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GARANCIA

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

Az agrárszektor a nemzetgazdaság egyik meghatározó területe.
A Kormány többek között kedvezményes finanszírozási formák
alkalmazásával segíti az ágazat fejlődését, emellett meghatározó
az uniós és nemzeti támogatások szerepe is. A támogatási rendszerben
2012-ben fontos változások következtek be, továbbá az uniós rendszer
2014 utáni átalakulása is alapvető hatással lesz az agrárágazatra.
E témakörökről beszélgettünk Czerván Györggyel, a Vidékfejlesztési
Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkárával.
Hogyan ítéli meg az agrárium szerepét?
Magyarországot természeti adottságai, a
meglévő szakmai hozzáértés predesztinálják arra, hogy mezőgazdasága húzóágazat
legyen. Ezt bizonyítja exportteljesítményünk
is. A vidék hosszútávú életképességének
megőrzése érdekében kiemelt a kisgazdaságok, a családi gazdaságok szerepe, hiszen
a mezőgazdaság nem csak termelési folyamat, de megélhetés, életforma is egyben.
Szerepük akkor nőhet, ha a termelői pozíciók
erősítésére szélesebbé és mélyebbé válnak
a termelői együttműködések, képessé válva
feldolgozni mindazt, amit megtermelnek. Ezt
szolgálja a vidékfejlesztési stratégiánk, melyre alapozva dolgozzuk ki a birtokpolitikával,
az egyes ágazatok fejlesztésével, az európai
uniós és hazai támogatások felhasználásával,

a finanszírozást segítő hitellehetőségekkel
kapcsolatos intézkedéseinket.
Hogyan használhatók ki az ágazatban rejlő
lehetőségek?
Növelni kell termékeink hozzáadott értékének
tartalmát. Ehhez szükség van a magyar mezőgazdasági termékek legnagyobb felvásárlója, a
hazai élelmiszeripar helyzetének stabilizálására. Ösztönözni kell az alapanyag termelést, az
elsődleges és másodlagos feldolgozást, a kiszerelést egységbe szervező integrációk működését. Így lehetővé válik, hogy növeljük az export
hozzáadott-érték tartalmát is. Különös figyelmet kell fordítanunk néhány fontos exportcikk
piaci biztonságára, mint például a méz, a libamáj, a csemegekukorica vagy a nyúl.

„Növelni kell
termékeink hozzáadott
értékének tartalmát.
Ösztönözni kell
az alapanyag termelést,
az elsődleges és másodlagos
feldolgozást.”
Czerván György

interjú

Kedvezményes hitelek
és kiszámítható támogatások
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Milyen az agrárfinanszírozás helyzete?
A mezőgazdaság természetéből fakadóan a bevételek és a kiadások időben sokszor jelentős eltéréssel jelentkeznek. A jellemzően tőkeszegény
magyar mezőgazdasági vállalkozások külső finanszírozási forrásokra szorulnak. A gazdasági
válság ellenére a mezőgazdaság elmúlt években
erősödő teljesítményének hatására nőtt a bankok hitelnyújtási hajlandósága az ágazatban, de
a kockázati felárak és fedezeti elvárások még
mindig magasak, noha a csődráta és hitelek
bedőlési aránya itt a legalacsonyabb. Az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
által nyújtott, 85�-os állami viszontgaranciával
biztosított készfizető kezességvállalásban is
van tartalék a hitelhez jutás segítésében.
A Kormány hogyan segíti a finanszírozási
problémák megoldását?
A Darányi Ignác Terv keretében társfinanszírozásban nyújtható nemzeti támogatások mellett, az agrárium finanszírozását a Kormány
eddig döntően az MFB Zrt. refinanszírozásában
a hitelintézetek által nyújtott hitelprogramok
indításával, kisebb részben a kereskedelmi banki hitelek kamattámogatásával, és az AVHGA
finanszírozásba történő fokozottabb bevonásával segítette. Több kedvezményes hitelprogram indult, illetve került módosításra. Ezek
egy része a forgóeszköz finanszírozást (Agrár
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, MFB Agrárforgóeszköz, Agrár Forgóeszköz Vis Maior, Új
Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram),
másik része a beruházási célú hitelfelvételt
segíti (Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram). Ezeknek 2-5 százalékpontos kamatelőnyük van a piaci hitelekhez képest.
A hitelprogramok feltételrendszerét a termelők igényeihez igazodva alakítjuk. A TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram futamideje két évvel
kitolódik, mérséklődnek az MFB Élelmiszeripari
Bankgarancia Program díjai, bővítettük az MFB
Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot tenyészállatvásárlási opcióval és elérhetővé tettük a nagyvállalkozások számára is. A hitelprogramok,
a kedvezményes készfizető kezességvállalás
főként csekély összegű (de minimis), vagy a
mezőgazdasági csoportmentesség hatálya alá
tartozó állami támogatásra támaszkodnak. Ám
e programok csak az agrárgazdaság viszonylag
kis hányadát érik el. Ezért a Kormány foglalkozik
az állami közreműködés növelésének lehetőségeivel, akár egy az agrárágazat finanszírozását
szolgáló hitelintézet létrehozásával is.
Hogyan épül fel az agrárágazat támogatási
rendszere?
A hazai támogatási rendszert két nagy részre lehet
osztani: a közösségi és a nemzeti forrásból finanszírozottra. A közösségi részbe tartozik az egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS),

