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

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

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

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

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

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

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

valamennyi vidéki kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára nyújt
készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött szerződéseihez.

Alapítványi kezesség funkciói:

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

Alapítványi készfizető kezesség felhasználható:

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

Kezességvállalás kondíciói:

◆ Garantált hitelösszeg:
800.000.000 Ft-ig
◆ Kezességvállalás mértéke: 20% – 80%
◆ Időtáv:			
181 naptól 15 évig
◆ Díjfizetése egyszeri, vagy évenkénti (0,3% - 1,7%), amely nem haladhatja meg a hatályos Üzletszabályzatban rögzített összeghatárt.
Zöld szám: 06-80/ 203-760			
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.		

telefax: (36-1) 474-5085 		
1392 Budapest, 62. Pf. 289		
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A magyar agrárágazat meghatározó gabonatermelési és állattartási vertikumának gazdálkodási feltételeire markáns hatást
gyakorol a mezõgazdasági árarányok közelmúltban megkezdõdött
átrendezõdése, amely a hazai termelõk fejlesztési terveinek kialakításában is újfajta alkalmazkodási kényszereket teremt.

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

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

gazdaság

A hazai agrárágazat
dilemmái

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

vállalkozók

„Eredeti egri borokat
akartunk megalkotni”

A minõségi borairól híres St. Andrea borászat története, a folyamatos fejlesztések története. A mostani telephelybõl néhány éve
még semmi sem volt meg. A tervek megvalósítását kezdettõl fogva
segítették az uniós pályázati források.
Az Egertől mindössze néhány kilométerre található Egerszalókhoz érkezve,
feltűnik a nemrégiben megnyitott fürdő épületegyüttesének jellegzetes látványa. A fürdőturizmus lehetőségeiben
bízva a faluban és annak környékén
nagyszámú építkezés folyik: egymás
után nőnek ki a földből a családi házak és a vendégfogadók. Egy ötcsillagos szálloda építése is megkezdődött.
Könnyű rátalálni a St. Andrea pincészet borászati üzemére, a kerítésen
több nyertes uniós pályázatot hirdető
tábla sorjázik.
– A vállalkozás 2002-ben kezdte meg
működését, akkor még csak 20 hektár
szőlőültetvénnyel rendelkeztünk, ma

azonban már 35 hektár szőlőterületünk
van és további 6-7 hektárt szeretnénk
betelepíteni – fogadott a cég fiatal borásza, és amíg várakoznunk kellett a
vállalkozás vezetőjére, körbevezetett
minket a fahordókat rejtő kiterjedt pincerendszerből, préselő és erjesztő teremből, palackozó részlegből, borkóstolóból
és irodahelyiségekből álló üzemen. A
jó borok készítéséhez ki kellett tapasztalniuk a környékbeli dűlőket. Ebben
segített a saját ültetvények művelése,
ahonnan a pincészet által feldolgozott
szőlő 30 százaléka származik. A fennmaradó rész, a minőségi szőlőtermelésre gondosan ügyelő, szerződéses termeltető kapcsolatrendszerre támaszkodva,
a környékbeli termelőktől érkezik. A

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

Az állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázati kiírásokra összesen mennyi pályázat érkezett be? Mekkora a nyerési hányad?Az állattartó
telepek korszerűsítéséhez ezres nagyságrendben kérelmeztek támogatást.
Az el nem fogadható támogatási kérelmek számát illetően még nincsenek
végleges adatok, de a gépbeszerzési támogatásokhoz képest magasabb a
nem megfelelő, vagy hiánypótlásra szoruló kérelmek aránya. Ez egyrészt
a vonatkozó rendeletek, és a feltételrendszer bonyolultságával, másrészt
azzal a körülménnyel magyarázható, hogy a kérelmek benyújtása még hagyományos módon, „papíralapon” történt. Ezzel szemben a gépbeszerzési
támogatások kérelmeit már a falugazdászok közreműködésével, elektronikus úton kellett beadni. Ennek az eljárásnak egyértelműen kedvezőek a
tapasztalatai.

