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Jelentősen bővülhet
a KKV hitelezés
A Raiffeisen Bank Zrt. Magyarország egyik legnagyobb hitelintézete.
A mikro-, kis- és középvállalkozási szektor, illetve az agrárágazat
finanszírozásában egyaránt kiemelkedő szerepet játszik. A bank
dinamikusan növekvő hitelezési szerepvállalást célzott meg a szóban forgó
területeken. Milyen lehetőségeket lát a bank a KKV-k és az agrárszektor
finanszírozásában? Milyen banki szervezeti lépések, termékfejlesztés
és hitelezési megoldások segítik e vállalkozói kör kiszolgálását?
Hogyan kapcsolódhat ehhez a kedvezményes alapítványi kezességvállalás?
Erről beszélgettünk Takáts Zsolttal, a Raiffeisen Bank Zrt. kereskedelemés agrárfinanszírozási vezetőjével.

Milyen stratégiai célt tűzött ki maga elé a Bank?
A Raiffeisen Bank International AG (RBI) Ausztria
egyik legjelentősebb vállalati és befektetési banki
szolgáltatója, egyben Közép- és Kelet-Európa egyik
vezető kereskedelmi bankja. A szóban forgó térségben a legkiterjedtebb hálózattal rendelkezik, tizenöt országban van jelen. Az RBI bankcsoport első
leánybankja a magyarországi Raiffeisen Bank Zrt.
A hazai leánybank univerzális bankként működik,
valamennyi ügyfélszegmens kiszolgálását alapcéljának tekinti. Így a lakossági, a mikro- és kisvállalkozói
körbe tartozó, illetve a közepes méretű és a nagyvállalkozói partnerekkel egyaránt kapcsolatban állunk.
A teljes banki termékpalettát (például számlavezetés, hitelezés, befektetési szolgáltatások stb.) kínáljuk ügyfeleinknek.
Mi a szerepe a KKV-szektornak a banki elképzelések megvalósításában?
A mikro-, kis és közepes vállalkozói kör (a KKV-szektor) a magyar nemzetgazdaság hangsúlyos területe.

„az adott ügyfélre szabott, egyedi
finanszírozási konstrukciókat tudunk
felkínálni”
Takáts Zsolt

