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Közös érdek
a zökkenőmentes hitelezés
A Takarékbank Zrt. és a takarékszövetkezetek sajátos szerepet töltenek
be a magyarországi hitelpiacon. A takarékszövetkezetek az elmúlt
években növekvő részt vállaltak az agrárszektor, a mikro-, kis- és
közepes vállalkozások finanszírozásban. A takarékok hitelezési szerepe
felértékelődőben van, hiszen a szabadon kihelyezhető saját források
mellett, a gazdasági együttműködést stabilizáló erős helyi kötődéssel is
rendelkeznek. A takarékszövetkezetek hitelezési tevékenységük további
kiterjesztésén fáradoznak. Erről beszélgettünk dr. Forrai Istvánnal,
a Takarékbank ügyvezető igazgatójával.
Milyen szerepet tölt be a Takarékbank a
magyarországi piacon?
A takarékszövetkezetek több mint húsz évvel
ezelőtt hozták létre a Takarékbankot. A bank
feladata a takarékszövetkezetek egységes
piaci fellépésének segítése, versenyképességének erősítése. A Takarékbank a takarékszövetkezetek – a több mint száz tagot tömörítő Takarékszövetkezeti Integráció - közös
központi bankja. A hozzánk kapcsolódó, több
mint 1500 fiókkal rendelkező takarékok kulcspozíciót töltenek be a vidék, illetve a KKV-szektor
szereplői finanszírozásában.

„A takarékok
kulcspozíciót
töltenek be a vidék,
illetve a KKV-szektor
finanszírozásában.”
dr. Forrai István

A takarékszövetkezetek mekkora szerepet
vállalnak az agrárágazat hitelezésében?
Az agrárágazat társas vállalkozásainak hitelállománya 2009-től csökkenő tendenciát mutat.
2010 végén mintegy 320 milliárd forintos volt
a teljes hitelállományuk. A tesztüzemi rendszer
alapján, hasonló tendencia figyelhető meg az
egyéni gazdaságok hiteleinek alakulásában is:
esetükben a tavalyi év végén a teljes hitelösszeg
mintegy 65-70 milliárd forintot tett ki. Szembetűnő, hogy míg a mezőgazdasági hosszú lejáratú hitelállomány csökkent, a rövid lejáratú ezzel
szemben növekedett.
Az utóbbi években a szövetkezeti hitelintézetek részesedése fokozatosan emelkedett a
mezőgazdasági hitelnyújtásban: részesedésük

interjú

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

1

interjú
2

a 2007. évi 9,5 százalékról, 2010-re 13-14 százalékra emelkedett. Az agrárhitelezés az ismert
gondokkal küszködik: ilyen például az önerő
és a fedezet biztosításának gondja. Újra kellene éleszteni az együttműködést a Nemzeti
Földalappal a termőföld fedezetként történő
elfogadásában. Az is szembetűnő viszont, hogy
a mezőgazdasági szektor finanszírozásának
kockázata csökkenő tendenciájú. Ez annak tudható be, hogy az uniós szabályok alkalmazása és
támogatások érkezése okán az agrárium kiszámíthatóbb viszonyok között működik; azok a vállalkozások, amelyek talpon maradtak szilárdabb
alapokon állnak.
Milyen termékek szolgálják a vidéki vállalkozások finanszírozását?
A takarékszövetkezetek a szokásos napi hitelezési tevékenységen túl, részt vesznek a Széchenyi Kártya kihelyezésében, amely a mikro-,
kis- és középvállalkozások részére kialakított,
kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Ugyanakkor
2007. szeptembere óta kifejezetten az agrárvállalkozások pénzügyi igényeihez igazodó termékkel is megjelentek a piacon. A GazdahitelGazdakártya azzal a céllal került kifejlesztésre,
hogy az agrárágazatban tevékenykedő, legalább
egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások, őstermelők és családi vállalkozók rövidtávú
finanszírozási igénye kedvező feltételekkel és
rugalmasan kiszolgálhatóvá váljon. A termék
speciális hitelből és az ahhoz való hozzáférést
biztosító bankkártyából áll. A hiteltermék a Takarékbank Zrt-vel szerződött hitelintézetektől
igényelhető.
Milyen speciális hitelezési konstrukciókban
vesznek részt?
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) agrárágazat
részére meghirdetett valamennyi konstrukciójához csatlakoztak a takarékszövetkezetek. Például különféle forgóeszköz hitelprogramokról
van szó, de a vis maior igazolással rendelkező,
vagy agrár-kárenyhítési juttatásban részesülő
mezőgazdasági termelők kedvezményes kamatozású éven túli forgóeszköz-hitelezésében
is részt vesznek. Épp az agrárhitelezés előbb
említett zökkenői miatt, a kölcsönnyújtási tevékenységben hagyományosan fontos szerep jut
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kezességvállalásának.
Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióba
hogyan kapcsolódnak be a takarékszövetkezetek?
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a KAVOSZ Zrt.
2011. augusztus végén jelentették be, hogy ez év
szeptemberétől bővül a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek palettája. Útjára indul a
legújabb konstrukció az Agrár Széchenyi Kártya