pincészet sok, jelenleg 18 szőlőfajtát
(például kadarka, kékfrankos, olaszrizling stb.) dolgoz fel. Egy-egy fajtából
viszonylag kisebb mennyiségű bor állítható elő, ezért a borok házasítása révén
készítenek kereskedelmi forgalmazásra
is alkalmas volumenű, márkázott saját
borokat, egyebek mellett bikavért.
– Kezdettől fogva az volt a célunk, hogy
olyan borokat készítsünk, amelyek a világon sehol nem találhatók meg – veszi
át a szót a borászat időközben megérkezett vezetője Lőrincz György – úgymond, eredeti egri bort akartunk előállítani, amelyet biogazdálkodással is
igyekszünk megalapozni. A szőlő világfajtákkal és a kárpát medencei fajtákkal
is dolgozunk – folytatja – és több éves
munka eredményeként sikerült is olyan
borokkal megjelenni a piacon, mint a
Napbor, az Áldás, vagy a Merengő márkanevű. Ezek évről évre keresettebbek
lettek a piacon. A vállalkozás elsősorban a magyar piacra összpontosít, de az
exportnak is növekvő a szerepe, ma már
az értékesítés 5 százaléka körül mozog.
A marketingre, a borbemutatókon való

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

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében tavasszal meghirdetett “Önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzése” pályázati kiírásra a gazdálkodók 2007. június 15-ig nyújthatták be támogatási kérelmüket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) elküldött pályázatokból 4415 megfelelt a
kiírás formai és tartalmi követelményeinek, mintegy 300 szorult hiánypótlásra. Ez utóbbiakból várhatóan még 150
pályázat elfogadásra kerül. A pályázók nyolc kérelmet visszavontak. Ez azt jelenti, hogy a beérkezett pályázatok kb.
95 százaléka elnyerte a kért támogatást. Az eddig kiértékelt és elfogadott támogatási kérelmek finanszírozására ös�szesen rendelkezésre álló, mintegy 41 milliárd forint keretből 40 milliárd forint támogatás folyósítható. A támogatás
mielőbbi kifizetésének feltétel, hogy az MVH által a kedvezményezetteknek már megküldött támogatási határozatok
kézhezvételét követően, az érintettek a lehető leghamarabb nyújtsák be a szükséges bizonylatokkal is alátámasztott
kifizetési kérelmüket.
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részvételre is egyre nagyobb súlyt fektetnek. Ennek is köszönhető, hogy a cég
a korábban tervezett évi 60 ezer palack
helyett, 2007-ben már több mint 120
ezer palack bort értékesít.
A vállalkozás története, a folyamatos
fejlesztések története. A mostani üzem
helyén alig hat éve még semmi sem volt.
A beruházások megvalósítását a kezdetektől segítették a pályázható uniós források. A SAPARD program keretében
2003-ban tartályokat, bogyózó- és présgépet vettek. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) forrásai
segítették a palackozó és a palacktároló
üzem megépítését 2004-ben. Eközben a
saját szőlőültetvények telepítése is előrehaladt. A 2006-os év után a termelés
megerősítése mellett, a piacra jutás megalapozására, a marketing hatásosabbá
tételére is nagyobb figyelmet fordítottak, amelyhez ugyancsak nyertek AVOP
támogatást. – Tettük ezt annak ellenére, hogy a borainkat könnyen el tudjuk
adni – mutatja be az uniós támogatással
készített St. Andrea nevet viselő, saját
marketing magazin legújabb példányát
Lőrincz György. – Divatosak vagyunk
a hazai piacon, de bérelt hely nincs. Az
uniós pályázatokon való sikeres részvétel
ellenére, a pályázatkészítés, a feltételek-

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal válaszol
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)
A pályázaton nyertes gazdálkodókhoz eljuttatott támogatási határozatnak mi
az érvényességi ideje, mennyi idő alatt kell befejezni a beruházást? A támogatott beruházást a támogatási határozat kézhezvételét követő két éven belül
kell megvalósítani. Közbeszerzési eljárás esetén a határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
nek való megfelelés nem volt egyszerű.
Gyakran gondot okozott a saját források
előteremtése, az utófinanszírozás miatt
a támogatási összeg és a visszaigényelhető általános forgalmi adó előfinanszírozása. A pályázati döntési folyamat
sokszor nagyon elhúzódott, akárcsak a
támogatások kifizetése. A bankhitelhez
megkövetelt fedezet előteremtése időnként akadozott, ma már nincs is olyan
vagyontárgyunk, amelyen ne lenne jelzálog – mutat körbe vendéglátónk.
Ezzel együtt, a vállalkozás további fejlesztésekre készül. Lőrincz György
sorolja a feladatokat: – Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv (ÚMVP)
gépbeszerzési pályázatán is sikerült
nyernünk, de mivel kinőttük a mostani épületet, egy új feldolgozó üzemet és
helyi borértékesítő épületet kellene létesítenünk. Lévén, a korábbi években erő-