valamint az úgynevezett különleges és elkülönített
támogatási jogcímek. Nemzeti forrásból finanszírozottak a közvetlen kiegészítő nemzeti támogatások (top up) és az egyéb nemzeti támogatások.
A SAPS a 2004-ben csatlakozott tagállamok
számára alkalmazható támogatási rendszer.
Ez, a régi tagállamokban alkalmazotthoz képest
egyszerűbb, a támogatható mezőgazdasági területre egységesen szétterített, azonos hektáronkénti támogatást jelent. Mértéke 2004-től
fokozatosan növekszik, 2013-ra éri el a hazánk
számára megállapított 100�-os szintet. A 2012.
évi támogatás 310 Mrd Ft (64 000 Ft/ha) körül
fog alakulni, amely 2013-ra kb. 340 Mrd forintra,
közel 70 000 Ft/ha-ra emelkedhet.
Az Unió lehetővé tette, hogy amíg el nem érjük
az említett 100�-os támogatottsági szintet,
nemzeti forrásból azt kiegészíthessük. Ilyen top
up támogatást a 2012. évre lehet utoljára nyújtani. A Bizottság által jóváhagyott kereteken belül a támogatás mértéke a mindenkori nemzeti
költségvetési helyzettől függ. Az idén kifizetett,
2011. évi top-up összesen közel 24 milliárd forint
volt. A 2012. évi top-up mérték még nem ismert,
annak forrása a 2013. évi költségvetés.
A különleges támogatások alapja az Unió által
részünkre megállapított támogatás felső határa, amelyből 10 százalékot (mintegy 130 millió
eurót) különítünk el, s célzottan fizetünk ki. A
kisebb részét termeléshez kötötten a tej és a
rizs, a nagyobb részét a termeléstől elválasztva
a húsmarha, a juh, a dohány és a zöldség-gyümölcs ágazatban szerkezetátalakítási programokon keresztül, valamint biztosítási díjtámogatásként folyósítjuk.
Mi változott 2012-ben a támogatási rendszerben?
2012-ben a támogatási rendszert alapvetően két
jelentős változás érinti. Egyrészt a csökkenő és
megszűnő nemzeti kiegészítő támogatások (top
up) jogcímeinek kiváltása, másrészt a moduláció eredményeként megjelenő támogatáscsökkentés. Mindkettő alapja, hogy hazánk 2012-ben
elérte a közösségi forrásból számunkra megítélt
támogatási szint 90�-át.
Mivel a nemzeti top up jogcímek, jelentős ágazatokat érintenek, a kieső támogatások pótlására szükség van. Ezért került kibővítésre az
EU által engedélyezett úgynevezett különleges
támogatások rendszere. Már korábban is működött a különleges tejtámogatás, a dohány és
a zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási program. E jogcímek egészültek ki most a különleges
rizstámogatással, a kérődző szerkezetátalakítási programmal, a biztosítási díjtámogatás
rendszerével. Az összes jogcímre közel 131 millió
euró, azaz 40 milliárd forint kerül felosztásra.
Egy 2009. évi európai uniós jogszabály módosította az évente növekvő mértékű támogatás
átcsoportosítási rendszerét. 2012-ben, a régi

