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Kezességvállalással könnyebb
a finanszírozás
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) stratégiai célja,
hogy megkönnyítse a hitelhez jutást olyan – elsősorban agrár- és vidéki mikro,
kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) számára, amelyek finanszírozását
a pénzügyi intézmények túl kockázatosnak ítélik. A hitelfelvételnél a készfizető
kezesség bevonása számos kézzelfogható előnyt jelent a vállalkozások
számára, ugyanakkor a kezesség iránt egyre nagyobb igény mutatkozik
a bankok részéről is. Az alapítvány összekötő szerepet tölt be az agrárágazat
finanszírozásában, együttműködik a terület valamennyi (vállalkozói,
finanszírozói, kormányzati) szereplőjével. Kezdeményező szerepet játszik
az új vállalkozás-finanszírozási lehetőségek kidolgozásában és gyakorlati
alkalmazásában is. Erről beszélgettünk dr. Herczegh Andrással, az AVHGA
ügyvezető igazgatójával.
Hogyan ítéli meg az agrárvállalkozások jelenlegi finanszírozási helyzetét? Milyen szerepet
játszik az alapítvány az agrárhitelezésben?
Kedvező tendencia látható a mezőgazdasági vállalkozások hitelezésében. Miközben a teljes vállalati hitelállomány 2011-től mintegy 7 700 milliárdról 2015-re 23 százalékkal kb. 5 900 milliárdra
csökkent, a mezőgazdasági vállalkozásoké 12 százalékkal bővült, 326 milliárd forintról 366 milliárd
forintra. A hazai gazdasági szereplők egy része
túlságosan eladósodott ahhoz, hogy újabb kölcsönt vegyen fel, azaz nincs elég szabad fedezete,

„Elsődleges cél a kisebb és kevésbé
hitelképes vállalkozások segítése.”
Herczegh András

amit fel tudna ajánlani a hitelfelvételhez. Tovább
növeli a kockázatot, hogy a mezőgazdasági üzemek fedezetbe adható eszközeinek jelentős része
korlátozott forgalomképességgel bír, ilyenek például a terményszárító, a magtár vagy az állattartó