sen kiköltekeztünk, csak a különösen
vonzó pályázatokra fogunk jelentkezni.
Ilyen lehet 2008-ban kiírásra kerülő, a
mezőgazdasági termékek értéknövelését
célzó pályázat. Eddigi pályázatainkat
profi tanácsadó cégek készítették, olyan
tanácsadóval igyekszünk együtt dolgozni, amelyik nemcsak megírja a pályázatot, hanem – tehermentesítve minket
– tanácsadási tevékenységét végig viszi
a projekt teljes (ötéves) elszámolási és
fenntartási időszakán is, egyúttal vállalkozásunk sajátosságaira tekintettel,
figyeli az új pályázati lehetőségeket.
Bankot is váltottunk, olyan partnert találtunk, amely rugalmasabban kezeli a
fedezetek felmutatását és személyre szabott pénzügyi-finanszírozási konstrukciók kidolgozásával segít nekünk, több
próbál lenni, mint egy hitelkihelyező
intézmény.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány konferenciája
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány „A BASEL II követelmények bevezetése a hazai bankrendszerben,
különös tekintettel a hitelintézetek és a KKV-k kapcsolatára, továbbá a garanciaszervezetek kezességvállalására”
címmel konferenciát rendezett 2007. november 21-én a Hotel Budapest Üvegtermében (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.). Az előadók között szerepeltek a Pénzügyminisztérium, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
a Magyar Bankszövetség szakértői, illetve a kis- és közepes vállalkozások finanszírozásában komoly szerepet játszó
kereskedelmi bankok képviselői.
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uniós hírek

Merre tart az uniós
borpiaci reform?

Az Európai Unió borpiaci reformtervezete alapjaiban változtatja meg az ágazat szabályozási
rendszerét. A tervezet egyes
elemei nagyon kedvezõtlenek a
magyar bortermelõk számára.
Kérdéses azonban, hogy mikor
kerülhet sor a reformintézkedések életbe léptetésére.
A borpiaci reform tervezete
Az Európai Unió Bizottsága 2007. július 4-én elfogadta az uniós borpiaci reformjavaslatot. A Bizottság a kevésbé
hatékony piactámogatási intézkedések
eltörlésével, a nem versenyképes termelők ágazatelhagyásának támogatásával,
valamint promóciós tevékenységekkel
kívánja elérni az EU bortúltermelésének
csökkentését, illetve az uniós bortermelők versenyképességének növelését.
A tervezet szerint a borágazat eddigi
uniós költségvetése változatlan marad,
de annak felhasználása jelentősen megváltozik. Megszűnnek mindazok a piactámogatási intézkedések, így a különféle
lepárlási támogatások, a magántárolási
támogatás, az export-visszatérítések,
amelyek nem bizonyultak hatékonynak. A cukor hozzáadásával történő
alkoholtartalom-növelés tilossá válna.
Eltörölnék az alkoholfok musttal való
növelésének támogatását. Több forrás
szolgálná viszont az európai uniós bor
népszerűsítését, különösen a harmadik
országok piacain. A borpiaci reform
tervezet további kulcseleme a kivágási
program, amely azt célozza, hogy a legkevésbé hatékony termelők vonuljanak
ki a szőlőágazatból. Számukra a Bizottság önkéntes, öt évre szóló kivágási támogatást ajánl.
A tervezet nyomán kidolgozásra kerülő
uniós borpiaci intézkedések legelőbb
2008 augusztusában léphetnek életbe,
azokról ugyanis még a tagállamok és az
Európai Parlament is vitát folytatnak.

A borpiaci reform
és a magyar borászat érdekei
A közösségi támogatásoknak elsősorban a szerkezetátalakítást, a strukturális problémákból adódó borfelesleg
megszüntetését kell szolgálniuk. A tervezet azonban csak részben illeszkedik
e célokhoz. A támogatások történelmi
alapon történő újraelosztása hátrányos a
2004-ben és a 2007-ben csatlakozott 12
tagállam szőlő- és borágazatára nézve,
mert részükre nem biztosítja a szükséges forrásokat a szerkezetátalakításra, a
versenyképesség feltételeinek javítására.
A tervezet jelenlegi formájában konzerválja az EU strukturális problémáit, nem
ösztönzi a szerkezeti változásokat. Tovább rontja az Európai Unió északabbra
fekvő országainak versenyképességét az
EU Bizottságnak a répacukor-felhasználás tilalmára vonatkozó elképzelése
is. Magyarország a vele azonos ökológiai feltételekkel termelő országokhoz
hasonlóan tradicionálisan alkalmazza
a bor alkoholtartalmának répacukorral
történő növelését. Ennek indokoltságát
a Bizottsága a Magyarországgal folytatott csatlakozási tárgyalások során
elismerte. A répacukor használatának
tilalma növelné a termelés költségeit, és
a magyar bor versenyképességi esélyeit
rendkívüli mértékben rontaná.

