tápot. Alapjaiban

„azért mentünk át
a Szarvas és Vidéke
Takarékszövetkezethez,
mert óriási előnyt biztosított
azzal, hogy gyorsabb,
rugalmasabb
a nagy bankoknál.”
Szénási Lajos

megváltozott a helyzet, amikor az egyik nagy
vásárlónk csődbe jutván, napos kacsával fizette ki a tartozását. Akkor kénytelen-kelletlen belépett egy új ágazat, a barbari kacsa
előállítása: kivásároltunk Biharugrán három
telepet, és ott kezdtük el a kacsanevelést
és -hízlalást. Nagy lehetőség volt akkor ebben az ágazatban, biztosnak látszó külföldi
piac állt mögötte, aztán egyik évről a másikra összeomlott. Talán sokan emlékeznek
még a Négy Mancs nevű, úgymond állatvédő
szervezet tevékenységére, aminek következtében a nyugati országokban bojkottálták a
magyar hízott kacsa és liba vásárlását, lekerült az üzletek polcairól a magyar áru, tönkre
téve ezzel az egész termelést.
Sokan belebuktak akkor ebbe. Mit tudtak csinálni, hogy talpon maradjanak? – kérdeztük
a vállalkozót.
– Akkor átálltunk a pecsenyekacsa nevelésére. Jelen pillanatban 13 ezres tojóállomán�nyal rendelkezünk, és ennek az utódait 2-2,2
millió napos kacsát keltetünk, ebből másfél
milliót termelői integráció keretében neveltetünk. A kacsatenyésztés nagy változást
hozott a gazdálkodásban, mert már nem kell
a terményt eladnunk. A megtermelt búzát,
kukoricát raktározzuk, amit a keverőüzem
folyamatosan feldolgoz. A 120-130 hektáron
termelt napraforgó szemet 2-3 arányban bekeverjük a takarmányba, ez adja az energiát,
csupán a fehérje kiegészítéshez szükséges
szóját és a premixet vásároljuk. Így aztán az
összes megtermelt szemes terményt a saját
kacsa állományunkkal etetjük fel. Klasszikus
integrációt valósítottunk meg. Mi kiszállítjuk a napos kacsát a kistermelőkhöz, ők
fölnevelik, általában hat hét a nevelési idő,
majd 3-3,5 kiló közötti súlyban leadják, mi
grillkacsaként – egy hosszú távú megállapodás keretében – a szentesi feldolgozónak
szállítjuk. Azzal nyerünk, hogy nem drágán
vásárolt takarmánnyal etetjük az állatokat,
hanem a saját termést hasznosítjuk. Végül is
a vertikumot kézben tartjuk, mindent mi állí-

vállalkozók

tunk elő, csak vágóhidunk nincs. Romániából
is haza hozzuk a búzát, kukoricát. Az egész
vertikumban legalább ötven családnak tudunk munkát adni.
A vállalkozások pénzügyi helyzetét alapjaiban határozza meg a két kft összehangolt
tevékenysége. Az előnyeiről a következőket
mondta Szénási Lajos.
– Amikor kivásároltuk az állattenyésztő telepeket, már megfelelő anyagi erővel rendelkeztünk. Ez a tőke a növénytermesztésből
származott. Azzal, hogy a növénytermesztés
produktumát a saját állománnyal etetjük fel,
vagy másként fogalmazva nem kell takarmányt vásárolni, erősen javul a vállalkozás
jövedelemtermelő képessége. Régi paraszti
bölcsesség, hogy a terményt nem szemesként, hanem „bőrben” kell eladni. Ez nem
csak azt jelenti, hogy nagyobb lesz a hozzáadott érték, hanem azt is, hogy kevésbé
vagyunk kitéve a szemes termények tőzsdei
árváltozásainak.
Ekkora vállalkozásokhoz komoly finanszírozási háttér is szükséges, amit a Szarvas és
Vidéke Takarékszövetkezet biztosít. A bankválasztásáról a következőket mondta a vállalkozó.
– Először nagy bankoknál voltunk, nem volt
semmi bajunk velük, később azért mentünk
át a Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezethez, mert óriási előnyt biztosított azzal,
hogy gyorsabb, rugalmasabb a nagy bankoknál. Amikor átmentünk, annyi hitelt adtak,
amennyivel kifizethettük a korábbi tartozásainkat a többi banknak. Most is rugalma-
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sabbak, de annyi változás mutatkozik, hogy
korábban kell indítani az igénylést, mert
kezd meghosszabbodni a hitelügyintézés
ideje. De tény, hogy még most is a legjobb
hitelintézet, odafigyelnek ránk, nem csak
azért, mert a nagy ügyfelek közé tartozunk,
hanem a hosszú időre visszanyúló személyes kapcsolat is teszi. A Munkácsy Szárító
Kft. banki forgalma a múlt évben 718 millió
forint, a Munkácsy Táp Kft-é 1,8 milliárd forint volt. Minden évben 50-50 millió forint
folyószámla hitelkeretet biztosít a takarékszövetkezet, e mellett megelőlegezi a területalapú támogatást is, ami 20 millió forintot
tesz ki. Középlejáratú forgóeszköz hitelt is
vettünk fel, illetve az új szárító építéséhez

