
Hol tart a Vidékfejlesztési Program pályázatainak 
meghirdetése és elbírálása?
A Vidékfejlesztési Program (VP) pályázatai 2017. már-
cius 31-ig meghirdetésre kerültek. A 2014 és 2020 
közötti időszakban a VP keretében a hazai gazdálko-
dók 1300-1400 milliárd forintos támogatási összeget 
vehetnek igénybe. Mostanra a VP teljes keretének 
több mint 88 százalékára, vagyis mintegy 1140 mil-
liárd forintra már megszülettek a támogatói dön-
tések. Ehhez a forráshoz a pályázók hozzá tudnak 
férni. A pályázatok meghirdetését és a támogatási 
kötelezettségvállalás mértékét tekintve minden bi-
zonnyal az elsők között vagyunk az Európai Unióban.  
A közeljövőben további pályázati felhívásokhoz kap-
csolódva is várható jóváhagyó döntés, így például a 
fiatal gazdálkodói, az erdészeti gépbeszerzés és az ön-
tözési kiírások esetében. A VP kötelezettségvállalása 
ezekkel a döntésekkel az év során meghaladhatja a 100 
százalékot is, ugyanis a VP Irányító Hatóságnak lehe-
tősége van a rendelkezésére álló forráskeret maximum 
10 százalékkal történő túlvállalására. Élni szeretnénk 

ezzel a lehetőséggel, hiszen kalkulál-
nunk kell azzal, hogy bizonyos pro-
jektek sajnos nem, vagy csak részben 
fognak megvalósulni, lesznek tehát 
úgymond „visszacsorgó” források.

Mi várható még? Sor kerülhet akár 
újabb pályázati kiírásokra vagy pá-
lyázatok újbóli megnyitására?
Folyamatosan nyomon követjük a 
pályázati felhívásokra beérkezett 
kérelmek és támogatási igények ala-
kulását, hiszen lehetőség van a ma-
radványösszegek átcsoportosításá-
ra. Ennek tudható be az is, hogy ez 
év elején két új pályázat jelent meg. 
Az egyik, mintegy 35 milliárd forint 
keretösszegű felhívás, a korábbi bo-
rászati, kertészeti, állattenyészté-
si és élelmiszeripari pályázatokból 
megmaradt energiahatékonysági és megújuló energia 
termelését célzó támogatási forrásokat gyűjtötte ösz-
sze, és kínálta fel a gazdálkodóknak. A másik pályázat a 
borszőlő ültetvények telepítését támogatja összesen 4 
milliárd forint keretösszeggel, amely most már az új ül-
tetvények létesítésére is lehetőséget nyújt. 2018 tava-
szán pedig várható az élelmiszeripari pályázat – kissé 
módosított feltételekkel történő – újra nyitása.

Hogyan halad a támogatások kifizetése?
A támogatások kifizetése az elbíráláshoz képest las-
sabban halad, eddig mintegy 200 milliárd forintot kap-

Rövidesen befejeződik a Vidékfejlesztési Program pályázatainak elbírálása,  
bár a visszamaradó támogatási forrásokból még várható néhány kiírás ismételt 
megnyitása vagy újabbak meghirdetése. Az előttünk álló időszakban kezdődik 
meg a beruházási pályázati projektek tömeges megvalósítása. Az elnyert  
támogatás mellett elengedhetetlen a kiszámítható és gördülékeny hitelezés,  
a stabil finanszírozási háttér megléte. A beruházást megvalósító vállalkozások  
és a pénzügyi-finanszírozó szervezetek szoros együttműködése kulcsfontos-
ságú, melynek megalapozásához a rugalmas szabályozási rendszer hatékonyan 
tud hozzájárulni. Erről beszélgettünk Dr. Mezei Dáviddal, a Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárával.

Felértékelődik  
a finanszírozás szerepe

„minél előnyösebb kondíciókkal 
lehessen finanszírozni a gazdálkodókat, 
előmozdítva ezzel a VP-s fejlesztések 
zökkenőmentes megvalósítását”
Dr. Mezei Dávid

GARANCIA
AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

2018. ÁPRILIS

WWW.AVHGA.HU



A sertéságazatot érintő, nemzeti hatáskörben 
meghirdetett támogatások közül a sertés állatjó-
léti támogatás a legjelentősebb. A gazdálkodók az 
előírásokon túlmutató többlet állattartási kötele-
zettségvállalás ellentételezésére vehetik igénybe 
ezt a vissza nem térítendő támogatást. A hazai ser-
téstartóktól vágóhídra kerülő, vagy élve külföldre 
kiszállított vágósertések, továbbá a tenyésztésre 
tovább értékesített koca süldők száma alapján lehet 
hozzáférni a támogatáshoz.