tagállamok esetében, a gazdálkodónkénti közvetlen támogatások 5.000 euró feletti részének
10�-át elvonják és vidékfejlesztési célok finanszírozására használják fel (ez a moduláció). Ez
Magyarországot, a 90�-os támogatási szint
miatt nem érinti, de 300.000 euró felett már
4�-os elvonást kell alkalmaznunk. A moduláció
a hazai termelők csekély hányadát érinti.
Mi várható 2014-től?
Az Európai Bizottság által ismertetett, a KAP
2014 utáni helyzetét tárgyaló jogszabálytervezet alapján átalakulna a közvetlen támogatások rendszere: alaptámogatásra és kiegészítő
támogatásokra osztódna. Ezen belül meg kell
különböztetni a tagállam számára kötelező és
az önkéntesen választható elemeket.
A leendő alaptámogatás lényegében felváltja a
SAPS-t, ennek új jogosultságai 2014-től kerülnek kiosztásra. Alaptámogatást csak aktív gazdálkodó vehetne igénybe, aki mezőgazdasági
tevékenységet folytat és rendelkezik jogosult
területtel. Az alaptámogatás összege attól függően változik, hogy milyen önkéntesen választható kiegészítő elemeket alkalmaz a tagállam és
milyen mértékű forrást különít el a kötelezően
alkalmazandó jogcímek finanszírozására. Több
kötelező kiegészítő jogcím lesz. A közvetlen
támogatások 30�-át környezetvédelmi intézkedésekhez kötötten kell felhasználni. Az így
elnyerhető „zöld” támogatás feltételei a terménydiverzifikáció, az állandó legelő fenntartása üzemszinten, és az ökológiai gazdálkodás
a gazdaság minimum 7�-án. A tagállam éves
pénzügyi keretének 2�-át különítheti el fiatal
gazdálkodóknak járó támogatásra.
A tagállami döntés alapján a kedvezőtlen adottságú területek gazdálkodói kaphatnak támogatást,
mégpedig a közvetlen támogatás 5�-át. Szintén
tagállami döntéstől függően alkalmazandó egyes
érzékeny ágazatok esetében a termeléshez kötött támogatási konstrukció, melyre az éves
pénzügyi keret 5-10�-áig lehet forrásokat elkülöníteni. Új elem a támogatási felsőhatár (capping)
bevezetése: 150.000 euró felett a közvetlen támogatási összeg fokozatosan csökken, 300.000 euró
felett már 100�-kal, de az elvonás alapját képező
összeg az alkalmazottak után fizetett bérekkel és
annak járulékaival csökkenthető.
Mi a magyar álláspont a változásokkal kapcsolatban?
Alapvető, hogy a közvetlen támogatások forrásai
a 2007-2013-as szinthez képest ne csökkenjenek,
az érzékeny ágazatok és a gazdaságilag sérülékeny területeken a termelés fenntartásához elengedhetetlen termeléshez kötött támogatási opció
minél nagyobb arányban alkalmazható legyen, és
a bevezetésre kerülő változások ne jelentsenek
aránytalan hátrányt, adminisztratív terheket sem
az országnak, sem a termelőknek.

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram célja,
hogy kedvezményes kamatozású éven túli forgóeszköz hitelt biztosítson a mezőgazdasági
termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű
termékek előállításához a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, valamint a
baromfi és sertés ágazatban tevékenykedő
termeltetők részére. A hitelfelvételi lehetőséget a kormány a közelmúltban kibővítette:
korábban a gazdálkodók csak a forgóeszköznek minősülő állatok (növendék, hízó, egyéb
állat) beszerzésére kérhettek hitelt, most
már tenyészállatok vásárlására is igényelhetik ezt a forrást. Az MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelt olyan magyarországi székhelyű, vagy
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV) vehetik igénybe, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet,
vagy európai részvénytársaság formában
működnek. Továbbá a hitelhez hozzájuthatnak a mezőgazdasági őstermelők is, akik
mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatnak, halgazdálkodási tevékenységet, baromfi- és sertés állattenyésztési ágazatban
termeltető tevékenységet folytatnak, vagy
a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával
és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal
rendelkeznek.
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
azért előnyös a vállalkozások számára, mert
- kedvezményes kamatozással vehető igénybe;
- a futamidő alatt többszöri forgóeszköz állomány feltöltésre is lehetőség van;
- nincs árfolyamkockázat, de a kamatozás
a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci
kamatlábhoz igazodik;
- mezőgazdasági őstermelő is felveheti;
- kezdő vállalkozások is finanszírozhatók.
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram főbb
jellemzői:
- A hitel forintban igényelhető.
- A hitel összege nem lehet kevesebb, mint
1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók
esetében az 50 millió forintot, a termeltetők
esetében a 250 millió forintot.
- A hitel felvételéhez saját erő nem szükséges.
- A hitel futamideje legfeljebb 3 év.
- A kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb

RKF2 (azaz MFB kamatfelár, amely a program
meghirdetésekor 4 százalék/év) + a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár (legfeljebb 2,5 százalék).
- Lehetőség van a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe
vehető intézményi kezességvállalásról szó-

ló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
A hitelprogramhoz csatlakozott hitelintézetek
listája a Magyar Fejlesztési Bank honlapján
(www.mfb.hu) tekinthető meg.

finanszírozás

Bővül az MFB Agrár Forgóeszköz
hitelprogram célcsportja
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vállalkozók

Gazdabolttól az integrációig
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A Baki Agrocentrum Kft. idén ünnepelte „nagykorúságát”. Tizennyolc
év alatt egy kis gazdaboltból Zala megye egyik vezető integrátora
lett. Növényvédőszer, műtrágya, vetőmag értékesítésével, valamint
terménykereskedelemmel foglalkozik. Balogh Rudolfot, a cég alapítóját
és ügyvezetőjét kérdeztük arról, hogy miként sikerült ezt a nagy ívű
pályát befutnia a vállalkozásnak.

gya, a növényvédőszer, majd a későbbiekben a
terményforgalom folyamatos növekedése miatt
szükségessé vált, hogy nagyobb beruházásokat
valósítsunk meg, vegyszerraktárral, terményés műtrágyatárolókkal, valamint az elmaradhatatlan anyagmozgató gépekkel egészítsük ki
az infrastruktúrát.
A bevétel szerkezete ebben az időben már
hasonlított a maira: a fő bevételi forrást
a növényvédőszer, a vetőmag és a műtrágya értékesítése, valamint a későbbiekben

Az ügyvezető a következőkben foglalta össze
a közel két évtized történéseit.
– A céget 1994-ben alapítottuk, mely akkoriban
egy kis gazdaboltként, növényvédőszer, műtrágya, vetőmag kiskereskedésként működött.
Igyekeztünk minden igényt kielégíteni: a kerti
kisgépektől kezdve a dísznövényeken át a televízióig nagyon vegyes volt az üzlet kínálata. A
változást a mezőgazdasági input anyagok nagykereskedelme hozta, ami a kukorica vetőmaggal
kezdődött. Később folyamatosan bővítettük a
választékot műtrágyával, valamint a különböző gyártók növényvédő szereivel. A termékek
eladásán túl nagy hangsúlyt fektettettünk - és
fektetünk azóta is - a szaktanácsadásra és a
szakmai szolgáltatásokra. Ennek jegyében hoztuk létre 1997-ben a gabona laboratóriumot, ami
lehetővé teszi, hogy a szemes terményeknél
vizsgáljuk a termény piaci megítéléséhez szükséges minőségi paramétereket. Akkoriban már
látszott, hogy a cég fejlődése folyamatos, így
1998-tól a feleségem is teljes munkaidőben csatlakozott az akkor még kis létszámú csapathoz.
– A gazdabolt – ami fokozatosan gazdaáruházzá
nőtte ki magát - éveken keresztül 30-40 község
lakosságának az igényeit szolgálta ki, azonban a
nagy üzletláncok, barkácsáruházak piacra lépé-

sével – érthető módon - folyamatosan csökkent
a forgalma. Dönteni kellett. 2003-ban a bezárás
mellett határoztunk, és a nagykereskedelmi tevékenységre fókuszáltunk. A vetőmag, a műtrá-

„A cég finanszírozási
stratégiája meglehetősen
konzervatív, ennek
köszönhetően
a gazdasági
válság vihara
talán kevésbé
tépázta meg
a vállalkozást.”
Balogh Rudolf

egyre meghatározóbbá váló terménykereskedelem jelentette. Fő tevékenységi területünk ugyan továbbra is Zala megye, azonban
már jelentős ügyfélkörrel rendelkezünk a
szomszédos Vas és Somogy megyében is.
A térségben jellemzően termelt szántóföldi
kultúráknak megfelelően mind a terménykereskedelem, mind az input anyagok szempontjából is legfontosabb növények számunkra a
kukorica, búza, repce, napraforgó és az egyre
inkább feltörekvő szója. Jól mutatja a fejlődést, hogy a cég forgalma az elmúlt időszakban évről évre mintegy 25�-kal növekedett,
és 2011-re meghaladta a 9 milliárd forintot,
köszönhetően a partnereink hűségének
és bizalmának.
Így elmondva egyszerűnek és magától értetődőnek hangzik. De ha belegondolunk, hogy abban az időben sok gazdaboltot nyitottak, s azok
nagy része bezárt, jogos a kérdés: miért pont a
Baki Agrocentrumnak sikerült talpon maradnia?