beruházási hitelt kaptunk, de ezek rövidesen
lejárnak. E hitelek nélkül nem létezhetnének
a vállalkozások, ezért fontos számunkra,
hogy folyamatos kapcsolatban legyünk a takarékszövetkezettel, illetve rendelkezésünkre álljon az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizető kezessége. A gépbeszerzésekhez nem vettünk fel hitelt, mert
általános gyakorlat, hogy a gépforgalmazók
gondoskodnak a pályázatokról és saját banki
kapcsolataikat is hozzák.
A stratégiáról, a jövő kilátásairól a következőket mondta Szénási Lajos.
– Egy pillanatra most megálltunk, nem kezdünk nagyobb léptékű fejlesztésbe. Igyekszünk a jelenlegi szintet tartani, csak kisebb
volumenű fejlesztéseink vannak: Biharugrán
az állattartó épületek felújítása folyik, és
természetesen a szükség szerint vásárolunk gépeket. Romániában most nyertünk
420 ezer eurót pályázaton, amiből nagy
teljesítményű gépeket, traktort, kombájnt
vásárolunk, ezzel stabilizálni tudjuk az ottani termelést. Egy új stratégiai irány mutatkozik. Eddig azzal nyertünk, hogy a saját
terményünket feldolgozva feletettük az
állatokkal, a vertikum viszont akkor lenne
teljes, ha építenénk egy kis, vagy közepes
feldolgozót, ami alkalmas lenne 2-3 millió
kacsa levágásra. Ezzel jelentősen növekedne a hozzáadott érték, de egyelőre ennek
nincs meg az anyagi háttere, a piac oldaláról
is járatlan vagyok. Ez már egy új minőség
a gazdálkodásban. Valószínű, hogy ha ilyen
döntés születik, akkor azt már a gyerekeim
hozzák meg.

időszerű
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Együttműködés
a NAK és
a kereskedőház
között
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. A 2014. május 8-án Budapesten aláírt dokumentum rögzíti, hogy az agrárium stratégiai fontosságú ágazat, amelynek
fejlesztése, versenyhelyzetének javítása, illetve
a magyar kis- és középvállalkozások külpiaci
megjelenésének erősítése közös cél, és ehhez a
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. hatékonyan
járul hozzá nemzetközi kapcsolatrendszerével,
kereskedőház-hálózatával, külkereskedelmi
szakismereteivel. A megállapodás célja, hogy
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar
Nemzeti Kereskedőház Zrt. gazdasági érdekeik
kölcsönös figyelembevételével együttműködjenek a magyar agrár- és élelmiszergazdasági
vállalkozások exportlehetőségeinek feltárása,
kihasználása, exportvolumenének növelése
érdekében. Ezt segíti egymás tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve az
egyeztetett közös megjelenés a hazai és külföldi vásárokon, kiállításokon. A Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. üzleti és szerződéses alapon
működő tevékenységét figyelembe véve vállalja, hogy az exportpiacok alapos megismerése
érdekében az egyedi, speciális piaci információkat, adatokat a NAK tagjai számára elérhetővé
teszi, az exporthoz szükséges dokumentációs
igényeket ismerteti. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara pedig azt vállalja, hogy ha agrártermékekre exportmegkeresés érkezik, arról tájékoztatja Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t.