telep épületei. Erre a problémára
nyújt megoldást az AVHGA kedvezményes kezessége, amelynek
a lényege, hogy kevesebb fedezettel, vagy akár tárgyi fedezet
nélkül juthatnak finanszírozáshoz
a cégek, de nagyobb hitelös�szeghez, alacsonyabb kamathoz,
hosszabb futamidőhöz is hozzásegítheti őket az intézményi kezesség. Elsődleges cél a kisebb és
kevésbé hitelképes vállalkozások
hitelhez jutásának segítése, de
olyan vállalkozások is fordulhatnak hozzánk, amelyek hitelképesek ugyan, de javítani szeretnének
a hitelkondícióikon.
Miként alakul az alapítványi kezesség iránti
igény?
Az alapítvány kezessége iránti megnövekedett
igényt mutatja az egyre gyarapodó kezességállomány: az AVHGA 2010 óta megkétszerezte
a kezességgel biztosított fennálló hitelállományát.
Az elmúlt egy év folyamán pedig jelentős, közel
nyolcezer új hitelfelvételen keresztül segítette
az agrár, illetve vidékfejlesztési célú vállalkozások forráshoz jutását. 2016. szeptember 30-án
a garantált hitelek összege összesen 206,5 milliárd
forintot tett ki.
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Milyen lehetőségeket lát a Vidékfejlesztési
Program megvalósításában?
Jelentős növekedés várható a következő hónapokban az agrárhitelezésben, mégpedig a Vidékfejlesztési Programnak (VP) köszönhetően, elsősorban
a beruházási és ahhoz kapcsolódó hitelek esetében.
A VP nyertes pályázataihoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításához a támogatási összegen felül
többnyire támogatás-előfinanszírozási hitel, beruházási hitel, a megvalósult projekt működtetési
szakaszban pedig forgóeszközhitel igénybevétele
válhat szükségessé. A VP kiemelt ágazatai – például
az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar
– már 5-10 évvel ezelőtt is fókuszterületek voltak
nálunk, ezért ezekben az ágazatokban hagyományosan nagyon sok gazdálkodó partnere van
az alapítványnak. A legtöbb beruházási támogatás a nagy munkaerő-igényű ágazatokba áramlik.
Ez egybecseng az alapítványi célokkal, hiszen a legtöbb esetben kisvállalkozások, őstermelők és családi
gazdaságok hiteleihez nyújtunk garanciát. Célszerű,
ha a gazdálkodók még a pályázat benyújtása előtt
felkeresik az adott pénzintézetet, és együtt tervezik
meg a beruházás finanszírozási oldalát.
Melyek az alapítvány üzletpolitikai célkitűzései?
A mezőgazdasági vállalkozásoknak korszerű technológiára, így szinte folyamatos fejlesztésekre, gépvásárlásokra van szükségük, ennek megfelelően
a hitelfelvétel iránti igény magas a szektorban, ami
például megmutatkozik a forgóeszköz hitel felvételek magas arányában. Megfigyelhető, hogy ezek
a vállalkozások hagyományosan jó adósnak számítanak, annak ellenére, hogy az ágazat sajátosságaiból fakadóan sokan küzdenek forráshiánnyal.
Az agrárszektor egészen speciális igényekkel rendelkezik: egyrészt hosszú a termelési ciklus, mivel
egy beruházás jellemzően egy év alatt termel bevételt. Másrészt az ágazat erősen időjárásfüggő,
ami a termelékenységet és a versenyképességet
jelentősen befolyásolja. Az alapítvány pénzügyi segítséget nyújt ahhoz, hogy a vállalkozások minél
gyorsabban reagálhassanak a változó környezethez,
és terveiket megvalósíthassák. Az AVHGA nem kizárólag a mennyiségi növekedésre helyezi a hangsúlyt,
hanem az agrárvállalkozások célzott támogatására,
a gazdálkodók hitelhez jutási feltételeinek javítására, kedvezőbb helyzetbe hozására. Ezért kimondottan a gazdálkodók speciális igényeire szabott
finanszírozási megoldásokat alakított ki több hazai
hitelintézettel. Ezek az egyedi termékek mérsékelt
fedezeti elvárásokat, kedvezőbb díjakat és egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést biztosítanak a gazdálkodók és a pénzügyi intézmények számára egyaránt.
A hazai pénzintézeti rendszer mekkora hányadával állnak kapcsolatban?
Több mint száz pénzügyi partnerintézménynél,
vagyis gyakorlatilag az összes magyarországi banknál, a takarékszövetkezeteknél, és kisebb mértékben más pénzügyi vállalkozásoknál lehet igényelni
az alapítvány kezességét hitellel vagy más banki
termékkel együtt. Így gyakorlatilag az ország min-

den pontján jelen vagyunk. A kezesség igénylése
az ügyfél részéről nem jár plusz adminisztrációs
feladattal, a kezességvállalással kapcsolatos teendőket teljes egészében a bankokkal közösen bonyolítjuk. Feladatunk a gazdálkodók finanszírozásának
segítése, ezért mindig az alapítványnál elérhető legkedvezőbb kezességvállalási lehetőségeket kínáljuk.
Az agrárvállalkozások hitelezése a bankok számára speciális kockázatokat is hordoz, ilyen például
az időjárásnak való kitettség. Hogyan tud segíteni
az AVHGA az ágazat sajátosságaiból fakadó finanszírozási problémák megoldásában?
A kormányzati célkitűzésekkel összhangban vannak
az alapítványi célok is. Az agrártárcával együttműködve részt veszünk speciális finanszírozási konstrukciók kialakításában és működtetésében. Jelentős szerepet kapnak a Földművelésügyi Minisztérium
által kidolgozott, a kedvezőtlen időjárási jelenségek, illetve kedvezőtlen piaci körülmények által sújtott vállalkozások finanszírozását segítő különböző
programok. Így, a valamennyi esetben alapítványi
készfizető kezességgel biztosított, évek óta sikeresen
működő Agrár Széchenyi Kártya program keretében, a fagykárt vagy jégkárt szenvedett gazdálkodók mellett 2016 októberétől már a tejhasznú tehénés sertéstartók által felvett meghatározott futamidejű hitelekhez is kiemelt kamat-, kezelési költségés kezességi díjtámogatást nyújt az agrárminisztérium. Az ilyen célú banki kölcsönöket pedig minden
esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány támogatott kezessége biztosítja.
Milyen új konstrukciókat dolgoz ki az alapítvány
az agrárvállalkozások számára?
Nemrég kötöttünk az Európai Beruházási Alappal
(EIF) megállapodást, amely lehetővé teszi több mint
50 milliárd forint többlet hitel kihelyezését több
ezer, elsősorban a mezőgazdaságban tevékenykedő
mikro-, kis- és középvállalkozás számára. Az alapítványi kezességet a vállalkozások forgóeszköz-,
folyószámla- és beruházási hitelhez, valamint bankgaranciához is igénybe vehetik. Az EIF-fel létrejött
együttműködés révén, az uniós COSME program 50
százalékos viszontgaranciát biztosít, amit az alapítvány saját forrásával kiegészíthet, így az akár 80
százalékos mértékű kezességvállalás is lehetővé
válik a kkv-k számára, egyedülálló módon összekapcsolva az EU-s forrást a hitelkezességgel.
A COSME program viszontgaranciája nem minősül
állami támogatásnak, ezért a hitelfelvevő vállalkozásnak nem kell azt figyelembe vennie, az uniós szabályok szerinti, vállalkozásokként mindössze 15 000
eurós agrár de minimis támogatási határ betartásánál. Így lehetővé válik, hogy a vállalkozások a jövőben
más kedvezményes hitelprogramokban vegyenek
részt, vagy vissza nem térítendő támogatásra pályázzanak. Mindeközben a közvetlen uniós viszontgarancia bevonása a magyar költségvetésben megtakarítást jelent. Az alapítvány már több bankkal megindította az együttműködést az agrárcégek finanszírozási igényeit szolgáló – az EIF viszontgaranciájára
támaszkodó – új hiteltermékek kidolgozására.