A sertés állatjóléti támogatás fenntartását az Euró-
pai Bizottság engedélyezte Magyarország számára, 
mégpedig évi mintegy 7,6 milliárd forint támogatási 
kerettel, amely nemzeti hatáskörben 20 százalékkal 
kiegészíthető. A 2014 utáni időszakban a sertés lét-
számban bekövetkezett kedvező változás hatására 
a támogatási igény folyamatosan növekedett. Míg 
2014-ben 3,9 millió, addig 2015-ben és 2016-ban 
már mintegy 4,2 millió darab állat után igényeltek 
támogatást a termelők. Az így megnövekedett ter-
melői igények kielégítésére többlet költségvetési 

forrás mozgósításával megoldható volt a támogatá-
si összeg emelése. Ezáltal a 2014. évi keret 8,5, majd 
2015-ben 9,1 milliárd forintra emelkedett. 2016-ban 
és 2017-ben pedig elérte a maximálisan nyújtható 
9,14 milliárd forintos szintet.
 
Ez a 2017. évi kifizetéseket illetően azt jelenti, hogy 
az esztendő első három negyedévében benyújtott és 
jogosnak ítélt valamennyi kérelem 100 százalékban 
kifizetésre került, de a keret kimerülése miatt a 2017. 
negyedik negyedéve alapján beadott jogos kérelmek 
teljes kifizetésére már nincs lehetőség. Ezért a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelelően a kérelmek 
kifizetésének arányos visszaosztására kerül sor. A 
tenyésztők az előző években a negyedik negyedévre 
vonatkozó támogatási igények mintegy 60 százalé-
kát kapták meg. A Magyar Államkincstár (MÁK) ren-
delkezésére álló adatok alapján a sertéstartók a 2017. 
utolsó negyedévére vonatkozó jogosan igényelt tá-
mogatási összeg kb. 52-54 százalékához juthatnak 
majd hozzá. A MÁK előreláthatólag 2018 áprilisában  
fizeti ki a gazdálkodóknak a nekik járó összeget.

Sertés állatjóléti támogatástak meg a pályázók. Ennek jelentős része úgynevezett 
területalapú kifizetés volt, amely az agrár-környezet-
gazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás támogatá-
sához kapcsolódik. Nem vagyunk elégedettek ezzel a 
mértékkel, de az is igaz, hogy a VP jelentős részét az 
agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodá-
si támogatások teszi ki, amelyek kifizetésére nem egy 
alkalommal, hanem ütemezve, több év alatt kerül sor.   
Nem csupán az előbb említett két támogatási konst-
rukcióból, hanem a VP-t több mint hetven pályázatá-
ból kb. 20 esetben van évenkénti kifizetési ütemezés. 
Így ezek alapvetően meghatározzák a program forrás-
kihelyezésének előrehaladását. Ezzel együtt 2018 fo-
lyamán minden bizonnyal felgyorsul a kifizetési folya-
mat, hiszen egyfelől fokozatosan lezárul a pályázatok 
elbírálása, másfelől a gazdálkodók reményeink szerint 
hozzálátnak a nyertes beruházási projektek megvaló-
sításához.

A gazdálkodók mekkora érdeklődést mutattak a vi-
dékfejlesztési program pályázatai iránt?
A pályázói aktivitás általában igen erős volt. A mező-
gazdasági és az élelmiszeripari beruházási kiírások 
esetében például a rendelkezésre álló támogatási for-
rásokhoz képest többszörös túljelentkezés mutatko-
zott. Különösen a kapacitásbővítő, új épületek létesíté-
sére, új gépek beszerzésére irányuló kérelmek száma 
volt magas. Akadt olyan pályázat, ahol öt-hatszoros 
túligénylést regisztráltunk, ezért a forráskeretet meg-
emeltük. Ez történt például a kertészeti, az állattartó 
telepek létesítését és a kisméretű terménytárolók 
fejlesztését célzó pályázatoknál.  Ritka esetként, az 
öntözési technológiák elterjesztését célzó kiírásnál ta-
pasztaltunk mérsékeltebb gazdálkodói érdeklődést, de 
itt is javulást várunk. Csak a legszükségesebb esetben 
kérünk jogerős vízjogi engedélyt, duplájára emeltük az 
egy támogatási kérelemben megpályázható támoga-
tási összeget és lehetővé tettük, hogy egy adott gaz-
dálkodó több pályázatot is benyújthasson a felhívás 
keretében.
A kis- és közepes méretű, családi gazdaságok fejlő-
dését, megerősítését célzó kormányzati politikával 
összhangban, vállaltuk, hogy a beruházási források 
80�-ára kizárólag ez a termelői kör pályázhasson. 
Alaptalannak bizonyult az a korábbi aggodalom, hogy 
emiatt a beruházási források részben kihasználatlanok 
maradnak.