(ASZK). A Takarékbank, mint a Takarékszövetkezeti Integráció központi bankja a kidolgozásban
résztvevő szervezetekkel szoros együttműködésben, aktívan részt vett a konstrukció kialakításában. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy
az ASZK bizonyos párhuzamosságot mutat az
említett Gazdahitel-Gazdakártya termékkel. Ez
utóbbi konstrukció megcélzott ügyfélköre (agrárágazatbeli mikro-, kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi
gazdaságok stb.), illetve annak kondíciói első
látásra bizonyos hasonlóságot mutatnak az
ASZK-val. Ám a két konstrukció eltéréseire, illetve egymást kiegészítő szerepére is fel kell hívni
a figyelmet.
Melyek ezek?
Egyfelől, jelentős különbség mutatkozik a hitelkeretek nagyságában és a kapcsolódó biztosítéki feltételekben. A Gazdahitel-Gazdakártya
esetében 15 millió, az ASZK esetében 25 millió
forintos a hitelkeret felső határa. Másfelől, az
igénybe vehető támogatás is eltérő: az ASZKban kamat- és kezességi díjtámogatás is beépítésre került, a teljes támogatási mérték pedig
nagyobb, viszont magasabbak az egyszeri fix
költségek. Mindkét konstrukcióban korlátot állítanak azonban a támogatás igénybe vételének
a de minimis támogatás szabályai. Az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes kezességi díja és az ÁSZK esetében adott
állami kamattámogatás ugyanis a de minimis típusú támogatási kategóriába tartoznak, s azoknak az EU által meghatározott kereteken belül
kell maradniuk. Ezért alapos kalkulációt kell készíteni, ha egy ügyfél igénybe szeretné venni a
két konstrukció közül a számára előnyösebbet.
A két hiteltermék tehát nehezen összehasonlítható, egyéni döntés kérdése, hogy melyiket
veszik igénybe. Az mindenképpen kedvező, hogy
többféle finanszírozási lehetőség van a piacon:
az ügyfelek saját helyzetük mérlegelésével több
lehetőség között választhatnak. A takarékszövetkezetek a normál Széchenyi Kártya Program
legnagyobb forgalmazói, így természetes, hogy
az ASZK programban is részt vesznek. A takarékok tanácsadással is segítik ügyfeleiket, hogy
melyik konstrukció igénybe vétele a legelőnyösebb a számukra. Most az elkészült banki informatikai fejlesztések tesztelése folyik, s várhatóan 2011. december folyamán megkezdődik az
ASZK ügyletek takarékszövetkezeti bonyolítása
is. A meghirdetett kondíciók alapján nagy érdeklődésre számítunk, és hasonló dinamikus felfutásra, mint a Gazdahitel-Gazdakártya esetében.
Milyen további fejlődési lehetőségek rajzolódnak ki?
A takarékszövetkezetek szerepe nemzetközi és itthoni szinten is felértékelődött az el-

múlt években. Kedvezőbb lett a megítélése a
„helyi” beágyazottságú hitelintézeteknek. Az
erősebb helyi kapcsolatokkal rendelkező banki struktúra, a globális bankoktól való kisebb
finanszírozási függés stabilizáló hatású lehet
a vállalkozások és a helyi társadalom számára.
Nem véletlen, hogy a hazai takarékokat kevésbé
érintette a pénzügyi válság. Nem vettek részt
például kockázatos nemzetközi (befektetési)
tranzakciókban. Kisebb részben jelentek meg
a deviza alapú finanszírozásban. Kihelyezhető
forrásaik a betétgyűjtésből származnak. Hitelbetét arányuk 50 százalék körül alakul, ami
nagyon kedvező hányad a hazai hitelintézetek
átlagos pozícióját tekintve. Másfelől a hazai
gazdaságpolitika is nagy lehetőséget lát a takarékszövetkezeti szektorban. A hitelintézetek,
a hitelfelvevő vállalkozások és az állam közös
érdeke, hogy zökkenőmentes legyen a hitelezési
tevékenység, amelynek egyik pillére a takarékszövetkezeti szektor lehet.
A hitelezési potenciál tehát megvan: a takarékok
rendelkezésére álló szabad forrás lehetővé teszi
az ésszerű kockázatokkal számoló hitelpiaci bővülést. Az európai tapasztalatok azt jelzik, hogy
a hitelpiaci részesedés a jelenleginél jóval nagyobbra növelhető. A bővülő takarékszövetkezeti szerepvállalás területei a hagyományosan
erős lakossági hitelezés mellett a KKV-szektor, a
vidéki és agrárvállalkozások hitelezése; a pályázati rendszerhez kapcsolódó finanszírozás; az
agrártámogatások közvetítése lehetnek.