A trágyatárolók építésének
támogatása
Döntés született arról, hogy a Vidékfejlesztési
Programban a trágyatárolók építését segítő pályázatra jelentkezők közül kik kaphatnak támogatást.
A támogatási konstrukció célja, hogy az állattartó
telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. Emellett az is kiemelt szempont,
hogy a fejlesztések révén csökkenjen az üvegházhatású gázok, illetve az ammónia-kibocsátás mértéke,
a felszín alatti vizek minősége pedig javuljon.
A pályázati felhívás azoknak a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatási lehetőséget, akik korábban nem tudták megépíteni az előírásoknak megfelelő trágyatárolókat.
A mintegy 5,6 milliárd forint keretösszegű felhívásra csaknem háromszoros volt a túligénylés. Végül
mintegy 280 projekt részesülhet támogatásban.
A többi támogatási túligénylést mutató vidékfejlesztési konstrukció szempontjából is figyelemre méltó,
hogy a nagyszámú érdeklődés miatt a Miniszterelnökség régiótípusonként, illetve üzemméretenként
a támogatás odaítéléséhez szükséges minimum
pontszámot vezetett be.

A nyertes pályázatok közel 90 százalékát mikro-,
kisvállalkozások és családi gazdaságok adták be,
a nagyobb üzemméretű gazdaságok a rendelkezésre
álló keretösszeg 10 százalékában részesülnek.

A hazai kisvállalkozások, így az agrárvállalkozások számára is nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, illetve pályázatok esetében a szükséges önrésszel. A Vidékfejlesztési Program
pályázati kiírásai esetében is, a támogatott fejlesztési projekt
megvalósításához általában hitelt vesznek fel a vállalkozók, amelynek igénybevételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezességgel tudja segíteni. A pályázatok megvalósításához az elnyert támogatási összegen felül többnyire támogatás- előfinanszírozási hitel, beruházási hitel, a működtetési szakaszban pedig
forgóeszközhitel igénybevétele válhat szükségessé, amelyekhez
egyaránt kapcsolódhat az alapítvány készfizető kezességvállalása.
A Vidékfejlesztési Program projektjeinek a pályázati és banki
támogatásra kiterjedő, azok teljes körű finanszírozása érdekében
konzultációs lehetőséget és egyedi kedvezményeket biztosít
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. Érdeklődni lehet
a 06 1 215 2444-es telefonszámon, a 06 80 203 760-as
zöldszámon, vagy a konzultacio@avhga.hu e-mail címen.