Milyen megoldásokkal próbálták könnyíteni a pályá-
zók adminisztrációs terheit?
Helyes döntés volt, hogy a pályázatok beadását költ-
ségkímélő módón igyekeztünk lehetővé tenni. Kevés 
kivételtől eltekintve a pályázóknak nem kellett jogerős 
hatósági (például építési) engedélyt csatolniuk a kérel-
mükhöz, csak az engedélyezési eljárás megindítását 
kellett igazolniuk a pályázat benyújtásakor. A jogerős 
engedélyek beszerzésére a projektek megvalósítási 
szakasza elején kell csak sort keríteni. A szigorú uniós 
követelmények miatt egyetlen kivétel akadt: a vízjogi 
engedélyek beszerzése. Érzékelve azt, hogy emiatt az 
öntözési pályázatok iránti érdeklődés nem volt kielégí-
tő, igyekeztünk enyhítést bevezetni. Például termálkút 
létesítésénél, szennyvízkezelésnél, létező szűrőberen-

dezés fejújításánál nincs már ilyen kötelezettség. Je-
lenleg csak az unió által elvárt legszükségesebb eset-
ben, az öntözött terület növelésekor kell a pályázat 
benyújtásakor jogerős vízjogi engedélyt csatolni. 
A pályázati folyamatban a hiánypótlási lehetőségek 
szélesítését és a hiánypótlás rugalmas kezelését céloz-
tuk meg. Ez komoly segítséget jelentett a pályázóknak, 
ugyanakkor a nagyszámú hiánypótlás a vártnál na-
gyobb mértékben terhelte le a pályázatkezelési admi-
nisztrációt. Mindez néhány esetben a bírálati folyamat 
elhúzódásához vezetett.

Hogyan jellemezhető a pályázatot nyert vállalkozá-
sok finanszírozási háttere?
A támogatási döntéseket követően a gazdálkodók, az 
agrárszektor és egyben a nemzetgazdaság alapvető 
érdeke, hogy a VP-s fejlesztési projektek minél hama-
rabb megvalósuljanak, a támogatási források jól hasz-
nosuljanak. A pályázaton nyertes, nagyrészt családi 
gazdaságok a beruházásaik finanszírozásához általá-
ban bankhitelt is igénybe vesznek, ezért kiemelt fontos-
ságú, hogy a bankok megfelelően tudják finanszírozni 
az érintett agrárvállalkozásokat. Egy hitelintézet és a 
kezességvállaló szervezet jó együttműködése lényegi 
feltétele annak, hogy minél előnyösebb kondíciókkal 
lehessen finanszírozni a gazdálkodókat, előmozdítva 
ezzel a VP-s fejlesztések zökkenőmentes megvalósí-
tását. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) kezességvállalása nagy segítséget jelent, hi-
szen a hitelekhez kapcsolódva az alapítvány átvállalja 
a bankok hitelezési kockázatának túlnyomó részét, így 
a finanszírozás olcsóbbá válik, a vállalkozások kedve-
zőbb kondíciókkal és könnyebben juthatnak forráshoz.

Az Irányító Hatóság milyen eszközökkel tudja elő-
mozdítani a támogatott beruházások teljeskörű fi-
nanszírozását?
A pályázók, a beruházást végző kivitelezők, techno-
lógia-szállítók, illetve a pénzügyi-finanszírozó szerve-
zetek közötti kölcsönös bizalmon alapuló együttmű-
ködésnek fontos szerepe van.   A stabil finanszírozás 
szerepe felértékelődik, különös tekintettel arra, hogy 
az elmúlt hónapokban megemelkedtek a fejlesztések 
költségei. Ez a következő időszak egyik legfontosabb 
feladata. Az Irányító Hatóság ezt szabályozási lépések-
kel tudja előmozdítani. Ilyen például a VP pályázati fel-
hívásaihoz kapcsolódó jelzálogjog létesítésének meg-
könnyítése. A fejlesztések finanszírozását, illetve az 
ezt szolgáló hitelintézeti és kezességvállalói együttmű-
ködés segítését célozza az Irányító Hatóság legújabb 
közleménye is, amely kiemeli, hogy a pályázati kére-
lem benyújtásához képest a tervezett beruházás el-
számolható költségei megemelkedhetnek a korábban 
jóváhagyott támogatási összeg változatlanul hagyása 
mellett. Ezáltal a projekt támogatási intenzitása ala-
csonyabb lehet, és így a gazdálkodó jogosulttá válhat 
további állami támogatás tartalmú pénzügyi termék 
felhasználására, amely segíti a beruházás megvalósí-
tását. Ilyen az AVHGA által nyújtott kedvezményes díjú 
kezességvállalás, amely a beruházási hitelhez, illetve a 
támogatási előleg lehívásához szükséges bankgaran-
cia biztosítékhoz is kapcsolódhat, olcsóbbá és elérhe-
tőbbé téve a banki finanszírozás igénybe vételét.