vállalkozók
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– Mi is gondolkodtunk ezen a kérdésen az utóbbi
időben, és visszatekintve három alappillért találtunk, amire az eddigi tevékenységünk épült,
és amire a jövőt is alapozni fogjuk. Ez a három
pillér pedig a szakmaiság, a megbízhatóság és
a partnerség. Mindig is úgy gondoltuk, az értéket nem az jelenti a termelők számára, ha valaki
csupán eladja nekik a termékeket, ezért nagy
gondot fordítunk a szakmára, a szakszerűségre,
az ügyfelek rendszeres informálására. A kollégáink szaktanácsadási tevékenysége kiterjed a
vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák kiválasztására, azok szakszerű technológiai felhasználására, valamint a fejlesztések, beruházások
előkészítésére és a termény értékesítésével
kapcsolatos folyamatos piaci információk átadására. A személyes szaktanácsadást egészítik ki a szakmai rendezvényeink. Hogy megfelelő
szinten ki tudjuk elégíteni a folyamatos információigényt, a központi irodaház kialakításakor
már figyelembe vettük az ügyfeleink elvárásait,
és kialakítottunk egy 100 fő befogadására alkalmas konferenciatermet. A döntés helyességét
utólag is igazolta a szinte minden igényt kielégítő előadóterem látogatottsága és forgalma.
Tanfolyamok, továbbképzések mellett a téli időszakban a növénytermesztési technológiákra,
jogszabályváltozásokra vonatkozó rendezvénysorozatunkat is meg tudjuk tartani. Fontosnak
tartjuk, hogy amit a termelőknek ajánlunk,
először a saját „bőrünkön” tapasztaljuk meg,
ezért évről évre fajtakísérleteket állítunk be,
melyek jellemzően búzára, repcére, kukoricára és szójára koncentrálnak. Az eredményeket
pedig szántóföldi rendezvényeken, fajtabemutatókon ismerhetik meg a termelő partnereink.

– A megbízhatóságot mind az emberi, mind az
üzleti kapcsolatokban nagyon fontosnak tartjuk.
Kiemelt prioritásként kezeljük, hogy a vállalásainkat betartsuk, értve ez alatt természetesen a
szállítási, fizetési határidőket is. Talán a legjobb
példa erre a 2006-os év, amikor a kukorica árának
év közbeni jelentős csökkenésekor is tartottuk a
szezon elején szerződött magas árakat. Úgy gondoljuk, hogy ez a hozzáállásunk segített abban,
hogy az ügyfeleinkkel a vevő-eladó viszonyon túl
jellemzően szoros partneri kapcsolatot sikerült
kialakítanunk. A közel 100 ezer hektáron gazdálkodó ügyfélkörünk jelentős része évről évre
visszatérő vevő is. Az ő visszajelzéseik alapján
bővítettük a szolgáltatásainkat. Partnereinknek
a hétvégi ügyelet során is lehetőség van az árubeszerzésre, sok esetben akár a tábla szélére is
kiszállítjuk a kért termékeket, így zökkenőmentesen tudnak a termelésre koncentrálni.
Az elmondottakat hallgatván a kívülállóban önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy miként sikerült egy ilyen dinamikus fejlődést finanszírozni. A pénzügyi háttérről a következőket mondta
az ügyvezető.
– A cég finanszírozási stratégiája meglehetősen konzervatív, ennek köszönhetően a gazdasági válság vihara talán a versenytársakhoz
viszonyítva kevésbé tépázta meg eddig a Baki
Agrocentrumot, továbbra is stabilan és likviden
tud működni. Természetesen a nagyobb beruházások, valamint az integrátori tevékenység
finanszírozásához banki forrásokat is igénybe
veszünk. A mezőgazdaság mindig is tőkeigényes ágazat volt, a gépek, a szárítók, a raktárak