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t
(MNKH) a Magyar Állam hozta létre nemzeti külkereskedelmi stratégiája megvalósításának segítőjeként. Az MNKH
kisebbségi tulajdonosa a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Kereskedőház arra törekszik, hogy tevékenységével új piacokat, új lehetőségeket
nyisson meg a magyar vállalkozások előtt.
Célja, hogy a hazai és külpiaci partnerek
egymásra találjanak, elősegíti a hazai
vállalatok Európai Unión kívüli exporttevékenységének elindítását, és bővíteni
igyekszik a magyar termékek, szolgáltatások kivitelét az újonnan megnyitott
piacokra, ezáltal hozzájárulva a gazdasági növekedéshez és a magasabb szintű
foglalkoztatáshoz.
Az MNKH tevékenysége két pillérre épül.
Egyrészt, felkutatja azokat a hazai vállalkozásokat, amelyek termékei, szolgáltatásai a külföldi piacokon is versenyképesek
lehetnek. Másrészt, a több országban működő magyar érdekeltségű kereskedőházakon keresztül felméri a külpiaci igényeket.

kamattámogatás
kifizetése
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által működtetett Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében megkötött hitelszerződések esetében a
kamatfizetéshez igényelhetnek támogatást
a gazdálkodók, akiknek csak a támogatással
csökkentett kamatot kell megfizetniük. A hitelprogramhoz csatlakozott pénzügyi intézmények ugyanis megelőlegezik részükre a kamattámogatást. A támogatás kifizetését a pénzügyi
intézmények negyedévenként igényelhetik a
MVH-tól. A hitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalását is kérhetik a hitelfelvevők.

A tavalyi év végéig már nyolc országban
(Azerbajdzsán, Kazahsztán, Oroszország,
Kína, Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Jordánia) nyíltak meg ilyen magyar kereskedőházak,
amelyeket 2014-ben és 2015-ben újabbak
követnek majd.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vállalkozó partnerei számára komplex szolgáltatásokat nyújt. Így lehetővé teszi az önálló
külpiaci megjelenésüket, egyúttal külpiaci
aktivitásukat szervezettebbé, hatékonyabbá teszi. Az exportlehetőségek feltárásával, biztosításával, illetve közvetítéssel
– az ajánlattól egészen a termék leszállításig – segíti partnereit, ugyanakkor a nemzetközi fejlesztési pályázatok becsatornázásában és a külkereskedelmi ügyletek
teljes körű lebonyolításában is támogatást
nyújt. Az MNKH egyéb ágazatok mellett a
hazai mezőgazdaság magas minőségű,
exportképes termékeit, szolgáltatásait
közvetíti a külföldi piacok felé, és folyamatosan keresi az új vállalkozó partnerek
jelentkezését.

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
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Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza

A magyar agrárszektor számára előnyös az
uniós tagság. Az Európai Unió költségvetési
be- és kifizetéseit tekintve Magyarország nettó
kedvezményezett státuszt élvez, amelyből az
agrárium is nagymértékben részesedik - értékelte a Vidékfejlesztési Minisztérium Magyarország uniós tagságának elmúlt egy évtizedét. A 2004-2013 közötti időszakban összesen
mintegy 4800 milliárd forint támogatás került
kifizetésre az ágazat számára, ennek hozzávetőlegesen 70 százaléka származott uniós
forrásból.
A tárca az ágazat támogatására 2004-ben kb.
156 milliárd forintot fordított, amelynek 86 százalékát nemzeti forrásból finanszírozta. 2005től kezdődően a területalapú támogatások
kifizetésének megkezdésével több mint duplájára emelkedett a kifizetett támogatási összeg.
Majd 2007 után a vidékfejlesztési programok
beindulásával további jelentős emelkedés következett be. A közösségi források aránya évről
évre emelkedett, tehermentesítve ezzel a nemzeti költségvetést is. 2014-re a kezdeti arányok
gyökeresen megváltoztak. Az idei tervezett
mintegy 725 milliárd forintos agrár és vidékfejlesztési támogatásnak már a 80 százaléka
érkezik az Európai Unió költségvetéséből, és
csak 20 százaléka hazai finanszírozás.
Az uniós tagság első évtizedében jelentősen
nőtt az ágazat termelése és jövedelmezősége
is. Az Eurostat adatai szerint a magyar mezőgazdaság kibocsátása az uniós átlagnál 2
százalékponttal gyorsabban növekedett 2004
és 2013 között. Ugyanebben az időszakban a
mezőgazdaság hozzáadott értéke 67 százalékkal, a nettó vállalkozói jövedelem - részben a

támogatások nagymértékű növekedésének köszönhetően – közel 130 százalékkal bővült. Így
az ágazat termelési érték arányos jövedelmezősége háromszorosára, tőkearányos nyeresége pedig kétszeresére emelkedett.
A szóban forgó időszakban a mezőgazdasági
termelés szerkezete is átalakult, megváltozott a növénytermesztés és az állattenyésztés
korábbi évekre jellemző kb. azonos aránya.
A növénytermesztés részesedése az utóbbi
években meghaladta a 60 százalékot. Ez csak
részben tudható be az uniós támogatásoknak,
legalább olyan fontos tényező a piacnyitás következtében felerősödő verseny, amely nehéz
kihívások elé állította a technológiai lemaradással és jövedelmezőségi problémákkal küzdő
magyar állattenyésztőket.
Mivel az uniós csatlakozás eredményeként a
magyar agrárium számára tekintélyes költségvetési transzfer állt rendelkezésre, lehetővé
vált az ágazati költségvetés mozgásterének
kiszélesítése. Általában stabilizálódott a gazdák jövedelemtermelő képessége, és nőtt az
ágazat a versenyképessége, hatékonysága.
A közvetlen támogatások pozitívan hatottak
a gazdálkodás stabilitására, elsősorban a növénytermesztésben. Az agrártámogatások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar
mezőgazdaság az elmúlt években a rendszerváltás óta a legstabilabb pénzügyi mutatókat
érte el. Például a mezőgazdaság adózás előtti
eredménye rekordszintet mutatott. A támogatásoknak köszönhetően az uniós csatlakozást
követően 2006 kivételével valamennyi évben
a pótló beruházásokon túl kapacitásbővítések,
technológiai fejlesztések is történtek.

Állattartók
és kertészetek
támogatása
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. április végén 800 millió forint támogatás kifizetését hagyta jóvá mintegy
130 kérelmező részére. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott támogatásból a gazdálkodók
állati férőhelyek kialakítását, az állattartás
minőségének javítását szolgáló beruházásokat, valamint környezetbarát és energiatakarékos kertészeti eszközök beszerzését
valósíthatják meg.

Támogatás
vidéki
fejlesztésekre
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. április utolsó napjaiban kb.
800 millió forint kifizetését hagyta
jóvá különféle vidékfejlesztési célú
támogatásokra.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott támogatásokból mintegy 170 kérelmező részesül, akik elsősorban épület felújításokra,
infrastruktúra fejlesztésre, játszóterek
korszerűsítésére, továbbá új piacok létrehozására fordíthatják a megkapott
összeget.