Élelmiszeripari támogatási
program
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében jelenik meg hamarosan az
„Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása
kombinált hiteltermékkel” című pályázati felhívás.
Az összesen 100 milliárd forintnyi: 50 milliárd
forint vissza nem térítendő és 50 milliárd forint
visszatérítendő (kedvezményes kamatozású kölcsön) fejlesztési forrás az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését, piaci pozíciójának erősítését, a munkahelyek megtartását
eredményező beruházásainak megvalósítását és
a helyi gazdaság megerősítését segíti.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci
igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és hatékonyságot. A nyertes pályázók 50-750 millió forint vis�-
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sza nem térítendő támogatást nyerhetnek el, míg
az igényelhető kölcsön összege minimum 50 millió, maximum 2 milliárd forint lehet. Az igényelhető
kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt
vissza nem térítendő támogatás összegét. A vis�sza nem térítendő támogatás mértéke a fejlesztési projekt elszámolható költségének maximum
37 százaléka lehet. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke pedig a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb
75 százalékát teheti ki. A támogatásból lehetőség
van új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
infrastrukturális és ingatlan beruházásra, továbbá
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazására is.
A támogatási kérelmeket várhatóan 2016 végétől
lehet majd beadni.
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Fejlesztés után – változás előtt
Küzdelmes éveket tud maga mögött a Jászberény határában gazdálkodó
Agro-Lehel Kft. és a jövő sem mutatkozik könnyebbnek. Az utakat,
lehetőségeket Kiss János ügyvezető elemezte.

– Ahhoz, hogy megértsük gazdálkodásunk lényegét, korábbi, s máig
ható mozgatórugóit, tudnunk kell,
hogy a vállalkozás elődje egy állami
gazdaság üzemegysége volt, majorral, istállóval, szántófölddel. Jellemzően korszerűtlen épületekkel,
gépekkel. 1995-ben sikerült, saját
erő, OTP hitel, meg némi halasztott
fizetés segítségével kivásárolni.
Hagyományos tevékenységet folytatott, és ugyanazt tesszük mi is:
növénytermesztés, állattenyésztés,
szolgáltatás. Jelen pillanatban 870
hektár szántóterületen termelünk
növényeket. Ez mind bérlemény,
tagjainktól, s külső tulajdonosoktól
béreljük. Valaha nagyobb volt a terület, de közben az állami bérletek
csökkentek, s várhatóan tovább fog
zsugorodni, mivel van közte olyan
állami terület, amit most értékesítettek. Az összes területünk 1100 hektár, ezen felül
van 80 hektár szántó, amit bérmunkával művelünk,
a többi gyepterület. Bár 240 hektárra van vízjogi
engedélyünk, de egyrészt nincs annyi víz, másrészt
a vetésszerkezet is olyan, hogy nem tudjuk teljesen
kihasználni. Mivel a területhez képest nagy az állattenyésztés, sok szerves trágya keletkezik. Döntően
ezzel oldjuk meg a tápanyag utánpótlást, műtrágyát
alig-alig használunk.
Az állattenyésztésről és a szolgáltatásról szólva
a következőket mondta az ügyvezető.
– Az állattenyésztés kizárólag a tenyészállat értékesítést és a tejtermelést jelenti. Több mint 500 holsteinfríz tehén, valamint 500 növendékállat teszi ki az állományt. Közismert a tej piaci helyzete, örülnénk, ha
nullára kijönne az eredmény, ezért igen jelentős a tenyészállat értékesítésünk. Mindig is számottevő volt,
de most kimondottan jól jön, hogy az elmúlt húsz
évben 400-500 üszőt értékesítettünk görög, orosz
tenyésztőknek, most például Erdélybe szállítunk.
A szolgáltatás az említett 80 hektár teljes művelését

„Az állandó fejlesztés miatt
a folyó termeléshez forgóeszköz hitelt kellett felvenni,
ami az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
közreműködésével sikerült.”
Kiss János