A takarékszövetkezeti szektor több mint 90 százalékát tömörítő Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség (OTSZ) 2011. első féléves eredményeiből kitűnik, hogy a legnagyobb magyar takarékszövetkezeti integráció mérlegfőösszegben, betétállományban és tőkemegfelelésben egyaránt
erősödni tudott az év első hat hónapjában.
Az OTSZ összesített mérlegfőösszege 2011.
június 30-án 1384,5 milliárd forintot ért el,

amely 32,3 milliárd forintos növekedés az előző év hasonló időpontjában mért értékhez
képest. A saját tőke 6,4 milliárd forinttal 111,6
milliárdra bővült, ez több mint 6 százalékos
növekedést jelent. A takarékok betétállománya
pedig 2,8 százalékkal 1144,7 milliárd forintra
emelkedett. Nőtt az értékpapírok állománya
is: 341,8 milliárdról 401,2 milliárd forintra.
Mindez a piaci tendenciák, és a takarékok

üzleti terveinek tükrében is kiemelendő
eredménynek számít.
A hitelpiac általános állapotának megfelelően
a hitelállomány a takarékszövetkezeti integrációban is némileg csökkent: 653,9 milliárd
forintról 641,8 milliárdra. Miközben a lakossági
hitelállomány kisebb lett, a vállalati hitel portfolió 2,8 százalékos bővülést mutatott, amely így
meghaladta a 284 milliárd forintot. Több mint
negyedével emelkedett az önkormányzati hitelállomány is.
A kockázatok fedezésére figyelembe vehető
szavatoló tőke a 2010. első félév végi 106,7 milliárd forinttal szemben 2011. június 30-án 113,9
milliárd forint volt. Az integráció adózás előtti
eredménye 2011. első felének végén közel 5,5
milliárd forintot ért el.

Eltérő jövedelmi
kilátások az
agrárágazatban
A mezőgazdaság teljes termelése a 2011. év
egészében mintegy 6 százalékkal növekszik.
A gabonatermelés kb. 15 százalékkal lesz nagyobb, mint 2010-ben volt. A sertéstermelés
2-3 százalékkal csökkenhet. A baromfi- és a
tojástermelés némileg kisebb lesz, mint tavaly. A tejtermelés évek óta csökkenő trendjében 2011-ben egy enyhe emelkedő hullám
jelent meg. A kertészeti ágazatok 10 százalék
feletti termelés bővülésére lehet számítani.
Az agrárágazat által 2011-ben megtermelt nominális jövedelem jelentősen növekszik a gabona és az olajos növények magasabb ára és
a jó közepes termés miatt. A jövedelemtöbblet főként a szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkozó gazdaságokban és kisebb részt a
jobban szervezett kertészeti vállalkozásoknál csapódik ki. A hizlalók jövedelemtermelő
képessége továbbra is gyenge, mivel azok
nem tudtak a takarmányárak növekedésével egyenértékű értékesítési áremelkedést
elérni. Elsősorban azok a tőkeerős hizlaló
gazdaságok tartják fent a kínálatot, amelyek
pályázati fejlesztési elkötelezettségeik miatt
is, a későbbi remélt kedvező piaci helyzetre
készülnek fel. A tejtermelő és hízó marha tartó gazdaságok egy részének fejlesztési lendületét a pótlólagos üsző és hízó marha exportértékesítési lehetőségek tartják életben.
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Szinte minden mezőgazdasági kiállítás és szakmai rendezvény
állandó szereplője a komlói TeGaVill Kft.: saját fejlesztésű
gabonatárolókat, terménymozgató gépeket, telepi technológiákat,
malomipari berendezéseket kínálnak a gabonatermesztőknek és a
feldolgozóknak. Megszoktuk, hogy rendszeresen új fejlesztésekkel,
műszaki megoldásokkal rukkolnak elő. Újabban a bioenergia
előállításához szükséges eszközökkel, berendezésekkel léptek a piacra.
Tevékenységükről és terveikről kérdeztük Áman Mihály
ügyvezető igazgatót.
Az egykori elektromos alkatrészeket gyártó
gmk-ból, illetve kisszövetkezetből mára már az
egész országban ismert vállalattá nőtte ki magát a TeGaVill Kft., amely családi vállalkozásként
tevékenykedik. Komlón, az egykor tízezreket
foglalkoztató bányászat hatalmas kihalt épületei mellett található a rendezett telephely, ahol
mintegy – a környezet kontrasztjaként - élénk
fejlesztő, tervező ipari munka folyik.
– A rendszerváltás óta, amióta kft-ként működünk, a gabonatechnika teszi ki a munkánk
zömét – mondja Áman Mihály ügyvezető igazgató. – Bár volt, amikor kényszerűségből más
munkát is kellett végezni, de végül maradtunk
az eredeti tevékenységünknél. A továbblépést a
bioenergia területén látjuk, a biomassza égetés
manipulációs berendezéseit fejlesztjük. Többek között a komlói 18 megawattos fűtőerőmű
szállító, puffer tároló együttesét mi terveztük, s
valósítottuk meg.
– A pelletégetéshez gyártott berendezéseink, illetve a szalmabála bontó és aprító gépünk több
kiállításon díjat nyert.
Az agrárvállalkozásoknál végzett szolgáltató,
értékesítő munkáról a következőket mondta az
ügyvezető.