A KKV-k az előttünk álló években
egyre nagyobb szerepet fognak játszani a gazdasági fejlődésben. Ebbe
a körbe – a kisebbek mellett – számos nagyobb cég is beletartozik.
Részünkről folyamatosan vizsgáljuk a piacot, így tavaly ősszel több
változtatást is bevezettünk a vállalati ügyfélkiszolgálásban a szektor
érdekében. Így szélesebb ügyfélkör
számára lettek elérhetőek olyan
banki termékek, illetve egyedi finanszírozási megoldások, amelyek
korábban nem álltak rendelkezésükre. Ezzel az átszegmentálással az a célunk, hogy a kiszolgálás
színvonalának emelésén túl, jelentős hitelvolumen bővülést érjünk
el. A makrogazdasági folyamatok,
a növekedésösztönző gazdaságpolitika, az uniós források bevonása
a gazdasági növekedés irányába
mutatnak, amely a vállalati hitelezés bővülésével jár. A bank forráshelyzete és a kamatkörnyezet kedvező, a vállalkozások (így a KKV-k)
hitelképessége is erősödő. Mi is aktív szerepet szeretnénk játszani a bővülő finanszírozási igények kiszolgálása tekintetében. Ugyanakkor a kisebb méretű vállalkozásokról sem feledkezünk meg, például
az alacsonyabb forgalmú cégek dedikált banki ügyfélreferenssel működhetnek együtt, ha árbevételük
eléri a 100 millió forintot.
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Az agrárhitelezési politikának melyek a főbb
jellemzői?
Az agrárszektor finanszírozása több évtizedes
múltra tekint vissza bankunknál. Teljes vertikumban gondolkodunk, az együttműködési rendszer,
az értéklánc valamennyi elemét – a mezőgazdasági és feldolgozó tevékenységet, az inputszállítókat
és a kereskedelmet – egyaránt figyelembe vesszük
a hitelezési megoldások kialakításánál. Az állattenyésztési, növénytermesztési, élelmiszeripari,
kereskedelmi ágazat szereplőinek hasonlóképp
rendelkezésére állunk. Nincs jó vagy rossz ágazat,
elsősorban a konkrét partnereket nézzük. A bank
az agrárium teljes körű kiszolgálása mellett kötelezte el magát. Így az alapvető agrárfinanszírozási
banki termékek (például támogatás előfinanszírozási, export- és terményhitelek, beruházási és forgóeszköz kölcsönök stb.) mellett elérhetők nálunk
a különféle támogatott hitelek is.
Az agrárvállalkozások finanszírozását milyen
banki megoldásokkal segítik?
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar különféle területeinek (például a növénytermesztésnek
vagy az állattenyésztésnek, azon belül az egyes
növényféléknek, gyümölcsfajtáknak, állatfajtáknak, vagy a cukor- és húsiparnak stb.) eltérőek
a finanszírozási sajátosságai. Más-más a termelési ciklus hossza és a gazdálkodási folyamat
finanszírozási szükséglete. Ezért a tevékenységek specialitásaira tekintettel széles banki termékskálát kínálunk a gazdálkodók, vállalkozások
részére: így a termelők, terménykereskedők és
–feldolgozók részére készletfinanszírozási; a mezőgazdasági szezonalitáshoz igazodó strukturált
forgóeszköz hitelezési; támogatás előfinanszírozási; vagy a feldolgozott termékek exportját és
exportőrök beszállítóinak hitelezését szolgáló
megoldásokat.
Már említette, hogy „személyre-szabott”, dedikált ügyfélreferensekkel dolgoznak. Mekkora
szerepet tulajdonítanak a közvetlen ügyfélkapcsolat-tartásnak?
A bank a közvetlen ügyfélkapcsolatnak kiemelt jelentőséget tulajdonít. Természetesen a különféle
pénzügyi és gazdálkodási mutatóknak is alapvető
szerepe van a hitelezhetőség megítélésében, de
sokszor ugyanilyen fontosságú, hogy pontos információink legyenek a finanszírozott partnerek
motivációról, a vállalati gazdálkodás „finomszövetéről”. A nagyvállalkozásokkal a bank központi szervezeti egysége, a nagyobb vállalatokkal
a regionális igazgatóságok, a legkisebb cégekkel
pedig a fiókok tartanak közvetlen kapcsolatot.
A bank számára a hitelezési piacon versenyelőnyt
jelent, hogy erre támaszkodva az adott ügyfélre
(köztük természetesen az agrárvállalkozásokra)
szabott, egyedi finanszírozási konstrukciókat tudunk felkínálni. Azt nézzük, hogy valamely vállalkozás egészében megvan-e a szakértelem és azok
az eszközök, amelyek szükségesek elképzeléseik megvalósításához, hogy megállják a helyüket

a piaci versenyben, képesek-e a felvett hiteleket
biztonsággal visszafizetni. Természetesen fontosak a felkínált fedezetek, de az alap, amelyre
a partnerséget építeni lehet, az végül is maga
cég, a kiegyensúlyozott működés és tervezés, illetve az ezeket alátámasztó pénzügyi beszámolók
és üzleti tervek.
Fedezeti oldalról mi a szerepe az intézményi kezességnek? Hogyan veszik igénybe az alapítványi kezességet?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kedvezményes kezességvállalása komoly segítséget jelent számunkra. Például az előbb említett
közvetlen ügyfélkapcsolati megítélés alapján kiértékelt, a vállalati gazdálkodást tekintve ígéretes,
de szigorúan véve nem hitelképes (rendszerint
fedezethiányos) vállalkozások banki finanszírozásának lehetővé tételével. Így a kezességvállalás a banki üzleti lehetőségek kihasználásához is
hozzájárul. A kisebb összegű hitelek esetében a
gyors elbírálású alapítványi portfolió kezességet
vesszük igénybe. A nagyobb összegű hitelek esetében pedig egyedi kezességi termékekre támaszkodunk. A bank és az alapítvány megállapodása
alapján közös termékeket is fejlesztettünk. Így
például alapítványi kezesség kapcsolódik a terményfinanszírozási hitelkonstrukciónkhoz, illetve
a Vidékfejlesztési Program keretében, vagy azon
kívül megvalósuló mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások és az azokhoz kapcsolódó forgóeszköz-szükséglet hitelezéséhez.
Hogyan alakulhat a következő években a KKV-,
illetve az agrárhitelezési tevékenység?
Összességében is jelentős hitelpiaci élénkülésre
számítunk. De rövid- és középtávon a KKV-k fejlesztési és forgóeszköz hiteligényének növekedése várhatóan erősebb lesz, mint a vállalati átlagé.
Az exporttöbblet mellett egyre inkább a fogyasztás és a beruházások bővülésére alapozó gazdasági növekedés, az uniós források elköltése hajtják
előre ezt a folyamatot. A Vidékfejlesztési Program
által támogatott mezőgazdasági fejlesztések, de
az önerőből megvalósuló agrár, illetve az élelmiszeripari beruházási projektek is többlet finanszírozási igényt támasztanak. Komoly lehetőséget
látunk a növekvő hitelkereslet kiszolgálásában.
A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a pályázati dömpingben szűk keresztmetszetet jelenthet
a már most is feszes kapacitásokkal működő építőipari kivitelezés. Célszerű, ha a fejlesztő vállalkozás jóval a megvalósítási időszak befejezési
határideje előtt tájékozódik a kivitelezési lehetőségekről és ezzel egyidejűleg érdemes felépítenie
a megfelelő finanszírozási hátterét is. Másfelől, a
mostani helyzetben, amikor különösen kedvezőek
a finanszírozási feltételek, a vállalkozásoknak érdemes arra is gondolniuk, hogy ezek a kivételes
lehetőségek (alacsony kamatok, forrásbőség) nem
örökérvényűek. Most kell okosan kihasználni azokat, és megalapozni a gazdálkodás hosszabb távú
versenyképességét.