jelenti, azon kívül elmegyünk silózni, gabonát aratni
más cégekhez, de mi is veszünk igénybe szolgáltatást másoktól, például szervestrágya szórást vagy
szállítást, mert ezeket a tevékenységeket leépítettük.
Az induláskor mindenre nem juthatott pénz, valamit el kellett hagyni. Azért esett a választás ezekre
a munkakörökre, mert nyáron időszakos igénybevételt jelentenek, munkacsúcsban pedig még plusz
munkaerőt kellett alkalmazni.
Hogyan sikerült a technikai, technológiai színvonalat korszerűre fejleszteni? – kérdeztük Kiss
Jánostól.
– Folyamatos fejlesztéssel. Égető szükség volt
az újításra, mert korszerűtlenek voltak a gépek, elavult az állattenyésztési technológia. Kivásárláskor
felvettünk az OTP Banktól egy jelentős hitelt, amit
folyamatosan kellett törleszteni, és emellett még a
napi termeléshez gázolajat, növényvédő szert, takarmányt kellett vásárolni. A sok kiadás miatt tudomásul
kellett vennünk, hogy a fizetések nem úgy alakulnak,
mint máshol, az volt a szerencse, hogy mindenki, aki
részes volt a kivásárlásban, itt dolgozott.
– Próbáltunk elsősorban támogatások és hitelek
igénybevételével valahogyan elindulni. Kisebb gépvásárlásokkal kezdtük, inkább használt gépeket vettünk, majd 1998-ban, egy sikeresebb év után tudtunk
nagyobb léptékű fejlesztést megvalósítani. Akkor vásároltunk egy gabonakombájnt, egy siklókombájnt,
meg egy takarmánykiosztó kocsit is. 1998-99-ben
pedig elindult a tehenészeti telep rekonstrukció. Ez
a jelentős támogatás mellett is komolyan megterhelte a gazdaságot. Megújítottuk a fejési technológiát,
silóteret, trágyatárolót, utakat építettünk, valamint
a 2000-es évek elején sikerült egy nagy traktort,
korszerű permetezőt, bálázót vásárolni. Ezután
kisebb szünet következett a fejlesztésekben.
– 2005-ben indult egy nagyobb programunk, amikor
lecseréltük a középkategóriás traktort, a vetőgépeket, a kaszáló gépeket, a rendkezelőt, a silózó gépet eladtuk, s beszámítással újakat vettünk. 2008ban volt egy újabb állattenyésztési rekonstrukció.
Utána jött egy nagyobb falat: 2010-ben, a szilárd
és hígtrágyakezelés megoldása, nagy összegeket
emésztett fel. 2013-ban szintén a tehenészetben
hajtottunk végre egy újabb beruházást, a fejéstechnológiát részben kicseréltük, lényegesen jobb lett
a tej beltartalma, biológiai minősége. Megdupláztuk a tejtároló kapacitást, megoldottuk a hőszigetelést, napkollektorokat szereltünk fel a meleg víz
előállítására. Ezt követően 2015-ben vásároltunk
egy új kombájnt. Azért soroltam fel mindezt kissé
részletesebben, hogy lássuk, mennyi pénzt öltünk
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a fejlesztésbe, s miután mindez kész lett a tej ára folyamatosan csökkent. 2010 táján felmerült a bezárás
gondolata is, de egy működő tehenészetet nem kön�nyű megszüntetni, folytatni kellett a termelést.
A folyamatos fejlesztés pénzügyi hátterét a következőkben vázolta az ügyvezető.
– Mióta létezik a vállalkozás, csak a nagyobbakat számolva is 600-700 millió forint értékű beruházást hajtottunk végre, ami a saját erő és a támogatás mellett
döntően hitelből valósult meg. Az állandó fejlesztés
miatt a folyó termeléshez forgóeszköz hitelt kellett
felvenni, ami az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány közreműködésével sikerült. A fejlesztési hiteleket a meglévő ingatlanok döntően fedezték, de a termeléshez szükséges folyószámla hitelek fedezetéhez igénybe kellett venni az alapítvány
készfizető kezességét.
– Az összes hitelt az OTP Banktól vettük fel. Most kissé megálltunk a fejlesztésben. Ennek oka egyrészt az
általunk művelt földterület körüli bizonytalan helyzet, másrészt a tej ára miatti kiesés. Sikerült pályázaton vásárolni a korábbi bérelt állami területből, de
320 hektár új tulajdonoshoz került, aminek a bérletéről még nem állapodtunk meg. A tejtermelés komoly
veszteséget okozott. Az előző évben, amikor még 80
forint fölött volt a tej ára, támogatással együtt is a
nulla közelében volt az ágazat eredménye. Idén tovább csökkent az ár, nem biztos, hogy éves szinten
eléri a 75 forintot, annak ellenére, hogy most némileg emelkedik. Két év alatt 100 millió forint árbevétel csökkenés következett be. 2014-ben 360 millió
volt a tej árbevétele, az idén várhatóan 260 millió
forint lesz.
– A költségek erős visszafogásával próbáljuk csökkenteni a kiadásokat, de ez csak rövidtávon működik,
mert ami fejlesztés most elmarad, azt később pótolni
kell. Azt tudjuk még tenni, hogy a szakmailag indokoltnál több tenyészüszőt értékesítünk. Szerencsére van
elég vemhes üszőnk, mert készültünk erre a helyzetre, ha nem is ilyen mértékben. Szexált spermát használunk, így aztán sok üszőnk van, alig születik bika.
Nagy erőfeszítéssel pénzügyileg egyenesben tartjuk
magunkat, az a lényeg, hogy fizetőképes legyen a cég.