több tíz milliós tételek, ráadásul a kiadások és
a bevételek is időben elkülönülve jelentkeznek.
Már 1998-ban elindítottuk a termelésfinanszírozást ügyfeleink részére. Kezdetektől a Budapest
Bank az elsődleges hitelező és számlavezető
bankunk, partnerünk.
Ők biztosították a szükséges kiegészítő forrásokat a saját beruházásainkhoz, valamint a
termelésfinanszírozáshoz. A felvett termelési
hitelek mögött pedig az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége áll.
A cég az elmúlt 18 év alatt a semmiből nőtte ki
magát. Várhatóan nem áll meg ez a gyors fejlődési ütem. Vannak már elképzelések a jövőt
illetően is?
– Talán a rövid cégtörténeti összefoglalóból valamelyest kitűnik, hogy a fejlesztések egy pillanatra sem álltak le az elmúlt évek során, és a
jövőben sem szeretnénk megtorpanni. A 2010-es
informatikai fejlesztések - új vállalatirányítási
rendszert vezettünk be - már kezdik éreztetni
jótékony hatásukat, egyre több és pontosabb
információt kapunk, ezáltal egyre inkább tisztában vagyunk a szükséges fejlesztési irányokkal.
Továbbá a tevékenységünk vertikális bővítése is
megindult, az elmúlt három évben a cégcsoportot termelő üzemekkel, szárítókkal és mintegy
25 ezer tonna termény befogadására alkalmas
tárolókapacitással bővítettük.
Jelenleg elsődleges feladat az új egységek integrálása a működésbe, ami által komplexebb,
személyre szabottabb szolgáltatást tudunk
nyújtani partnereinknek.

időszerű

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény alapján 2012 januárjától élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük az élelmiszerágazat szereplőinek. Az Európai Unió
több tagállamában is hasonló elvű általános díjfizetési kötelezettség terheli az élelmiszerlánc
szereplőit. A felügyeleti díjfizetési és bevallási
kötelezettség alá tartozik minden olyan élelmiszer- és takarmányipari vállalkozás, illetve élelmiszerlánc-szereplő, amelynek tevékenységére
kiterjed az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság
ellenőrző munkája.

Támogatás
a rendezett
piaci kapcsolatok
kialakítására

A díj mértéke – bizonyos kedvezmények mellett – az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel, illetve magánszemély
esetén a jövedelem egy ezreléke. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj arányos terhet ró az
élelmiszerlánc-szereplőire, szemben az eddigi,
a hús-szektort aránytalanul terhelő díjfizetési rendszerrel. Emellett a díjfizetést bevezető
törvény termelőbarát. Mentesül ugyanis a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól az a
mezőgazdasági kistermelő, akinek személyi jövedelemadó-köteles éves jövedelme nem haladja
meg a 8 millió forintot.
A vidékfejlesztési miniszter 2012. május 1-jétől
hatályos 40/2012. (IV. 27.) végrehajtási rendelete tartalmazza az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
bevallásának és megfizetésének részletes szabályait. Az élelmiszerlánc díjfizetésre kötelezett

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben is
meghirdette (42/2012. (V. 3.) VM rendelet) a
rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatást. Ebben az évben erre a célra 100
millió forint áll rendelkezésre. A nemzeti
hatáskörben nyújtható segítséggel az állattenyésztés szervezettebbé és kiszámíthatóbbá válik. A támogatás hozzájárul a vidéki
foglalkoztatottság növeléséhez, a termelési
szerződések szerepének megerősödéséhez és az állatállomány növekedéséhez is.
A támogatást az állattartókkal termeltetési szerződést kötő és termeltetési előleget
biztosító kereskedelmi vállalkozások (integrátorok), az állati terméket feldolgozók, és a
termelői csoportok igényelhetik. A támogatási igényeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani.

szereplőinek 2012. május 1. és 31. között kell regisztrálniuk magukat a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján. A felügyeleti díjat 2012. május 31-ig szükséges bevallani. A
díjfizetés két egyenlő részletben történik. Az első
díjrészletet 2012. július 31-ig kell befizetni a NÉBIH
elkülönített számlájára. A második díjrészlet befizetési határideje 2013. január 31.
A díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok bevétele lesz, és az élelmiszerlánc
hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátását fedezi. A hatóságok évente 350 ezer ellenőrzést, illetve 1,5 millió vizsgálatot végeznek. Az élelmiszerlánc szereplői
teljes körű regisztrációs rendszerének kiépítése egyúttal új eszköz lehet a feketegazdaság
elleni küzdelemben is.

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
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

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza

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.

Az élelmiszerFenntartási tervek
feldolgozás
készítésének támogatása
támogatása

Darányi Ignác Terv

Megjelent a mezőgazdasági és élelmiszerfeldolgozó üzemek fejlesztésére kiírt pályázat, amelynek keretösszege 5 milliárd forint.
A mezőgazdasági termelők 3-, a nem mezőgazdasági termelők 2 milliárd forintra pályázhatnak. A kérelmeket 2012. június 22. és július
23. között lehet beadni a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
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Támogatást a versenyképesség javítására, a
termékszerkezet átalakítására, az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás ésszerűsítésére,
az üzemirányítás korszerűsítésére, illetve vágópontok kialakítására lehet kérni. A pályázaton
minimum 2,5, maximum 100 millió forintos támogatás igényelhető. A vágópont létesítése esetében 30 millió, a termelésirányítási szoftverek és
hardverek beszerzése esetében 10 millió forint
a támogatási plafon.