A 2014-2020-as uniós költségvetési időszak
operatív programjai
A kormány 2014. május közepi ülésén áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó, következő hét éves uniós költségvetési időszak
keretprogramjait, és véglegesített nyolc
operatív programot. Az új fejlesztéspolitika
vezérelve a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése. A kormány elképzeléseinek
megfelelően a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), a TOP
(Területfejlesztési Operatív Program) és
a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyar-

ország Operatív Program) programokra a rendelkezésre álló mintegy 7500
milliárd
forintos
támogatási
forrás
60 százaléka jut.
A Széchenyi 2020 Program az alábbi operatív
programokból áll:
• Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program – TOP
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program – GINOP

• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program – VEKOP
• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program – KEHOP
• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program – EFOP
• Vidékfejlesztési Program – VP
• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program – IKOP
• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
– MAHOP

pályázat

A magyar agrárium
és az uniós tagság tíz éve
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A bogyós gyümölcs és
cukortámogatás folyósítása
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
a közelmúltban megkezdte a területalapú
támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós gyümölcs támogatás utalását. Ezen
a jogcímen összesen több mint 116 millió
forint kerül kifizetésre hozzávetőlegesen
200 kérelmező részére. A kifizetés a kérelmek lezárásával folyamatosan történik azon
gazdálkodók részére, akiknek a területalapú
támogatási kérelmét a Hivatal jóváhagyta,
és a jogszabályban foglalt feltételeket teljesítették.

A Hivatal újabb 3 milliárd forint utalásával
folytatja a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás kifizetését. (A jogcímben a teljes keret 12 milliárd
forint, melyből eddig már 6 milliárd forint
megérkezett a kérelmezők számláira.) A támogatás kifizetése a kérelmek lezárásával
folyamatosan történik azok részére, akik területalapú támogatási kérelme jóváhagyásra
került, és a jogszabályban foglalt feltételeket teljesítették.

AKG, KAT és Natura 2000
támogatás
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2014. május első felében 44 milliárd forintot fizetett ki agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) támogatásra mintegy 12 ezer kérelmező részére.
A 2009-ben meghirdetett AKG intézkedések
a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezet állapotának megőrzésére
és javítására szolgálnak, ezzel is elősegítve
a minőségi termékek előállítását.
Az AKG intézkedések a kedvezményezettek által vállalt öt-, illetve tízéves célprogramokban
valósíthatók meg.

Az AKG mellett a 2014-es évben folyamatosan zajlanak a kedvezőtlen adottságú területek támogatására (KAT), valamint a Natura
2000 gyepterületek támogatására szolgáló
kifizetések is. A KAT esetében 3,1 milliárd forint utalása történt meg 7 800 kedvezményezettnek. A Natura 2000 támogatás keretében
pedig a Hivatal 2,5 milliárd forintot fizetett ki
közel 7 000 gazdálkodónak.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott fenti jogcímek
esetében a kedvezően elbírált támogatási kérelmek kifizetése már több mint
95 százalékban megtörtént.

A különleges
rizstámogatás
kifizetése
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 2014. május közepétől fizette ki a
különleges rizstámogatást a kedvezményezetteknek. Ezen a jogcímen mintegy
60 rizstermesztő részére összesen több
mint 380 millió forintot folyósított a Hivatal.
A fajlagos támogatási összeg hektáronként mintegy 136 ezer forint. A különleges
rizstámogatás jogcímen azok a gazdálkodók igényelhettek támogatást a 2013. évi
egységes kérelemben, amelyek gazdasági
szempontból sérülékeny, illetve környezeti szempontból érzékeny területeken
termesztettek rizst.
A támogatásnak az is a feltétele volt,
hogy a szóban forgó terület bevetésére
legkésőbb 2013. május 31-ig sort kellett
keríteni, és a vetést – rendes növekedési
feltételek mellett – legalább a virágzás
kezdetéig meg kellett őrizni. Egy rizstermesztő csak egyszeri kifizetésben részesülhet a szóban forgó terület után.
Ugyanakkor a különleges rizstámogatás
csak olyan területek után volt igényelhető, amelyre egységes területalapú támogatást is igényeltek.
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