„A nemzetközi
követelményeknek
is megfelelő műszaki,
minőségi színvonalat
tudunk biztosítani”
Áman Mihály

– Tevékenységünk szinte teljes egészében a
mezőgazdasághoz kötődik. Éves forgalmunk 90
százaléka származik innen. Partnereinknél a felmérést követően elkészítjük a műszaki döntést
előkészítő terveket, amelyek alapján természetesen már árazni is lehet, ha mind a műszaki
tartalmat, mind a pénzügyi konstrukciót illetően
megfelel az ajánlatunk, akkor elkészítjük az engedélyezési tervdokumentációt. S ha a partner
igényli, előkészítjük az uniós pályázati anyagát,
de van egy részlegünk, amely szükség esetén
magát a pályázatot is elkészíti. A kivitelezést
vagy alvállalkozók, vagy a megrendelő dolgozói
végzik a mi szakmai felügyeletünk mellet. Természetesen a pályázatoknál az utókövetést is
ellátjuk.
Küzdelmes volt a kezdet, különösen a nagy változások időszakában.
– A 80-as évek első felében főleg a malomiparban
dolgoztunk. A rendszerváltást követően, amikor
magánkézbe kerültek a korábban leállított régi
malmok, s azok is elkezdtek működni, hirtelen
nagy mértékű fölös kapacitás keletkezett, ami
miatt szinte leállt a fejlesztés. Úgy döntöttünk,
hogy a mezőgazdaság irányába mozdulunk. Akkor kezdtük meg a telepi technológiák, tisztító,