A méhészetek támogatása
Magyarországon a méhcsalád-sűrűség az egyik
legmagasabb Európában: 12 méhcsalád/km 2.
A hazai méhészet a mezőgazdaság teljes termelési értékéből kb. egy százalékkal, az állattenyésztés termelési értékéből pedig hozzávetőlegesen
három százalékkal részesedik. Az ágazat éves kibocsátása az elmúlt években meghaladta a 20 milliárd forintot, a méztermelés 15 és 30 tonna között
alakult. A méhészek a megtermelt méz mintegy 73
százalékát hordós kiszerelésben nagybani felvásárlóknak és kereskedőknek, negyedét közvetlenül a fogyasztóknak, egy százalékát üvegesen kiszerelve kiskereskedőknek és üzleteknek, további
egy százalékát pedig ipari felhasználóknak értékesítik. A megtermelt méz nagyobb hányada exportra kerül. Az Európai Unión belüli mézkereskedelemből Magyarországnak csaknem 40 százalékos
a részesedése. A méztermelésen túl a méhészkedésnek más nemzetgazdasági jelentősége is van.
A megporzáson keresztül az ökológiai egyensúly
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fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében játszik alapvető szerepet. A 100 leggyakoribb magyarországi haszonnövény 70 százalékát
ugyanis a rovarok porozzák be.
Az előbbiek alapján érthető, hogy a magyarországi méhészetek támogatása évről évre kiemelt
szerepet kap. A méhészeti tevékenység hatékonyságának javítását célzó Magyar Méhészeti
Nemzeti Program (MMNP) korábbi 2013-2016-os
hároméves támogatási kerete az azt követő
2016-2019-es hároméves támogatási időszakban megemelésre került. Így jelenleg évi 340
ezer euróval nagyobb összeg, vagyis három év
alatt összesen 5 millió 35 ezer euró (kb. másfél
milliárd forint) áll a magyar méhészek rendelkezésére. A gazdálkodók pályázati úton juthatnak
hozzá a támogatáshoz, most az uniós társfinanszírozással működtetett MMNP 2018/2019-es
végrehajtási évben.

A mezőgazdasági beruházások
dinamikus bővülése
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2017.
első negyedévében közel 65, a másodikban mintegy
86, a harmadikban pedig csaknem 73 milliárd forint
értékű beruházás történt a mezőgazdaságban. Így
az év első kilenc hónapjában a beruházási aktivitás
nagysága megközelítette a 224 milliárd forintot. A 2017.
január-szeptemberi időszakban az agrárberuházások
volumene mintegy 20 százalékkal haladta meg a 2016
azonos időszakában mért szintet. A bővülés a negyedik
negyedévben is folytatódott, a beruházások éves szinten
várhatóan 20 százalék körüli növekedést mutathatnak,
és az értékük megközelíti a 300 milliárd forintot.
Az uniós pályázati projektek tömeges megvalósításával
az agrárberuházások bővülése várhatóan 2018-ban is
folytatódik, és mértéke kétszámjegyű lehet.
A beruházások folytatódó bővülését jó részt
az magyarázza, hogy a Vidékfejlesztési Program
pályázatainak elbírálása jelentős mértékben előrehaladt.
A 2017. év végére a vidékfejlesztési források döntő része,
közel 85 százaléka már gazdára talált, így a támogatási
kötelezettségvállalás értéke meghaladta az 1100 milliárd