Akadályok
a reform bevezetése előtt
A tervezett uniós borreform bevezetése
nem lesz zökkenőmentes. Az uniós mezőgazdasági miniszterek 2007. októberi
tanácsülésén a német, a francia, a brit, a
svéd, a finn, a lengyel, a cseh, a bolgár, a
román, az osztrák és a magyar szaktárca
vezetője egyaránt tiltakozott a Bizottság
javaslata ellen, amely kizárná a borok
cukorral történő “feljavítását”. A spanyol és olasz termelők az éghajlati sajátosságok miatt nem szorulnak rá erre,
így ennek betiltása elsősorban nekik
kedvez. Brüsszel éppen azért emelte be
ezt az elemet a reform tervezetbe, hogy
megnyerje a déli tagországok támogatását a reform másik eleméhez: 200 ezer
hektárnyi szőlő felszámolásához a túltermelés visszafogására. Az eltérő érdekek ütközése miatt elképzelhető, hogy
az ültetvények kivágásának elrendelése
is nehezebbé válik.
A Bizottság korábban azon az állásponton volt, hogy ha a reformcsomag
fenti két eleme nem valósul meg, akkor
visszavonja a teljes javaslatot. Mariann
Fischer Boel agrárbiztos 2007. október
közepén azonban már azt mondta: “Készek vagyunk a kompromisszumra. Ha
egy-két évvel tovább tart a bevezetés, az
még nem ront el mindent.”

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
kis- és középvállalkozások, valamint gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
◆ az aktuális támogatási lehetőségekről,
◆ a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról,
valamint segítséget nyújt beruházások tervezésében, megújulásában.
Ingyenes telefonos és személyes konzultációs lehetőségek tájékoztató anyagok
megküldése.
Kedvezményes feltételek szerint igénybe vehetők:
◆ üzletviteli tanácsadás,
◆ mezőgazdasági szaktanácsadás,
◆ hitelkérelmek összeállítása,
◆ pályázati tanácsadás,
◆ projektgarancia
Hívja a 06/1 200-771 kék számot,
vagy keressen minket az avhgatanacsadas@avgha.hu e-mail címen.
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Fiatal
mezőgazdasági
termelők
támogatása
A támogatás célja
A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása,
a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a
mezőgazdasági tevékenység hosszú távú
fenntartása.
A támogatás jellege és mértéke
A fiatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) a mezőgazdasági
tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást
vehet igénybe. A támogatás összege az
elért üzemméret nagyságától függően
differenciált, maximum 40 000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
A támogatás igénybevételének
feltételei
Az ügyfél a támogatást akkor veheti
igénybe, ha:
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem
benyújtásának évében 40. életévét még
nem töltötte be;
■ mezőgazdasági üzem vezetőjeként
első alkalommal kezd gazdálkodni, új
gazdaságot hoz létre, vagy gazdaságot
vesz át;
■ megfelelő középfokú, vagy felsőfokú
agrárvégzettséggel rendelkezik;
■ gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be.
Az ügyfél a támogatást nem veheti
igénybe, ha a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár,
agrár-vidékfejlesztési célú támogatási

kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH). Ez a kizáró ok nem áll fenn
abban az esetben ha az ügyfél kizárólag az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív
Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló
támogatása című intézkedésre nyújtott
be pályázatot.
Az ügyfél köteles:
■ az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében szervezett kötelező
képzésen részt venni, és azt elvégezni;
■ a mezőgazdasági üzemet személyesen
vezetni, az életképesség elérése után a
mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytatni;
■ az üzleti tervben foglaltakat az abban
meghatározott ütemezésnek megfelelően teljesíteni;
■ ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUMEt, akkor az üzemének méretét a támogatási határozat kézhezvételét követő 3 év
alatt legalább 4 EUME-ra növelni, és az
életképes gazdaság méretét fenntartani
az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig;
■ ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t,
akkor az életképes gazdaság méretét
fenntartani az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig;
■ a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási határozat kézhezvételét követő
5 évig egyéni vállalkozóként folytatni;
A támogatási kérelem
benyújtása
A támogatási kérelmet a 2007. évben
december 3. és 2008. február 7. között,
ezt követően pedig minden év április 15.
és május 15. között lehet benyújtani az
MVH által rendszeresített nyomtatványon írott formában, valamint az MVH
honlapján keresztül elektronikus formában is.
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pályázatok

Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
decembertől pályázható
kiírásai
Mezőgazdasági
termelők
gazdaságátadása

A támogatás célja
A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal
mezőgazdasági termelők támogatásával
összehangolt – javítása, az elaprózódott
birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, a gazdaságok átlagos
méretének növelése.
A támogatás jellege és
kedvezményezettjei
Jövedelempótló típusú támogatást vehet
igénybe
– a gazdaságot átadó gazdálkodó, akinek
főtevékenysége mezőgazdasági termelés, nem rendelkezik munkaviszonyból
vagy más nem önálló tevékenységből
származó jövedelemmel, és a TEÁOR
szerinti 01.1-01.3. tevékenységek közül
legalább egyet főtevékenységként végző
egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adóbevallásra kötelezett őstermelő,
– az átadó gazdálkodó munkavállalója.
A támogatás addig folyósítható, amíg
a támogatott részére saját jogú nyugdíj
megállapítására nem kerül sor, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó
gazdálkodó 70. életévének betöltéséig,
munkavállaló esetében a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.
A támogatás mértéke
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta
a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege
annak 200%-a, de legfeljebb évi 18 000
eurónak megfelelő forintösszeg.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege az előbbi összeg 50%-a, de legfeljebb

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

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lezárult pályázatai
■ Ültetvénytelepítés
■ Megújuló energiaforrások felhasználása
■ Állattartó telepek korszerűsítése
■ Gépek, technológiai berendezések beszerzése
■ Termelői csoportok létrehozásának támogatása
■ Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás támogatása
■ Mezőgazdasági területek erdősítése
■ Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Több munkavállaló esetén a támogatás
együttes összege nem haladhatja meg a
munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét.
A támogatás igénybevételének
feltételei
Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
betöltötte az 55. életévét, de az átadás
időpontjában nem éri el a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt;
■ nem részesül sajátjogú nyugellátásban;
■ a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, és azt a támogatási

kérelem benyújtását megelőző öt éven
keresztül őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként főtevékenységként végezte;
■ legalább 3 hektár általa hasznosított
földterület után kapott egységes terület
alapú támogatást a megelőző két évben;
■ termőföldjét az átvevőre per- és igénymentesen átruházza, haszonbérletét
megszünteti;
■ átadja az önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományát;
■ átadja a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvótákat, támogatási jogosultságokat és kötelezettségeket;
■ ezután csak önellátásra végez termelést, amelyhez nem vesz igénybe további
uniós támogatást;

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2008. I. negyedévében várhatóan megnyíló pályázatai
■ Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és
végtermék előállítására
■ Mezőgazdaság üzemi és közösségi létesítmények fejlesztése az öntözés,
melioráció és egyéb vízgazdálkodás tárgyában
■ Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések
■ Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése
■ Mezőgazdasági termékek értéknövelése
■ Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése
■ A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás
■ Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
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■ az átadandó gazdaság több min egy
EUME érték.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója
akkor jogosult támogatásra, ha
■ a támogatási kérelem benyújtásakor
betöltötte az 55. életévét, de az átadás
időpontjában nem éri el a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt;
■ nem részesül saját jogú nyugellátásban;
■ a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával
töltötte segítő családtagként vagy mezőgazdasági munkavállalóként az átadó
gazdálkodó gazdaságában, és ezalatt
rendelkezett társadalombiztosítással;
■ véglegesen felhagy az üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel és munkavállalással.
A gazdaságot egy mezőgazdasági termelő veheti át, aki fiatal mezőgazdasági
termelőknek nyújtott jövedelempótló
támogatásában részesül az átadandó
gazdaságra vonatkozóan, vagy regisztrált mezőgazdasági termelő, aki főtevékenységként mezőgazdasági termelő
tevékenységet egyéni vállalkozóként végez, az átadáskor még nem tölti be a 40.
életévét, legalább szakmunkás szintű
mezőgazdasági képzettségek egyikével
vagy felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkezik, az átvétel a gazdaság méretének növelése céljából történik.
A támogatási kérelem
benyújtása
A támogatási kérelmet 2007. december
3. és 2008. január 15. között, ezt követően minden év szeptember 15. és október
15. között lehet benyújtani. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített
nyomtatványon írott formában, valamint az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani.
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