szárító berendezések tervezését építését, valamint a tárolástechnológiák kialakítását. A 90-es
évek óta a kizárólag saját fejlesztésű gépeket és
berendezéseket építünk a rendszerekbe. Mivel
a feldolgozóiparból jöttünk, pontosan tudjuk,
hogy mit jelent a jó minőségű gabona és más
alapanyag, ezért minden fejlesztésnél alapvető
követelmény volt, hogy a megtermelt terményt
minél jobb minőségben, épségben őrizzük meg.
Ez sok esetben ellentmondott az iparban szokásos gondolkodásmódnak, amely sokszor elsősorban az olcsóbb megoldásokat keresi.
Sokáig küzdöttünk ezzel a problémával, előfordult, hogy amikor leültünk tárgyalni, még
mielőtt a feladat tisztázódott volna, már azt
kérdezték: mennyibe kerül. Igen nehezen sikerült bevinni a gondolkodásba, hogy a termény,
vagyis az alapanyag beltartalma, minősége
alapjaiban meghatározza a később gyártandó
termék minőségét. Az volt a szerencsénk, hogy
a külföldiek is megjelentek az agráriumban, s a
90-es évek második felében a már a betelepült
német, osztrák, olasz, holland tulajdonú vállalatoktól kaptunk megrendeléseket, mert ők
pontosan tudták azt, amit akkor itthon félvállról
vettek, nevezetesen: mit jelent egy technológiai
berendezésnél az elérhető távolságú szerviz és
a megbízható műszaki háttér. Különösen olyan
technológiáknál, amelyeket sok esetben csak
30-50 napig használnak egy évben, ezért az
egy-két napos kiesés már komoly veszteséget
okoz. Természetesen a nemzetközi követelményeknek is megfelelő műszaki, minőségi színvonalat tudunk biztosítani.
Így alakult ki a vállalat profilja?
– Igen. Attól kezdve foglalkozunk a maggal, hogy
a mezőről a telepre szállították, gépeink, berendezéseink látják el a termény manipulását,
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tárolását, elsődleges feldolgozását. Például: séges, mert sok megnyert pályázatról nem tud- földgáz üzeműeknél is gyors megtérülés várhatakarmánykeverő üzemet telepítünk, de ete- ni, hogy megvalósul-e, és így mennyi támogatási tó. Az első ilyen melléktermék tüzelésű kazánnal
téstechnológiával nem foglalkozunk, malmot forrás áll ténylegesen rendelkezésre. Nekünk is felszerelt szárító már működik. A bála aprításátelepítünk, de a sütőiparral már nem foglalko- van olyan partnerünk, aki egy rossz gazdasági ra külön berendezést dolgoztunk ki, amely egy
zunk. A vetőmag technológia is a csávázásig év, vagy belvíz, gyenge termés miatt nem tudott finombontó, portalanító egységgel almozási
tart. Kisgazdaságtól a nagyüzemig mindenkit ki- banki finanszírozást szerezni, ezért vissza kel- célra alkalmassá teszi a bálázott szalmát.
szolgálunk szárítóüzemi, tisztítóüzemi, tárházi, lett mondania a beruházást.
Mindehhez megfelelő pénzügyi háttér is szüksilóüzemi malomipari és vetőmagüzemi techno- A TeGaVill Kft-re jellemző a folyamatos újítás, ségeltetik, amelyet röviden a következőképpen
lógiákkal, s kialakítottunk egy uszálytöltő tech- fejlesztés, most a környezetvédelmi, energeti- jellemzett Áman Mihály ügyvezető.
nológiát is. Eddig több mint 200 terményszárító kai fejlesztések kerültek napirendre. Ezekről is – Az első időszakban minimális hitelkerettel intelepet létesítettünk, hasonló számban silótá- kérdeztük Áman Mihály ügyvezetőt.
dultunk. A 90-es évek közepétől folyamatosan
roló technológiát, közel száz takarmánykeverő – Egy kutatás-fejlesztési program keretében egy együtt dolgozunk a bankokkal, hiszen a pénzinüzemet és néhány tucat malmot építettünk. Je- szalmatüzelésű kazánnál megoldottuk a tüzelés tézetek részt vesznek az egyes projektek finanlenleg 80 fő dolgozik nálunk, e létszámból 20 fő és a gabonaszárító csatlakoztatását. Ez egy sike- szírozásában.
felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
res műszaki fejlesztés volt. Azt gondolom, hogy Nagyfokú biztonságot ad, hogy mind a saját,
Mivel a cégnek jó rálátása van a mezőgaz- ha az agrárágazat kap egy KEOP (környezet és mind az ügyfeleink hitelei mögött az Agrárdasági üzemek beruházásainak alakulására, energia operatív program) jellegű támogatást, Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
arról kérdeztük Áman Mihályt, hogy milyen akkor a PB-gáz tüzelésű szárítók átállíthatók kezessége áll. Saját fejlesztéseink is ilyen hitefejlesztési irányok érezhetők az ágazatban. az új technológiára, s így jelentős megtakarítás lekkel valósulnak meg. Ezt a lehetőséget a köMitől függ az agrárvállalkozások fejlesztése?A keletkezik.
árak így emelkednek,munkavállalóinak
akkor a vetkezőkbeningyenes
is igyekszünk
megragadni.
mikro- Ha
és azkisvállalkozások
képzését
kezdi meg
– A beruházásokat erősen befolyásolja a mezőgazdaság tényleges piaci helyzete, amit lénye-a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a TÁMOP-2.1.4-09/1 program keretében.
gében a terményárak határoznak meg. E mellettKomárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség
meghatározó, hogy milyen célzott támogatásokra írnak ki pályázatot. A forgalmunk 20-40�-átnyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására.
az aktuális pályázatokkal kapcsolatos beruházások teszik ki. Hozzátartozik, hogy – bár elisAz alábbi szakmai képzésekre kerül sor:
merjük a támogatás eredményeit - a támogatási
rendszer esetenként nem megfelelően orientál.
 Sales (értékesítési ismeretek): 66 képzési óra
A mezőgazdasági vállalkozásoknál is van a fejlesztésnek egy rendje, ami a szerves fejlődésből
 Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra
adódik, de ha mondjuk, valamilyen gépre, vagy
 Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
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• Gazdasági és vállalkozási ismeretek: 72 képzési óra
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200200
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Sándor
Kinga
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nem csak környezetvédelmi, hanem tartástech06 106883-0827
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nológiai fejlesztést is megvalósítottak, vagyis
06 1 883-0827
előre léptek a gazdaságosság terén is. A gazkinga@mva.hu
kinga@mva.hu
kinga@mva.hu
dálkodók az elmúlt évtizedekben megszokták,
hogy valamilyen célzott támogatás lesz, most is
várják. Jó lenne, ha konkrét határidőket lehetne
tudni, hogy valamilyen támogatási cím mikor
lesz megnyitva, vagy egyáltalán tervezik-e a
megnyitását. Természetesen ez nemigen lehet-
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Az Európai Bizottság prioritásai
Az Európai Bizottság közelmúltban közzétett –
még vitáknak elébe néző –, a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjáról szóló rendelettervezetéből
kiderül, hogy a KAP vidékfejlesztési pillérében a
2014-2020-as időszakban hat prioritást tart kiemelendőnek. Ezek a tudásátadás és innováció,
a versenyképesség fokozása, az élelmiszerlánc
megszervezése, a mezőgazdasági és erdészeti
ökoszisztémák helyreállítása, az erőforrás-hatékonyság és a szegénység csökkentése.
A jogszabályi javaslat a hat prioritáson belül
számos további, fontosnak tartott szempontot
határoz meg. Így például a tudásátadás esetében,
megkövetelné az egész életen át tartó tanulást
a mezőgazdaságban. A versenyképesség-fokozási elképzelések között kiemelt szerepet kapna
az agrár szerkezetátalakítás és a generációs