Az őstermelők és családi 
gazdaságok finanszírozása – 
alapítványi segítséggel
A magyar mezőgazdaságban működő mikro-, kis és 
közepes vállalkozások között igen nagy, több mint 
négyszázezres számban vannak egyéni gazdaságok, 
amelyek nagy része őstermelőként, vagy családi 
gazdálkodóként (is) tevékenykedik. Ennek a gazdálkodói 
körnek a hitelintézeti finanszírozása magas kockázatú, 
egyrészt azért, mert méretükkel összefüggésben 
tőkeellátottságuk alacsonyabb az átlagosnál, másrészt, az 
egyéni gazdaságok számára lehetővé tett adminisztrációs 
könnyítésekből fakadóan, a gazdálkodásukról képet adó 
egyszerűsített információs, ügyviteli és könyvelési stb. 
rendszer miatt hitelképességük elbírálásához sok esetben 
nem állnak rendelkezésre a szükséges információk. 
Ugyanakkor, a gazdálkodás egyéni és családi jellegénél 
fogva ezeket a vállalkozásokat az átlagosnál nagyobb 
mértékben sújtják a gazdálkodók elöregedéshez, a 
generációváltáshoz kapcsolódó bizonytalanságok. 
Tekintettel arra, hogy fentiek miatt az őstermelők és 

családi gazdaságok hitelezése a bankok számára komoly 
kockázatot jelent, többször előfordulhat, hogy ígéretes 
üzleti elképzeléseik finanszírozása megoldatlan marad.

Fentiek következtében az őstermelők és családi 
gazdálkodók hitelintézeti finanszírozásakor alapvető 
jelentőségű (gyakran nélkülözhetetlen) az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezessége, 
hiszen ők nem rendelkeznek megfelelő fedezetekkel, vagy 
ha mégis, akkor azok sok esetben már záloggal terheltek. 
A kedvezményes alapítványi kezességvállalás segítségével 
viszont sok ilyen vállalkozás kaphat hitelt. Az AVHGA  
tevékenységének kiemelt célcsoportját alkotják az 
őstermelők és a családi gazdálkodók. Ezt jelzi a számukra 
nyújtott kezességvállalás jelentős mértékű növekedése 
is. 2018. év elején 40,1 milliárd Ft őstermelő, családi 
gazdálkodó hiteléhez kapcsolódott alapítványi kezesség, 
ez a 2011. év eleji hitelösszeg közel ötszöröse.
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re, tartályos pótkocsikra, nyerges félpótkocsikra, 
valamint a csatornatisztító járművekre, amelyek 
fejlesztésével immár több mint tíz éve foglalko-
zunk. A gyártás fejlesztésére a szükséges lépése-
ket tesszük meg, vagyis megújítjuk az épületállo-
mányunkat, hegesztő robotokat állítunk munkába, 
amit mind a hatékonyság növelése, mind a mun-
kaerő piaci folyamatok kikényszerítettek. Termé-
szetesen ez nem jelenti a gyártás olyan mértékű 
automatizálását, mint például az utógyártásban 
lehet látni, hiszen nem olyan nagy szériában ál-
lítunk elő járműveket, hogy a teljes folyamatot 
robotok lássák el, de bizonyos munkafázisokat, 
meghatározott hegesztett egységek gyártását  
automatizálni tudjuk. 

Komoly gondokat okoz a munkaerőpiaci helyzet? 
– Úgy fogalmazhatok, hogy jelentős erőfeszítése-
ket kell tenni minden munkáltatónak, ha meg karja 
tartani a munkaerő állományát. Társadalmunkban 
egyszerre van jelen a munkanélküliség és a mun-
kaerőhiány. Ez alapjaiban meghatározza a követ-
kező éveket. Hiába vannak – Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is – olyan térségek, ahol nagyon 
jelentős a munkanélküliség, szakképzett munka-
erőben rendkívül nagy hiány van. 