Milyen irányban fejlődhet a gazdaság? – kérdeztük
Kiss Jánostól.
– Nehéz egyetlen célt megfogalmazni, inkább úgy
mondanám, hogy különböző lehetséges utak vannak.
Az öntözést fejleszteni szükséges, a növénytermesztési gépek karbantartásra szorulnak és a tehenészetbe is kellene fektetni. Kisebb dolgokban elindultunk,
például tervezzük a napelemek számának növelését,
azzal a céllal, hogy kiváltsuk a villamos energiát,
ami jelentős költségmegtakarítást eredményezne. A
növénytermesztésben a fenntartható talajművelés
kialakításában működünk együtt egy céggel, amelynek a gépével a trágyából humuszt, és ezt követően
baktérium trágyát készítünk, amit szinte az egész
területre kijuttatunk, ezzel megtakarítjuk a műtrágya
költségek egy részét. Egyébként is igyekszünk a legkevesebb vásárlásra hagyatkozni. A napenergia hasznosítása, az önfenntartó talajművelés, a természetes
talajerőpótlás mind-mind első lépcső a fenntartható
fejlődés útján. Most a gazdasági nyomás, a költségek
kényszerű csökkentése fordít bennünket egy új gondolkodás irányába. Lehet, hogy később ebből lesz az
előnyünk, akár még nyertesek is lehetünk.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ
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Agrár Széchenyi Kártya:
a tehén- és sertéstartók támogatása
A jégkárt, fagykárt szenvedett vállalkozások után
a tejhasznú tehén-, illetve sertéstartással foglalkozó
gazdálkodók is hozzájuthatnak a Földművelésügyi Minisztérium (FM) által támogatott, kamat- és költségmentes hitelhez az Agrár Széchenyi Kártyán keresztül. A támogatási program hozzájárul a tejelőtehén-,
illetve sertéstartók likviditási problémáinak áthidalásához, egyúttal megakadályozza, hogy a termelőknek
fel kelljen számolniuk tenyészállományukat. (A konstrukció részletei a 66/2016. (X. 12.) számú, „Az egyes
kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági
ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról”
című FM rendeletben olvashatók.)
A szóban forgó támogatási program keretében a
tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozó, kis- és középvállalkozások, valamint termé-

szetes személyek igényelhetnek átmeneti pénzügyi
segítséget. Az állam az érintett agrárvállalkozásoknak a 2016. december 31-ig benyújtott hiteligénylések alapján megkötött, maximum 1 éves futamidejű
hitelszerződésekhez ad 100 százalékos kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatást. A támogatás állategységenként legfeljebb 500 ezer, összesen
legfeljebb 50 millió forint összegű hitelszerződéshez
vehető igénybe. A hiteleket az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány kezessége biztosítja.
A konstrukcióban felkínált kamat- és kezelési költségtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény
kezességvállalásával nyújtott támogatás együttes
támogatástartalma – figyelembe véve a gazdálkodók
egyéb de minimis támogatásait is – mezőgazdasági
vállalkozásonként nem haladhatja meg az agrár de
minimis támogatás 15 000 eurós felső határát.