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
a kis- és középvállalkozások, valamint
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•	az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról, valamint
• segítséget nyújt beruházások tervezésében,
megvalósításában.
Ingyenes telefonos és személyes
konzultációs lehetőségek, tájékoztató
anyagok megküldése.
Kedvezményes feltételek szerint igénybe
vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás,
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.
Hívja a 06 40 200 771-es kék számot, vagy
keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu
e-mail címen.

megújulás. Az élelmiszerlánc megszervezésének
része lenne a termelői integráció és a mezőgazdasági kockázatkezelés támogatása, míg az
ökoszisztémák helyreállításában a biológiai sokféleség, illetve a talaj- és a vízgazdálkodás kapna kiemelt szerepet. Az erőforrás-hatékonyság
javítását a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével lehetne elérni, a szegénység
elleni fellépést pedig az új vidéki kisvállalkozások
létrehozása segítené.
A Bizottság úgynevezett tematikus alprogramok
kidolgozására is lehetőséget nyújtana, amelyek
a tagállamok speciális problémái kezelésére
szolgálnának. Ilyen lehetne például a fiatal mezőgazdasági termelők, a kisüzemek, a hegyvidéki
területek, a rövid ellátási láncok vagy a szerkezetátalakítás támogatása.

pénzeket általában szabadon használhatnák fel,
de a rendelettervezet előírná azt, hogy a teljes
támogatási keretük legalább 25 százalékát az
éghajlat változási alkalmazkodásra, legfeljebb 10
százalékát a kedvezőtlen természeti adottságú
térségekre, minimum 5 százalékát az átalakítani
kívánt LEADER-re fordítsák.
Új elemként jelenik meg a vidékfejlesztési pillérben a mezőgazdasági kockázatkezelés, amelynek
részeként a termény-, állat- és növénybiztosításokhoz, illetve az állat- és növénybetegségek
vagy a környezeti események ellen létrehozott
kölcsönös kockázat kezelési alapokhoz járna támogatás. A gazdálkodók stabilizáló forrásokat is
kaphatnának, ha jövedelmük a természeti csapások nyomán több mint 30 százalékkal esik vissza.

Támogatási források
A tervezet alapján a vidékfejlesztési támogatások
nem csökkennének a mostani (2007-2013-as) költségvetési ciklushoz képest. Ugyanakkor Brüsszel
lehetővé tenné, hogy a tagállamok a közvetlen
kifizetésekre szolgáló támogatások legfeljebb 10
százalékát vidékfejlesztési célra csoportosítsák
át. Az elképzelések szerint a vidékfejlesztésben
megszűnnének az eddigi „támogatási tengelyek”,
helyüket pedig intézkedések, intézkedéscsoportok vennék át. A Bizottság ezekhez különböző
mértékű, 50-100 százalékos társfinanszírozást
nyújtana. A tagországok az uniós pénzeket vidékfejlesztési terveik alapján használhatnák fel,
amelyek végrehajtását a Bizottság az eddigieknél
szigorúbban ellenőrizné.
Az új vidékfejlesztési politika lényegében az eddigi támogatási területeket vinné tovább, de az
éghajlatváltozás elleni küzdelem és az erdészet
hangsúlyosabb szerepet kapna. A tagállamok a