Nem csak a munkaerőt, gondolom a piaci pozíci-
óikat is meg akarják tartani. Milyen helyet foglal 
el most a vállalat? 
– Erre vonatkozóan nincsenek pontos statiszti-
kák. Azt tudjuk, hogy a mezőgazdasági tartály-
kocsik értékesítésében Magyarországon a vezető 
márkák közé tartoznak az általunk forgalmazott 
DETK tartálykocsik, ezt látni is lehet, hiszen az 
ország minden részén találkozunk velük. Ugyan-
így elterjedtek az AP márkanevű billenőplatós 
pótkocsiaink. A közúti tartályos jármű felépít-
mények esetében nemzetközileg is jegyeznek 
bennünket, a közép-kelet-európai régió jelen-
tősebbnek számító gyártói közé tartozunk. Ma-
gyarországon gyakorlatilag a közúti tartályos 

járműgyártásban a folyékony hulladék profilban 
három cég rendelkezik gyártóbázissal. Folyékony 
veszélyes hulladék szállítására alkalmas tartályos 
konténer felépítményeink, tartályos pótkocsiink 
és nyerges félpótkocsiink meghatározóak a ha-
szonjármű piacon. Ezen a területen partnereink  
a hulladékszállítással, ártalmatlanítással foglalko-
zó környezetvédő szolgáltatók.

A mezőgazdaság területén mi várható? 
– A pillanatnyilag meglévő agrártámogatásoknak 
köszönhetően élénk géppiac a következő évek-
ben a mostaninál valamivel alacsonyabb szinten 
fog stabilizálódni. A mezőgazdaságban is elkerül-
hetetlen a technológiai fejlesztés, folyamatosan 
meg kell újítani a technikát. Így egyrészt a ha-
gyományos piacra számítunk, de már gondolunk 
az új igények kielégítésére is. Például a precíziós 
növénytermesztésbe mi a hígtrágya kijuttatással 
kapcsolódhatunk. Nem véletlen, hogy dolgozunk  
a hígtrágya technológia fejlesztésén.

Az egykori gépállomásból kifejlő-
dött jármű- és gépgyártó cég az 
1970-es években a Mezőgép Vál-
lalat gyáregysége, majd leányvál-
lalata volt, később önálló vállalat, 
1992-től működik a jelenlegi for-
májában. A méreteket illetően: 
130 főt foglalkoztat, és az éves 
árbevétele eléri a kétmilliárd fo-
rintot. A cég tevékenységéről,  
a fejlődés irányairól kérdeztük  
dr. Ferencz Géza ügyvezetőt.
– Cégünk három nagy termék-
csoporttal van jelen a piacon: az 
egyik a mezőgazdasági jármű-
vek, a másik a közúti pótkocsik 
és járműfelépítmények csoportja.  

A harmadik csoportot a beszállítói tevékenység 
keretében előállított termékek alkotják, amelyeket 
európai gyártóknak készítünk. A történetünk azt 
mutatja, hogy a régi gépállomástól a mai jármű-
gyártó üzemig sikerült egy szisztematikus, egye-
nes vonalú növekedést megvalósítanunk. 

Bár van rá példa, mégsem általános jelenség, 
hogy az egykori gépállomások nagy gyártókká 
fejlődtek volna.  Ön miben látja az általánostól 
eltérő út sikerét?
– Talán az a titka, hogy korábban is saját termék-
fejlesztéssel, saját portfólióval rendelkezett a cég.  

Az 1990-es évek elején tartálykocsikat gyár-
tottunk, és a 90-es évek közepétől bővítettük  
a termékportfóliónkat először mezőgazdasági 
pótkocsikkal, majd közúti járműfelépítményekkel 
és pótkocsikkal, a beszállítói tevékenységünk is 
ezekben az időkben alakult ki. 

Gazdálkodásunkban nagy visszaesések nem vol-
tak, de természetesen a konjunkturális hatások 
befolyásolták a tevékenységünket, hiszen a gaz-
dasági válság idején a mi partnereink is kevesebb 
gépet vásároltak. És itt kell megemlíteni a bizton-
ságos pénzügyi hátteret, amit kezdetektől fogva 
a K&H Bank jelent. Különösen fontos a megértő, 
jó partneri viszony az olyan vállalkozás esetében, 
mint amilyen a miénk, ahol folyamatos az innová-
ció, ahol évről-évre újabb fejlesztéseket hajtunk 
végre. A K&H Bank a számlavezető, finanszírozó 
pénzintézetünk, mind a forgóeszköz hitelezésben, 
mind a fejlesztésekhez kapcsolódó kölcsönök biz-
tosításában kiváló partnerünk. A gyártástechno-
lógiánkat természetesen a mindenkor elérhető 
pályázatok segítségével fejlesztettük, közel tíz 
év alatt mintegy 600 millió forintot fordítottunk 
beruházásra. A K&H Bank – pontosan ismerve  
a terveinket – mindig segítően állt a szükséges 
saját erő hitelezéséhez. Növeli a biztonságunkat, 
hogy néhány beruházási hitel mögött készfizető 
kezességgel az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány áll.