forintot. A VP pályázatok alapján eddig több mint 150
ezer támogatói döntés született, amelynek jelentős része
beruházási jellegű volt. A pályázatok elbírálása jelenleg
is zajlik. Azoknál a pályázatoknál is várhatók további
támogatási döntések, amelyeknél korábban már hirdettek
győzteseket. Ilyen például a kertészeti gépbeszerzésre,
az ültetvénytelepítésre, valamint a gomba- és hűtőházak,
üvegházak létesítésére kiírt felhívás. Az egyes
pályázati felhívások esetében megmaradt úgynevezett
maradványforrásokat pedig újra meghirdetik. Így 2018
elején energiahatékonysági beruházásokra és borszőlőtelepítésre is kérhetnek támogatást a gazdálkodók.
A támogatások folyósítása a 2018. év folyamán vehet
nagy lendületet. A kedvező kamat- és finanszírozási
környezet ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók
előnyös feltételekkel hitelforrásokat is igénybe
vegyenek fejlesztéseikhez. A projektek eredményes
finanszírozásához az is hatásosan járul hozzá, hogy
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kedvezményes kezességvállalással segíti az
agrárberuházások megvalósítását és működésük
fenntartását szolgáló hitelek felvételét.
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Szőlőbirtok és lovasudvar
Szentkirályon található a Revuczky családi gazdaság szőlőbirtoka
ami mögött olyan céltudatos fejlesztési stratégia és szellemi tőke áll,
hogy várhatóan jelentős fejlődést produkálhat mind a szőlőfeldolgozásban,
mind a falusi turizmusban.
támogatással sikerült megoldani, vagyis a korábbi
fajtákat fokozatosan lecseréltük korszerűbb, keresettebb fajtákra. Korábban Zalagyöngye, Kunleány
és Jubileum 75 fajták voltak a területen, ezeket cseréltük le a Cserszegi fűszeresre, és a Cabernet Franc
fajtákra, később Zweigelt fajtával folytattuk. Nagy
segítséget jelentett az akkori helyzetünkben, hogy
75 százalékos támogatást kaptunk, illetve a Fókusz
Takarékszövetkezet hitellel és az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességgel állt
mellénk. Azóta is kiváló a kapcsolatunk mind a két
pénzügyi szolgáltatóval.

Egy fiatal gazdáknak kiírt pályázat eredményeként
létrehozott száz hektár szőlőn alapuló birtok valódi
családi vállalkozás, minden tagja kiveszi részét a munkából, közösen beszélik meg a teendőiket, kijelölve a
fejlesztés irányait. Revuczky Béla, a gazdaság vezetője – egykor fogathajtó sikereket is elért szakember – a
közelmúltban Budafokon szőlész-borász és üdítőipari
technikusi minősítést szerzett. Édesapja állatorvos,
maga is gazdálkodó, édesanyja agrárközgazdász, felesége, dr. Járfás Diána a jogi végzettsége mellett a
Szent István Egyetem európai uniós agrárszakértői
szakát is elvégezte, a jogi diplomáját pedig a Pécsi
Egyetemen európai uniós borjogi szakjogász végzettséggel is kiegészítette. Így nem nehéz elképzelni, hogy
a családi gazdaság stratégiai irányai a családi asztalnál
fogalmazódnak meg. Az indulásról, amely így sem volt
könnyű, Revuczky Béla a következőket mondta.
– A nulláról indultunk 1999-ben, az ültetvényen kívül
nem volt semmink. Egyértelmű volt a helyzet: gépesítésre és fejlesztésre volt szükség, de ez sem volt olyan
egyszerű, mert mindössze egy MTZ traktort tudtunk
megvásárolni. Az ültetvény szerkezetváltását uniós

„Nagy segítséget jelentett az akkori helyzetünkben,
hogy 75 százalékos támogatást kaptunk, illetve
a Fókusz Takarékszövetkezet hitellel és az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességgel állt mellénk. Azóta is kiváló
a kapcsolatunk mind a két pénzügyi szolgáltatóval.”
Revuczky Béla