Egyszerűsödnek
az intervenciós felvásárlás és
a raktárkiválasztás szabályai
A Vidékfejlesztési Minisztérium 100/2011. (XI.
5.) rendeletével módosította a gabona és a rizs
intervenciójáról szóló korábbi rendeletét, így
egyértelműbbé válnak a felvásárlás és a raktárkiválasztás szabályai. A mostani rendeletmódosítás
a felvásárlást, a tárolást és az értékesítést is érinti.
Az eddigi gyakorlattól eltérően a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) csak a hiány-

talan dokumentációjú felajánlásokat fogadja be,
így gyorsítva a felvásárlási folyamatot. Ezután
jogszabályban meghatározott minőségi feltételeknek kell megfelelniük azoknak a raktáraknak,
amelyeket az intervenciós gabona tárolására az
MVH kibérel. Az Európai Unión belüli értékesítés
esetében a rendelet pontosította az ÁFA szabályokat, így pénzügyileg zárttá vált a rendszer.

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2011.
(XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről.

A pályázó mezőgazdasági üzeme méretének meg
kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME).
Ez nem vonatkozik az induló vállalkozásokra és a
termelői csoportokra. Az induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg
nyilatkozatban vállalja, hogy üzemmérete legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári
évben eléri a 4 EUME üzemméretet.

A támogatás célja.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
• a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló
létesítmények építésére, korszerűsítésére és a
hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására,
• a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és a hozzá
kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális
beruházások megvalósítására,
• a kertészeti létesítmények energiaellátását
biztosító beruházások megvalósítására.

A támogatás forrása.
A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt pénzügyi keret, amely 14 419 600
eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4
milliárd forint.

A támogatásra jogosultak köre.
Támogatás igénybevételére jogosultak azok a
mezőgazdasági termelők, amelyek a mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3, vagy
01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végeznek;
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői
szervezetek vagy azok leányvállalatai.

A támogatás mértéke.
Alapesetben az elszámolható költségek 35-40
százaléka, amely fiatal gazdálkodók esetében
további 10 százalékpontos, illetve a kedvezőtlen
adottságú területeken vagy NATURA 2000 területeken megvalósuló beruházások esetén további 10 százalékpontos támogatással egészül ki.

A TÉSZ-ek együttműködésének
támogatása
Az Európai Unió 2011-re is engedélyezte Magyarországnak, hogy nemzeti kiegészítő támogatást
nyújtson a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek (TÉSZ-eknek).
Ennek megfelelően a Vidékfejlesztési Minisztérium a nemzeti és a közösségi forrást összekapcsolva 1 milliárd forintos támogatást nyújt a
TÉSZ-ek együttműködésének fejlesztésére. Az
erre vonatkozó rendelet 2011. november 13-tól
hatályos. A tavalyihoz képest egyszerűsödik a
támogatás igénybevétele. A TÉSZ-ek önállóbban
dönthetnek az együttműködés kialakításáról, így
tovább erősödhet a termelők piaci alkuereje.
Az Unió azokban a régiókban engedélyezi a nemzeti kiegészítést, ahol a TÉSZ-ek részesedése az

összes zöldség- és gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20 százalék. A támogatás ugyanakkor nem haladhatja meg a termelői szervezetek,
illetve tagjaik által a szervezet működési alapjába
befizetett hozzájárulás 80 százalékát. Továbbá a
nemzeti támogatáshoz azok a TÉSZ-ek juthatnak
hozzá, amelyek termelői szervezetek társulásának (TSZT) tagjaként értékesítik terményeiket.
Az előbbiek alapján a szóban forgó támogatási
forrásra jelenleg 35 magyarországi TÉSZ jogosult.
A kormány célja, hogy a nemzeti támogatás
elősegítse a TÉSZ-ek megerősödését, illetve
előmozdítsa a termelői szervezetek, és közvetetten a zöldség-gyümölcs termelői csoportok
közötti együttműködés, koncentráció létrejöttét. Az intézkedés hozzájárul a vidéki munka-

A támogatási kérelem benyújtása.
A támogatási kérelmet 2012. január 1. — január 31.
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

pályázatok

A kertészetek
korszerűsítésének
támogatása (ÚMVP)