Terveikről, a jelenlegi fejlesztésekről a követke-
zőket mondta dr. Ferencz Géza ügyvezető igaz-
gató.
– A termékfejlesztés területén próbáljuk a ter-
mék portfóliónkat „lekerekíteni”, ami azt jelenti, 
hogy igyekszünk a fehér foltokat kitölteni, a kí-
nálatunkat egy-egy termékcsoportban teljessé 
tenni. Ez elsősorban a mezőgazdasági járművek 
körére vonatkozik, ahol a még hiányzó típusokat 
fejlesztjük, illetve a meglévőket továbbfejlesztjük. 
A közúti jármű üzletágnál egyre erősebben kon-
centrálunk a tartályos hulladékszállító járművek-

Mezőgazdasági gépek, 
járművek Nyírtelekről
Esetünkben nem szólásmondás, hanem hétköznapi realitás, hogy úton, 
útfélen találkozhatunk a nyírteleki AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. 
gyártmányaival. Közutakon, magánutakon, szántóföldeken, állattartó telepeken 
közlekednek, hiszen különféle szállító járművekről, pótkocsikról van szó, 
de akár az utak mellett (városokban is) dolgoznak a Nyírtelken készített 
szippantó kocsik, csatornatisztítók, veszélyes hulladékot szállító tartályos 
gépkocsik, és még sorolhatnánk, hogy mennyi féle, nem egyszer egyedi  
igények szerint épített járművek, gépek.

„Növeli a biztonságunkat, hogy néhány beruházási hitel 
mögött készfizető kezességgel az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány áll.”
dr. Ferencz Géza
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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-
• Garancia-
• Lízing-
•	Faktoring	szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke:  

maximum 80 százalék
•	 Futamidő:	minium	91	nap,	maximum	25	év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályza-

tának Hirdetménye tartalmazza

A közelmúltban megjelent 1/2018. (II. 1.) FM rende-
let értelmében 2018-ban február 15. és 28. között 
lehetett, illetve 2018. november 2. és 30. között 
lehet majd igényelni szőlő szerkezetátalakítási 
támogatást, mégpedig az egyéni ültetvényfej-
lesztési tervek benyújtásával. A 2018. tavaszi idő-
szakban azok a gazdálkodók is igénybe vehették 
a támogatást, akik az úgynevezett telepítési jog-
tartalékból 2016. január 1. előtt jutottak telepítési 
joghoz. Újdonság, hogy 2018 őszétől a szőlőültet-
vények áttelepítése és fajtaváltása mellett lehető-
ség nyílik a termesztés-technológia korszerűsíté-
sének támogatására is. A szóban forgó műveletek 
megvalósítására a 2019-2023. évekre érvényes 
szőlő-bor nemzeti támogatási program biztosít tá-
mogatási forrást.

Az említett FM rendelet alapján a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) az egyéni szőlőültetvény fejlesz-
tési tervek elbírálásakor már nem veszi figyelem-
be a beérkezés sorrendjét, hanem a rendeletben 
szereplő szempontok alapján pontozza azokat.  
Az elérhető 40 pontból az adott kérelemnek leg-
alább 21 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a be-

nyújtott terv elfogadható legyen. Mostantól a 
borvidéki terveknek való megfelelés nem alapfelté-
tele a támogatás megszerzésének, de előnyt jelent  
a pontozásánál. A támogatás mértéke a jogsza-
bályban meghatározott költség átalányok 50 
százaléka, ha a projekt megfelel a helyi borvi-
déki tervnek, míg 40 százaléka, ha nem. A szőlő 
szerkezetátalakítás támogatására 45 millió euro 
(mintegy 14 milliárd forint) keretösszeg áll rendel-
kezésre. Amennyiben a kérelmezők ezt túligényel-
nék, akkor az elért pontszám sorrendjében része-
síthetők támogatásban az érintett gazdálkodók. 