Pályázat
mikrovállalkozások
számára
2012. június 1. és 30. között ismét lehetőség nyílik
arra, hogy az ötezer fő alatti lakosságszámú és
a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken tevékenykedő mikrovállalkozások - a LEADER
program keretében - támogatásért pályázhassanak a Darányi Ignác Terv európai uniós forrásokat is felhasználó pénzügyi keretéből. A vállalkozások legalább 1 millió, legfeljebb 35 millió
forintot igényelhetnek.
A támogatási hányad a hátrányos helyzetű
településeken 65, máshol 60 százaléka az elszámolható költségeknek. A rendelkezésre álló
támogatási keret 7 milliárd forint, amelynek
felhasználásáról a LEADER Program végrehajtására létrejött úgynevezett Helyi Akciócsoportok
döntenek.

A magyarországi Natura 2000 területek
az Európai Unió ökológiai hálózatának részei. A természetes élőhelyek, valamint az
állat- és növényfajok védelme érdekében
jelölték ki azokat. E területeken össze kell
hangolni a gazdálkodást a természetvédelmi
célkitűzésekkel.

A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázat alapján, a Darányi Ignác Terv
vidékfejlesztési programjának támogatásával
az országban most közel 250 Natura 2000
terület esetében készülhet fenntartási terv.
A fenntartási terv a Natura 2000 területen
élő állat- és növényfajok védelmével és a
terület céljaival összhangban fogalmaz meg
ajánlásokat. Magyarországon a Natura 2000

területek jelentős része mezőgazdasági
hasznosítású. A fenntartási tervek segítik a
gazdálkodókat, hogy megismerjék a terület
természeti értékeit, a környezetvédelmi
célokat és a gazdálkodási, területhasználati
irányelveket.
A költségvetési szervek, a civil szervezetek
és a gazdasági társaságok 2012. július 15. és
2012. augusztus 15. között igényelhetnek
forrást a fenntartási tervek elkészítésére,
a csaknem 550 millió forintos támogatási
keretből. A kérelmeket a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.
A támogatás feltétele a Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött Szakmai
Bizottság javaslata.

Erdészeti támogatások
Magyarország területének több mint 20 százalékát borítja erdő. A mintegy 2 millió hektárnyi
erdőből 800 ezer hektár magántulajdonban van,
1,2 millió hektár pedig állami vagy közösségi terület. A teljes erdőterületből 800 ezer hektárnyi
található Natura 2000 térségben, amelyből 190
ezer hektár van magánkézben.
A nagy súllyal bíró erdőgazdálkodást 2012 májusában két pályázati konstrukció is segítette a
Darányi Ignác Tervben: a Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodóknak szóló kompenzációs
támogatás és a fiatal erdők ápolásának támogatása.
Az év második felében várhatóan meghirdetésre kerül további három erdészeti támogatási
konstrukció, amelyek feltételeit azért módosította a tárca, hogy azok hatékonyabban szolgálják az erdőgazdálkodók érdekeit. A módosításra
került támogatási konstrukciók az alábbiak
szerint változtak:
– Az erdő-környezetvédelemre igényelhető támogatást többek között erdei tisztások fenntartására, vagy természetkímélő anyagmozgatásra
lehet felhasználni. A szubvenciós forrás összege
most 40 százalékkal emelkedett. Egy pályázó 50
és 280 euró (azaz 15 és 80 ezer forint) közötti ös�-

szeget kaphat hektáronként, attól függően, hogy
milyen tevékenység után kéri a támogatást.
– Erdészeti potenciál (állomány, termőképesség) helyreállítására akkor pályázhatnak az erdészek, ha valamilyen természeti (fagy, szél, belvíz, aszály, tűz) kárt
szenvedtek el erdeik. A tárca most két és
félszeresére emelte a támogatás maximálisan igényelhető összegét: hektáronként
200 és 2065 euró (azaz 60 és 620 ezer forint) közötti támogatáshoz juthatnak hozzá
a jelentkezők.
– Az erdőszerkezet átalakítására adható
támogatás célja a leromlott állapotú, vagy
idegen fajokból álló erdők helyett tájhonos, egészséges erdők telepítése. Ennek
feltételeit is módosította a minisztérium.
Az erdőgazdálkodóknak eddig gondot okozott,
hogy támogatást csak a szerkezetátalakítást
megelőző tarvágás után kérhettek, most azonban a fák kivágásával megvárhatják a támogatási határozatot.
A szóban forgó három pályázatra összesen
több tízmilliárd forint áll rendelkezésre. Az
erdőtervvel rendelkező erdőgazdálkodók nyújthatnak be majd támogatási kérelmeket.