Tájékoztatás az Éves
Fejlesztési Keretekről

A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. október 7-én megjelent Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés című (AKG) pályázatra majdnem háromszoros túligénylés érkezett. E szerint több mint 18
ezer gazda nyújtott be támogatási igényt, csaknem
450 milliárd forint összegben, noha erre a célra
csak 158 milliárd forintos keretet hirdettek meg.
Ezt figyelembe véve lehetetlen volt minden gazdálkodó kérelmét támogatni. A kérelmezők alig több
mint fele részesült csak támogatásban. Ez mintegy
9500 gazdálkodó több mint 11 ezer kérelmét jelenti. A támogatott terület nagysága 441 ezer hektár
volt. A szőlő- és gyümölcstermesztés, illetve az állattenyésztés esetében nagyobb lett az elutasítási
arány, mint a teljes AKG esetében.
Az előbbiekre tekintettel a Miniszterelnökség 2016
szeptemberében újabb AKG kiírást hirdetett meg.
A kertészeti ágazat gazdálkodói részére 15, az állattartók számára 25 milliárd forintos támogatási
keret áll rendelkezésre.

A Kormány hivatalos internetes uniós pályázati oldalán egy
új linken (www.palyazat.gov.hu/eves-fejlesztesi-keretek) 2016
októberétől elérhetővé vált az összes Operatív Program
(így a Vidékfejlesztési Program) hatályos idei éves pályázati
menetrendje, azaz Éves Fejlesztési Kerete. Így az érdeklődök
áttekinthető, táblázatba foglalt formában olvashatják,
hogy melyik pályázat jelent már meg, melyik mikorra
várható, mekkora keretösszeggel, és mi lesz a pályázat
meghirdetésének módja.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány valamennyi vidéki kisés közepes vállalkozás, családi
gazdálkodó, őstermelő számára nyújt
készfizető kezességet, melyet az
Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi
intézmények igényelhetnek a belföldi
vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a Kormány az év elején
tette közzé az egyes Operatív Programok Éves Fejlesztési
Keretét a Magyar Közlönyben, majd a változásokat
jellemzően negyedévente ugyancsak a Magyar Közlönyben
publikálta. Ez az érdeklődők, pályázók számára viszonylag
nehezen követhető tájékoztatási megoldás volt.
Az egyes Operatív Programokhoz tartozó Éves Fejlesztési
Keretek (ÉFK) alapadatainak rendszerezett közlése azt
a célt szolgálja, hogy ne csak a pályáztatás végrehajtását
végző intézményrendszer szereplői, hanem a pályázók
számára is időben rendelkezésre álljanak a pályázáshoz
szükséges legfontosabb információk. A fenti linken nemcsak
az egyes programokhoz tartozó hatályos ÉFK-k, hanem
egy archív mappában a korábbi, módosult ÉFK verziók is
elérhetők. Az ÉFK-k különféle változatai közti módosításokat
narancssárga kiemeléssel jelölik.

Agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatás

Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége
igényelhető
• Kölcsön/hitel• Garancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: konzultacio@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke:
maximum 80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának Hirdetménye tartalmazza

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági
eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti
erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon
működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során a támogatás célrendszeréhez illeszkedő tevékenységek
elvégzését vállalják. A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás alapját a (szántó és ültetvény)
területhasználat adja. A projektek 2017. január
1. és 2021. december 31. között valósulnak meg.
Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései
évente, az adott évi egységes kérelem keretében
igényelhetők.
A jelen AKG pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2. és 2016.
december 2. között nyílt lehetőség. A beérkezett
pályázatokat együttesen bírálják el.
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Kertészeti gépbeszerzés
támogatása
A Vidékfejlesztési Program keretében pályázható a „Kertészet
korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című
kiírás. A konstrukció célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők
versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott
érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát
kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének
támogatása révén.
A rendelkezésre álló mintegy 18 milliárd forintos vissza
nem térítendő támogatási keretből kb. 16,4 milliárd forintot
a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelését,
szerkezetátalakítását és modernizációját ösztönző fejlesztésekre
lehet fordítani. A fennmaradó, kb. 1,6 milliárd forintos támogatás
pedig a kertészeti vállalkozások generációs megújulását célozza.
A gazdálkodók kertészeti tevékenységhez szükséges munkagépek,
önjáró betakarítók, egyéb eszközök és gépek, valamint kisebb
teljesítményű traktorok beszerzéséhez kérhetnek
támogatást.
Egyéni mezőgazdasági termelői pályázók esetében
a támogatás maximális összege tízmillió forint, míg a legalább
öt gazdálkodóból álló kollektív beruházási pályázat esetében
húszmillió forint nyerhető el. A közép-magyarországi régióban
működő gazdaságok esetében a beruházás teljes elszámolható
költségének legfeljebb negyven százalékát teheti ki a támogatás,
míg az ország más részeiben ez az arány elérheti az ötven
százalékot. A fiatal gazdák és a kollektív beruházások esetében
a támogatási intenzitás további tíz-tíz százalékkal növelhető.
A pályázók 2016. december 19. és 2018. december 18. között
adhatják be támogatási kérelmeiket. Elsőként a 2017. január 19.
határnapig benyújtott projektek kerülnek
együttesen elbírálásra.