Ezt követte az intenzív gépesítési szakasz. Komoly próbának tette ki a vállalkozást az új gépek
beszerzése.
– A kezdetektől az volt a célunk, hogy minél több munkát a saját gépeinkkel tudjunk elvégezni. Ez további
gépesítést követelt, amit úgy tudtunk megvalósítani,
hogy részt vettünk a jó támogatási kondíciókkal meghirdetett gépberuházási pályázatokon. A régi gépeket
folyamatosan cseréltük, másrészt újakat vásároltunk.
Így a korábbi MTZ traktorokat EMVA pályázatok útján
sikerült John Deere és Class gépekre cserélni. Vásároltunk szőlőszállító csilléket, mély műtrágyázót, kapáló-szőlőkifúvó gépet. Legnagyobb beruházásunk az
önjáró szőlőbetakarító kombájn volt, ami a korszerű
technikai megoldáson túl jelentősen befolyásolja a vállalkozás eredményességét, mert nem csak a kézi munkaerőt lehet vele minimálisra csökkenteni, de a szőlő
értékesítése, az ár alakulása szempontjából is alapvető
fontosságú. Mivel a szőlőt termés formájában értékesítjük, az árat a cukorfok határozza meg. A cukorfok
pedig nagyban függ a betakarítás időpontjától, minél
később takarítjuk be a szőlőt, annál több napfény éri és
annál magasabb lesz a cukorfok. A korábbi hosszú kézi
szüretet így a kombájnnal le tudjuk rövidíteni, vagyis a
legoptimálisabb időben tudjuk betakarítani a termést.
Régi mondása a borászoknak, hogy akkor gazdálkodnak jól, ha egy termés a bankban van, egy
a picében, s egy a tőkén. Önök megfelelnek ennek
a kritériumnak?
– Szőlőből egy évben egyszer van árbevétel. Ez gazdaságilag komoly kihívás és jelentős forgótőkét feltételez.
Mi úgy döntöttünk, hogy diverzifikáljuk a tevékenységet, vagyis a szőlő mellett még mással is foglalkozunk,
hogy a bevételek közötti hosszú időszakokat kiegyenlítsük. Ezért a szőlőnk mellett vásároltunk 20 hektár
földet, ahol szántóföldi zöldséget – elsősorban burgonyát – termelünk. A burgonya azért jó, mert nem kell

a betakarítás után azonnal eladni, tároljuk, válogatjuk,
és a nekünk megfelelő időpontban értékesítjük. Mivel
a burgonya mindennapi élelmiszer, bármikor eladható.
A pénzügyi hatás mellett arról se feledkezzünk meg,
hogy megoldható vele a dolgozók szezonon kívüli, elsősorban téli foglalkoztatása. Persze ehhez tárolót is
kellett építeni, amit pályázat keretében, szintén a takarékszövetkezet hitelének igénybevételével sikerült
megvalósítani. Így most már a vállalkozás egy hatszáz
négyzetméteres új tárolóval rendelkezik. És nem utolsó sorban: egyenletesebbé vált a pénzügyi gazdálkodás anélkül, hogy egy termés a bankban és egy a pincében lenne.
Az újabb kihívásokról és a stratégiai válaszokról
a következőket mondta a birtok vezetője.
– Továbbra is a fejlesztéseké a főszerep. A Fókusz Takarékszövetkezet hitelével az egyik legnagyobb traktorunkat sikerült egy új gépre cserélni. Vettünk egy szőlő
előmetsző gépet, amit Olaszországban láttunk először
működés közben. Már munkába állt a múlt évben, de
a főpróbája az idén lesz. Az új traktorral kompatibilis
munkagéppel előre metsszük a szőlőt, így sokkal kevesebb kézi munkaerőre lesz szükség. Továbbra is legfontosabb célunk a szőlőtermés növelése. A több lábon
állás jegyében valamilyen formában meg kell oldanunk
a szőlő feldolgozását, lehet, hogy részben, lehet, hogy
egészben, majd meglátjuk. Természetes, hogy a hagyományos, nagy múltú bortermelő régiókkal nem
tudunk, nem is akarunk versenyezni, inkább más útját
keressük a szőlőfeldolgozásnak. Az idén kezdtük el a lehetőségeket keresni. A takarékszövetkezetben éppen
arról tárgyaltunk, hogy a szőlő szerkezetváltására felvett korábbi hitelek nagy része lassan lejár, ezért gondolkodhatunk az ütemesebb fejlesztésen. Úgy látjuk,
hogy a szőlő termés jelentős részét továbbra is el kell
adni ahhoz, hogy a forgótőkénk megmaradjon, a másik
részt lehetne feldolgozni. Már felvettük a kapcsolatot
egy szakemberrel, az ő közreműködésével megépítjük
a szőlő fogadógaratot, és ha kell, a szőlőt már mustként tudjuk eladni, így nem leszünk kiszolgáltatva a
helyi felvásárlásnak, távolabbi piacokat is találhatunk.
Amit pedig nem tudunk mustként értékesíteni, feldolgoznánk, hiszen megvan a szőlő- és üdítőitalgyártó képesítésem, indulhatunk ebbe az irányba is.
A tervekről a következőket mondta Revuczky Béla.
– A jövő kihívása a minél hatékonyabb termelés, és
az ökológiai gazdálkodás. Most újra elnyertük az agrár-környezetgazdálkodási programban való részvé-