Egy pályázó legfeljebb 50 millió forintos támogatásban részesülhet.
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Újra lehet
bormarketing
támogatására
pályázni
A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az Agrármarketing Centrum (AMC)
ismét meghirdette a magyar borok népszerűsítésére szolgáló projektek támogatását.
A pályázat a magyar borok, borászok, a borkultúra hazai népszerűsítését segíti elő. Az
AMC – az eddigi tapasztalatokat figyelembe
véve – változtatott a korábbi kiírási feltételeken, hogy minél több sikeres kezdeményezést
támogathasson. A támogatási forrás segítségével a borászatok helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint
országos rendezvényeken vehetnek részt.
A Bormarketing Bizottság döntése alapján
125 millió forint áll a pályázók rendelkezésére. A vissza nem térítendő utófinanszírozású
támogatás mértéke akár 70 százalékos is lehet. A pályázatokat 2012. március 31-ig lehet
benyújtani.

helyek megőrzéséhez is. A támogatás ösztönzi
a TÉSZ-ek közös piaci fellépését, elősegítve
ezzel a feketekereskedelem visszaszorítását.
A már három éve folyamatosan folyósított hasonló célú nemzeti kiegészítő támogatásnak
köszönhetően összesen már 11 TSZT alakult
az országban.
A TÉSZ-eknek a támogatás igénylését megalapozó működési programjaikat a vidékfejlesztési tárcához kell eljuttatniuk. Kedvező elbírálás esetén
kifizetési kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtaniuk.
A támogatás 2012. február 15-ig igényelhető, az
MVH a megítélt összeget legkésőbb 2012. október
15-ig folyósítja.

pályázatok
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2011 végéig pályázható technológia fejlesztési
kiírások (ÚSZT)
1) Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2011-2.1.1/A és KMOP2011-1.2.1/A)
A támogatás célja. A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs
technológiai fejlesztéseinek támogatása annak
érdekében, hogy versenyképességük javuljon és
piaci helyzetük stabillá váljon. Az igényelhető vis�sza nem térítendő támogatás összege: minimum 3
millió, maximum 20 millió forint.
Támogatható tevékenységek. Induló beruházások
eszközbeszerzése és információs technológia
fejlesztése
A támogatás mértéke. GOP-2011-2.1.1/A pályázati
konstrukció (a Közép-magyarországi Régión kívül
megvalósuló fejlesztések) esetében az elnyerhető
támogatás mértéke az összes elszámolható költség
maximum 40 százaléka. A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció (a Közép-magyarországi Régióban
megvalósuló fejlesztések) esetében Budapesten az
összes elszámolható költség maximum 20 százaléka a középvállalkozások esetében, 30 százaléka
a mikro- és kisvállalkozások esetében; Pest megyében az összes elszámolható költség maximum
35 százaléka.
2) Komplex vállalati technológia fejlesztés
mikro-, kis- és középvállalkozások számára
(GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B)
A támogatás célja. A mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (például
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing)
támogatása, hogy a beruházások révén a vállalkozások fejlődhessenek, új munkavállalókat alkalmazzanak, és új piacokat szerezhessenek. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 15 millió, maximum 100 millió forint.
Támogatható tevékenységek. Eszközbeszerzés,
infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológia fejlesztés, piacra jutás, tanácsadás igénybe vétele, vállalati HR fejlesztés, irányítási, vezetési és hitelesítési rendszerek bevezetése.
A támogatás mértéke. A GOP-2011-2.1.1/B pályázati
konstrukció (a Közép-Magyarországi Régión kívül
megvalósuló fejlesztések) esetében az elnyerhető
támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 35 százaléka. A KMOP-2011-1.2.1/B
pályázati konstrukció (a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztések) esetében Buda-

pesten az összes elszámolható költség maximum
20 százaléka a középvállalkozások esetében, 30
százaléka a mikro- és kisvállalkozások esetében;
Pest megyében az összes elszámolható költség
maximum 35 százaléka.

3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás (GOP-2011-2.1.3)
A támogatás célja. Komplex vállalati beruházások
támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási
hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy
új munkahelyek teremtésére. A pályázatra kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok jelentkezhetnek, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 25 fő volt, vagy amelyek vállalják,
hogy létszámuk a projekt befejezéséig el fogja érni

a 25 főt. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió, maximum 1000
millió forint.
Támogatható tevékenységek. A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására,
eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható
továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás,
gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how
beszerzése, a piacra jutás támogatása, a vállalati
humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsíttatása.
A támogatás mértéke. Az elnyerhető támogatás
mértéke az összes elszámolható költség maximum
35 százaléka.

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

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

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

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

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

• A piaci kezességi díj, 50�-os készfizető kezesség mellett kezességgel
biztosított összeg 1,21-2,35� között változik. Mértéke függ a hitel típusától,
a futamidő és a kezességgel biztosított összeg nagyságától.
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