A Vidékfejlesztési Program közeljövőben várható
pályázati kiírásai
• Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások
megvalósítása
• A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért
és promóciójáért
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására
és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Tovább bővülnek a kedvezményes
kezességvállalási lehetőségek
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
stratégiai célkitűzése, hogy megkönnyítse a hitelhez jutást olyan mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv-k)
számára, amelyek finanszírozását a pénzügyi intézmények túl kockázatosnak ítélik. Ehhez illeszkedve,

A Vidékfejlesztési Program további aktuális pályázati
kiírásai
• Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével
• Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
• Gyógynövény-termesztés
• Állattartó telepek korszerűsítése
• Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók
építése
• Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi
és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
• Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
• Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő
gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
• Erdősítés támogatása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítására nyújtandó támogatások
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
• Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken
• Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
• Egyedi szennyvízkezelés

az AVHGA együttműködési megállapodást kötött az
Európai Beruházási Alappal (EIF) az úgynevezett
COSME uniós garanciaprogram keretében. Az Európai
Bizottság által finanszírozott COSME programon keresztül az EIF viszontgaranciája biztosítja az AVHGA
új garancia termékének indítását, ami kifejezetten
olyan kkv-k támogatására fókuszál, melyek egyébként
nem jutnának finanszírozáshoz. Bár az elmúlt években
az AVHGA megduplázta ügyfeleinek számát, a COSME
programban még nagyobb pénzügyi mozgástér áll rendelkezésre a vállalkozások támogatására, és az egyszerűbb adminisztrációs feltételek révén a kérelmek
bírálati és átfutási ideje is tovább fog csökkenni.
A COSME programban hozzáférhető viszontgarancia
hozzájárul ahhoz, hogy az AVHGA minél több mikro-,
kis- és középvállalkozás számára biztosítsa a hitelhez
jutást, megkönnyítse a hozzáférést a finanszírozási
lehetőségekhez olyan gazdálkodók számára is, akik
méretüknél, hitelmúltjuknál vagy egyedi kockázatuknál
fogva eddig nem voltak hitelképesek a hagyományos
finanszírozási rendszerben. A megállapodás lehetővé
teszi, hogy az alapítvány több mint 50 milliárd forint
hitel kihelyezését biztosítsa több ezer, elsősorban a
mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozás számára.
A COSME program keretében viszontgarantált alapítványi kezességet a vállalkozások forgóeszköz-, folyószámla- és beruházási hitelhez, valamint bankgaranciához is igénybe vehetik. A program 50 százalékos
mértékű viszontgaranciát biztosít, amit az alapítvány
saját forrásával kiegészítve 80 százalékos mértékű kezességvállalást is lehetővé tesz a kkv-k számára, ezáltal
egyedülálló módon kombinálja az európai uniós forrást
a hitelkezességgel. Fontos hangsúlyozni, hogy a COSME
viszontgarancia nem minősül állami támogatásnak,
ezért nem terheli az agrárvállalkozások által az uniós
szabályok szerint igénybe vehető, mindössze 15 000
eurós de minimis támogatási keretet. Így lehetővé válik, hogy az érintett vállalkozás további kedvezményes
hitelkonstrukciót is igény vegyen, olcsó forráshoz jusson, kedvezőbb hitelkondíciót érjen el, vagy vissza nem
térítendő támogatásra pályázzon.
A megállapodás szerint az alapítvány az esetleges
beváltások fedezésére összesen mintegy 900 millió
forintot hívhat le az EIF-től. Így tehermentesíti a hazai költségvetést, hiszen uniós viszontgarancia lép
a magyar állami költségvetési viszontgarancia helyére. Az alapítvány már több hitelintézettel megkezdte
az együttműködést az agrárvállalkozások speciális
finanszírozási igényeit kielégítő újabb hiteltermékek
kialakítására.
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