tel lehetőségét. Mi a kezdetektől fogva az ökológiai
szempontok figyelembevételével gazdálkodunk, hangsúlyozom, hogy nem bio, de ökológiai szemléletű gazdálkodást folytatunk. A szőlőt biológiailag képtelenség
megvédeni, újabb, főleg mediterrán növénybetegségek, kártevők jönnek, egymást követik az enyhe telek,
folyamatosan új kihívásokra kell felkészülni, ami egyszerűen lehetetlenné teszi a biotermelést. Az ökológiai
termelés egy szemlélet, azaz mi nem csak akkor védekezünk a szőlőben, amikor bajt látunk, hanem folyamatos kontroll és védelem alatt van a szőlő. Az ökológiai
szemlélet azt is jelenti, hogy előtérbe helyezzük a megújuló energiaforrásokat. Vannak ilyen célú pályázatok,
ennek keretében szeretnénk megvalósítani például
a növényi és állati melléktermékek hasznosítását, vagy
a napenergia használatát. Létrehoztuk a birtokközpontot, ahol például a melléktermékeket egy saját kis
erőművel energiatermelésre használjuk. Többszörös
a nyereség, hiszen megtakarítjuk a melléktermékek
megsemmisítésének költségeit, a helyi energia használatával pedig a vállalkozás rezsiköltségét csökkentjük, ezzel jelentősen javítunk a költséghatékonyságon.
Most már ezek a fő célok. Mindez újabb beruházást jelent. Napelemekben gondolkodunk, mert legnagyobb
költségünk a villanyáram. Ha a terveink megvalósulnak, nullára csökkenne az energiaköltség. Most indul
egy ilyen célú pályázat, remélem, sikeresek leszünk.
A birtokközponton szeretnénk ezeket a fejlesztéseket
megvalósítani, mert az a fő cél, hogy egy helyre összpontosítsuk a vállalkozást. Az a gazdaságos, ha földrajzilag is minél koncentráltabb a gazdaság: a száz hektár
szőlő is egy tagban van, és viszonylag közel a szőlőhöz,
a birtokközpontban lenne az összes többi tevékenység.
Bejegyeztettük a Revuczky Szőlőbirtok és Lovasudvar
nevet a birtokközpontra. A Leader pályázat segítségével pedig egy olyan bemutató teret hoznánk létre,
ahol a látogatók megismerkedhetnek a vidéki élettel,
nem utolsó sorban a lótartással, ami azért is érdekes
számomra, mert korábban fogathajtóként is értem el
eredményeket. Ezáltal megújulna, tovább szépülne
a birtokközpont, és kialakulna egyfajta falusi turizmus
is. A célunk az, hogy a birtokközpont fenn tudja magát
tartani. Összefoglalva, mi a folyamatos fejlesztés hívei
vagyunk, azt mondjuk, hogy egy pillanatra sem szabad
megállni. Szőlőfeldolgozás, lovasudvar, a birtokközpont fejlesztése a soron következő lépések.
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Vidékfejlesztési
Program – változás
bejelentési
kötelezettség
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezetteknek a támogatói okirat kézhezvételét követően a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program pályázati
projektjei megvalósítási szakaszában – a tervezett
mérföldkövek időpontjának esetleges eltolódása kötelező bejelentésen túl – alapesetben a tudomásukra
jutott egyéb változásokról is nyolc napon belül jelentéstételi kötelezettségük van. Nem szükséges azonban
valamennyi módosulást önállóan bejelenteni. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében – amennyiben a pályázati felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően
előírt, illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom azonos
vagy magasabb szinten valósul meg – elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni a következő
változásokat: az építési normajegyzék (ÉNGY) szerinti
tételek; az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott
építéssel kapcsolatos tételek; az egyéb árajánlattal
(árajánlatokkal) alátámasztott tételek; illetve a pályázatban megjelölt szállító, kivitelező árajánlattal alátámasztott tételek változása.