pályázatok
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Támogatás borászati gépek
beszerzéséhez
A 2012/2013. borpiaci évben is igényelhető vis�sza nem térítendő támogatás a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnál olyan új borászati
gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. A támogatás feltételeit a 83/2011.
(VIII. 31.) VM rendelet szabályozza. A támogatási
kérelmeket a 2012. október 16. és 2012. december 17. közötti időszakban lehet majd benyújtani olyan a borászati gépkatalógusban szereplő
gépekre, amelyeket a gazdálkodó 2012. március
1-jét követően vásárolt meg, a támogatási kérelem benyújtásáig a vételárat teljes egészében
kifizette és a gépet üzembe helyezte. Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely esetében a gyártás napja és a támogatási kérelem
benyújtása között 2 évnél hosszabb idő telt el.

gusban szereplő, azonos rendeltetésű, azonos
vagy jobb paraméterekkel rendelkező új gépre
cserélhető.
A támogatás mértéke (intenzitása) mikro-, kisés középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó vételárának 40,
míg nagyvállalatoknál annak 20 százaléka. Az
odaítélhető támogatás összegének egy gazdálkodó esetében meg kell haladnia az 1 millió forintot, de nem lehet több mint 100 millió forint.
A 2012/2013. borpiaci évben ezen a jogcímen 4
millió eurós, azaz mintegy 1,2 milliárd forintos
támogatás fizethető ki.

A támogatás igénybe vételéhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelni. 1) A gép üzemeltetésének helye Magyarország területén van. 2) A
gépet a támogatási döntés közlésétől számított
legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a
vonatkozó engedélyek és előírások betartásával
kell használni, üzemeltetni. 3) Az üzemeltetési
kötelezettség időtartama alatt a gép nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás
alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás
esetén saját forrásból a hatályos gépkataló-

Az egységes
kérelem
benyújtása
Az egységes kérelemben, a legtöbb gazdálkodót
érintő területalapú támogatás mellett, további 25
jogcímen lehet támogatást igényelni. 2012. május
15-én lejárt a szankciómentes egységes kérelem
beadás határideje a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. A hivatal adatai szerint két
jogcímre sokan még nem nyújtották be kérelmeiket. Az elkülönített bogyós gyümölcs támogatás
esetében 20 százalék körüli a kérelmezők száma
a potenciálishoz képest. A Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás esetében a várakozásokhoz
képest ugyancsak kevesebb kérelem érkezett be.
Ezért a hivatal az új kérelmeket még 2012. június
11-ig befogadja, ám a megállapított támogatási
összeg már munkanaponként 1 százalékkal csökken. A 2012. május 15-ig beadott kérelmek módosítására 2012. május 31-ig van lehetőség.
A területalapú támogatásra az a gazdálkodó jogosult, aki jogszerű földhasználónak minősül.
Ezért a Hivatal felhívta az egységes területalapú
támogatást igénylő gazdák figyelmét arra, hogy
be kell jelenteniük a földhasználatot a körzeti
földhivatalnál. Jogszerű földhasználónak minősül
az, aki 2012. június 11-i dátum szerinti állapotnak
megfelelően földhasználóként bejegyzésre került
a földhasználati nyilvántartásba.

Nem termelő mezőgazdasági
beruházások támogatása
A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi
tájérték fenntartása, a növény- és állatvilág
fajgazdagságának növelése földhasználati
intézkedések (sövénytelepítés, mezővédő
fásítás, gyeptelepítés) vagy eszközbeszerzések (természetes alapú kerítés, madárvédelmi berendezések) megvalósításával.

A földhasználati intézkedések esetén a
beruházást legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre
emelkedését követő év május 31-ig, eszközbeszerzés esetén legkésőbb a támogatási
kérelemnek helyt adó határozat jogerőre
emelkedését követő 12 hónapon belül meg
kell valósítani.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100 százaléka, de a teljes szubvenciós összeg célprogramonként maximált.
Azok a gazdálkodók nyújthatnak be 2012ben kifizetési kérelmet, akik nem termelő
beruházási támogatásnak helyt adó vagy
részben helyt adó jogerős támogatási
határozattal rendelkeznek.
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