Fiatal gazdák
támogatása
A kormányzat folyamatosan áttekinti a már megjelent mezőgazdasági pályázati felhívásokat, illetve
a korábbi időszak jogcímrendeleteit annak érdekében,
hogy a támogatott projektek végrehajtása minél sikeresebb legyen, és a gazdálkodók minél hatékonyabban
használhassák fel a rendelkezésükre álló forrásokat.
Legutóbb a fiatal mezőgazdasági termelők indulását
segítő támogatási rendelet módosításáról született
döntés. A 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program időszakában
a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatását
érintő jogcímrendeletek szankciórendszerének egységesítését és enyhítését tartalmazza, amely a mostani
2014-2020-as támogatási periódus folyamatban lévő
kérelmek elbírálásánál is irányadó lesz majd. A rendeletbe foglalt módosítások a 2009., 2012., 2014., illetve
a 2015. évben meghirdetett fiatal gazda támogatási kiírásokat érinti. Azért hogy ne kényszerüljenek indokolatlan mértékű visszafizetésekre – s emiatt ne lehetetlenüljön el a gazdálkodásuk – többek között enyhült a
főállású mezőgazdasági termelővé válás, a képzési kötelezettség, illetve a gazdaság üzemméretének elérése
kapcsán esetlegesen felmerülő szankciók mértéke.

A fóliás termesztők
kárenyhítési támogatása
A 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet alapján, a 2017 októberében
pusztító vihar miatt a fóliás növények termesztésére szolgáló
építményekben keletkezett károk ellensúlyozására vissza
nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
jövedelempótló támogatás vehető igénybe. A támogatásra
az a gazdálkodó jogosult, amely a jelzett időszakban a fóliás
növénykultúra termesztését valamely, a rendeletben szereplő
viharral érintett településen végezte, erről nyilatkozik, és
a viharkárt megfelelő dokumentummal (például hatósági
bizonyítvánnyal, biztosítási kárfelvételi jegyzőkönyvvel, fotóval stb.) alá tudja támasztani. A támogatás megítélésének az
is feltétele, hogy a termelő nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt. A támogatási összeg
a viharkárt szenvedett építmények mérete (alapterülete),
illetve a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló szabad
csekély összegű támogatási keret alapján kerül megállapításra. A támogatás legfeljebb 2000 forint/négyzetméter lehet.
Az intézkedés finanszírozására a 2018. évben 100 millió forint
áll rendelkezésre. A támogatási kérelmek 2018. február 15.
és 2018. március 15. között nyújthatók be a Magyar
Államkincstárhoz.

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.
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 Vidékfejlesztési Program két új pályázata
Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
Magyarországon a mezőgazdasági termelők és az
élelmiszer feldolgozók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési
költségekkel kénytelen dolgozni. A pályázati felhívás
alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.
A felhívás lehetőséget teremt a kertészeti termesztésre, az állattartásra, továbbá az élelmiszer-feldolgozásra és a borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények korszerűsítésére. A pályázat
a termelők és feldolgozók olyan beruházásait segíti,
amelyek gazdaságosabb energiafelhasználást tesznek lehetővé. Így épületenergetikai, épületgépészeti,
az energiaellátást érintő korszerűsítésekre, felújításokra, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására lehet támogatást elnyerni.
Főbb támogatható tevékenységek:
– meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak utólagos külső hőszigetelése, külső nyílászáró-cseréje, korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati
meleg víz rendszereinek modernizálása, világítási
rendszereinek átalakítása, megújuló energiaforrását biztosító technológiák telepítése;
– állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátási korszerűsítése, felújítása, a megújuló energia hasznosítását biztosító
technológiák alkalmazása;
– élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kapcsolódó energiahatékonyság javító projektek
megvalósítása, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg az első
két (kertészeti és állattartó) fejlesztési terület ese-
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tében 30, a harmadik (élelmiszeripari és borászati)
fejlesztési terület esetében pedig 5 milliárd forint. Az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint lehet.
A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban alapesetben az összes elszámolható
költség 40, a többi régióban pedig az 50 százaléka.
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február
19. napjától van lehetőség. A pályázatok elbírálásának
első szakaszhatára: 2018. március 19.

Borszőlőültetvény telepítés támogatása
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítés engedélyezési szabályozást vezetett be, amely korlátozott mértékben lehetővé teszi a tagállamok számára a
termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően
minden tagország jogosult teljes szőlőterületének egy
százaléka mértékéig új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 hektár új
borszőlőültetvény létesítését teszi lehetővé. A pályázati
kiírás kizárólag a borvidékbe sorolt településen megvalósuló fejlesztésekhez nyújt támogatást. Támogatható
tevékenység: új borszőlőültetvény telepítése, amely magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is. A legkisebb támogatható
ültetvényméretnek el kell érnie a negyed hektárt. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 4 milliárd forint.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 75, kollektív projekt
esetén legfeljebb 150 millió forint lehet. A támogatás
maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az
összes elszámolható költség 40, a többi régióban pedig
az 50 százaléka. A kollektív projektek, illetve a fiatal mezőgazdasági termelők 10-10 százalékpontnyi többlettámogatáshoz juthatnak hozzá. A kérelmek benyújtására
2018. február 15. napjától van lehetőség. A pályázatok
elbírálásának első szakaszhatára: 2018. március 16.

Nyertes vidékfejlesztési pályázatok –
mezőgazdasági terménytárolók fejlesztése
A magyar mezőgazdaság versenyképességének, jövedelmezőségének javításához jelentősen hozzájárul a megtermelt
szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásának
bővítése, modernizálása és folyamatos fejlesztése. Ezt szem
előtt tartva a Vidékfejlesztési Programban mintegy 20
milliárd forintos támogatási összegű pályázat került meghirdetésre a kisméretű terménytárolók, –szárítók és –tisztítók
építésére, korszerűsítésére. A gazdálkodók egyéni projekt
esetén maximum 100, kollektív projekt esetén pedig legfeljebb 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap-

hatnak beruházásaik megvalósítására. A kiírás iránt jelentős
érdeklődés mutatkozott, a pályázók a fenti keretet jóval
meghaladó mértékű támogatásigényt nyújtottak be. Ezért az
eredetileg erre a célra elkülönített finanszírozási keret megemelésére került. A konstrukció első pályázati körében több
mint 800 fejlesztés részesült kedvező elbírálásban, mintegy
38 milliárd forint támogatás talált gazdára. A beérkezett
kérelmek elbírálása, értékelése még nem fejeződött be teljes
körűen, így a megítélt támogatás összege és a nyertes projektek száma tovább fog nőni az előttünk álló időszakban.

A vidékfejlesztési projektek megvalósítása
A gazdálkodók Vidékfejlesztési Program keretében támogatást elnyert beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében, az EMVA Irányító Hatóság 2017 decemberében tájékoztatót
jelentetett meg, amely a www.szechenyi2020.hu és
a www.nak.hu oldalon mindenki számára elérhető.
Az iránymutatásból kiderül, hogy a nyertes pályázók
a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben hogyan
járhatnak el a gyakorlatban. A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, a műszaki, illetve
a projekttartalom módosításának szabályait, a projektmegvalósításra, a létszámtartásra vonatkozó
előírásokat. Emellett hasznos információk találhatók
benne a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg
igénylésére vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos
gyakorlati kérdésekre is.

A tájékoztató arra is kitér, hogy a pályázati kérelem
benyújtásához képest megváltozhattak (megemelkedhettek) a beruházás egyes tevékenységeire,
építésre, valamint gép, eszköz, berendezés beszerzésre vonatkozó elszámolható költségek. Így a projekt egészét tekintve új (magasabb) elszámolható
összköltség kerülhet megállapításra, a korábban
jóváhagyott támogatási összeg változatlanul hagyása mellett. Ezáltal a projekt támogatási intenzitása
alacsonyabb lehet, s így a kedvezményezett gazdálkodó jogosulttá válhat további állami támogatás
tartalmú pénzügyi termék felhasználására, amely
segíti a beruházás megvalósítását. Ilyen pénzügyi
termék az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás, amely a beruházások megvalósításának és
fenntartásának bármely szakaszában igénye vett
hitelhez kapcsolódhat.

A Vidékfejlesztési Program
aktuális pályázati kiírásai
• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
• Gyógynövény termesztés
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
• Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási
kockázatok megelőzését szolgáló beruházások
támogatása
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
• Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:
vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:
létesítmények kialakítása, fejlesztése
• Innovációs operatív csoportok létrehozása
és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás támogatása
• Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
• Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in
vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

• Erdő-környezetvédelmi kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
• A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, területés tájhasználat váltás együttműködései
• Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott
közjóléti funkcióinak fejlesztése
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
• Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
• Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
• Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
• Erdősítés támogatása
• Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek
• Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása
• Egyedi szennyvízkezelés
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