A pályázók által benyújtott egyéni tervben szerep-
lő tevékenységeket csak a terv beadását követő-
en lehet megkezdeni. Amennyiben a kérelem régi 
ültetvény kivágását is tartalmazza, az az azzal 
összefüggő munkálatokat csak helyszíni szemlét 
követően lehet megkezdeni. A MÁK a 2018. tavaszi 
benyújtási időszak esetében 2018. május közepé-
ig bírálja el az egyéni terveket. Mivel a támoga-
tást a 2019. pénzügyi év forrásaiból folyósítják, 
az első kifizetésekre várhatóan 2018 októberétől  
kerülhet sor.

Szőlő szerkezetátalakítási támogatás

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági 
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján a 
2018. évben is igényelhetnek mezőgazdasági csekély összegű 
(de minimis) vissza nem térítendő támogatást azok a méhé-
szek, akik rendelkeznek méhészeti eszközhordozó járművel, 
illetve mobil méhesházzal. A támogatás igénybevételére az 
a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring 
vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulaj-
donában, és a vizsgálat adatait bejelentette az úgynevezett 
Tenyészet Információs Rendszerbe. A támogatási kérelmeket 
a 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti időszakban lehet 
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

A szóban forgó támogatás a kérelmező üzemeltetésében lévő 
méhészeti eszközhordozó jármű és vándor méhesház igazol-
tan megfizetett 2017. évi kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítása, illetve gépjárműadója, továbbá az e-útdíj megfizetését 
szolgáló OBU fedélzeti rendszer nettó beszerzési ára alapján 
kérhető, de nem haladhatja meg a negyvenezer forintot.

Méhészeti járművek 
üzemeltetésének 
támogatása

A Vidékfejlesztési Program pályázatain nyertes vállal-
kozások számára kulcskérdés a beruházás megvalósí-
tásának teljeskörű finanszírozása. Egy vállalkozásnak 
gondot okozhat a vissza nem térítendő támogatás elő-
finanszírozása, vagy a támogatási előleg lehívásához 
szükséges bankgarancia biztosítása, és általában az 
önerőhöz szükséges készpénz sem áll rendelkezésre a 
vállalkozások bankszámláján. 

A felsorolt problémák áthidalásához szinte az összes 
hazai bank és takarékszövetkezet kínál hiteleket és 
bankgaranciát. Ezek mindegyikéhez be lehet vonni az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető 
kezességét, így a vállalkozásoknak lehetőségük van 
mérsékelni, vagy akár elhagyni az egyéb ingatlan vagy 
ingóság fedezeteket. A vállalkozások számára a kezes-
ség támogatást jelent, amennyiben azt a jogosultsági 
feltételek fennállása esetén az európai unió által meg-
határozott piaci díjaknál olcsóbban, kedvezményes 
díjon veszik igénybe. A támogatás a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a vállalkozások az európai unió módszer-
tana szerint kalkulált 1,6�-3� közötti díjak helyett 
0,3�-0,5�-os díjakon juthatnak kezességhez.
A Vidékfejlesztési Program beruházásainak finanszí-
rozásához kapcsolható kedvezményes díjú kezesség 
igénybevételéhez szeretnénk a következőkben né-
hány gyakorlati tudnivalóval hozzásegíteni a vállalko-
zásokat. 

A VP Irányító Hatóság a vállalkozások minél nagyobb 
támogatása érdekében az európai uniós szabályok 
alapján adható legmagasabb támogatásintenzitáson 
ítélte meg a pályázaton elnyert vissza nem térítendő 
támogatási összegeket. Ezért meg kell találni annak 
módját, hogyan lehet a projektekhez további támoga-
tást, azaz kedvezményes díjú kezességet is kapcsolni.   
A piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázati 
projektek beadásakor tervezett költségei mára akár 
10-50 százalékos mértékben is nőhettek, a beruházás 
típusától függően. A költségek növekedésére reagálva 
az Irányító Hatóság közleményt adott ki. („Tájékoztató 
a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszíro-
zott projektek elszámolható összköltségének meg-
emelkedése kapcsán felmerülő további támogatott fi-
nanszírozásról”, amely elérhető a www.palyazat.gov.hu  
weblapon). Ez lehetőséget biztosít a kedvezményes dí-
jon történő kezességvállalás alkalmazására a VP azon 
beruházásai esetében is, amelyek finanszírozása so-
rán már látható, hogy a beruházási projekt költségei 
megemelkedtek – és mindez számlával is igazolható 
– ugyanakkor a támogatásintenzitás maximuma ed-
dig nem tette lehetővé további támogatás nyújtását. 
A költségnövekedéssel ugyanis a projekt támogatás-
intenzitása a maximális mértékhez képest csökkenni 

fog, s így kedvezményes díjú kezesség is kapcsolódhat 
a projekt finanszírozásához.
Költségnövekedés esetén, a kedvezményes kezességi 
díj igénybe vételére az alábbiak szerint kell eljárni:

• A kezesség igénybevételéről dönthet a finanszírozó 
hitelintézet vagy akár a vállalkozás maga is kérhe-
ti a kezesség bevonását. A finanszírozó pénzügyi 
intézmény igényli a kezességet az AVHGA-tól a pá-
lyázathoz kapcsolódó bankgarancia vagy hitelügy-
let mögé, a vállalkozásnak nem kell az Alapítvány-
nyal felvenni a kapcsolatot. 

• A finanszírozáshoz kapcsolódó kezességi doku-
mentációk pénzügyi intézménynél történő aláírása 
során a vállalkozásnak alá kell írnia az úgynevezett 
„EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilat-
kozat”-ot is, amelyet a banki ügyintézőtől fog meg-
kapni az érintett vállalkozás.

• A vállalkozásoknak a projekt lebonyolítási szaka-
szában nem kell előzetesen a Magyar Államkincs-
tárral kapcsolatba lépniük, és a projekt elszámol-
ható költségeinek növekedését előzetesen, külön 
eljárás keretében jóváhagyatniuk, így a projekt 
megvalósítására időveszteség nélkül kerülhet sor.

• Az AVHGA a kezesség kiadása során az úgyneve-
zett „Támogatástartalom igazolás”-on feltünteti a 
kezesség támogatástartalmának pontos összegét, 
ami a projekt várható költségnövekedésével már 
előzetesen is összevethető. Az igazolás a vállalko-
zásnak e-mailen kerül megküldésre.

• A vissza nem térítendő támogatásnak és a kezes-
ség támogatástartalom igazolásán feltüntetett 
támogatási összegnek az összeadásából kiszámol-
ható, hogy az új, megnövekedett beruházási költ-
ségek mellett belefér-e a projekt a támogatásinten-
zitási maximum szabályba.

• A projektköltségek növekedését számlákkal szük-
séges igazolni a projekt záró elszámolásakor az 
Irányító Hatóság felé.

• A záró elszámolásban is kimutatásra kerül, hogy a 
megállapított beruházási támogatási összeg vál-
tozatlansága mellett a projekt támogatási intenzi-
tása úgy csökken, hogy a támogatást tartalmazó 
kedvezményes díjú kezesség is beleilleszthető a 
projekt támogathatósági keretébe.

Amennyiben a beruházási projektnek a tervezetthez 
képest nem nőnek meg a költségei, az Alapítvány 
ez esetben is tud kedvező, maximum 0,6�-os díjon 
COSME viszontgarancia mellett kezességet nyújtani. 
Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdései me-
rülnek fel, vagy konkrét projektek kapcsán szeretné-
nek előzetesen konzultálni az Alapítvánnyal, kérjük, 
az alábbi ingyen hívható zöld számon keressék az 
AVHGA-t: 06 80 203 760 06 80

A Vidékfejlesztési Program (VP) 
pályázatainak finanszírozása AVHGA 
kezességgel
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A VP aktuális pályázati kiírásai
• Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 

támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
• Gyógynövény termesztés
• 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
• Borszőlőültetvény telepítés támogatása
• 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, terület- és 

tájhasználat váltás együttműködései
• Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott 

közjóléti funkcióinak fejlesztése
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 

környezeti értékének növelését célzó beruházások
• Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 

energiahatékonyságának javítása
• 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

A VP továbbra is hozzáférhető „A mezőgazdasági víz-
gazdálkodási ágazat fejlesztése” című pályázati kiírás. 
A pályázat célja a mezőgazdasági termelés biztonsá-
ga, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érde-
kében a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás 
előmozdítása, a takarékos öntözési technológiák elter-
jesztése. További cél, a klímaváltozásnak ellenálló ter-
melési módszerek bevezetésének segítése, a felszíni 
és felszín alatti vízkészlet mennyiségi szempontból jó 
állapotba hozásához és/vagy a jó állapotának megőr-
zéséhez szükséges fejlesztések támogatása.
A rendelkezésre álló mintegy 49,5 milliárd forintos ösz-
szegből az alábbi tevékenységek támogathatók:

1. öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisz-
szatartási létesítmények építése,

2. természetes vízszűrőmezők kialakítása,
3. meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási ha-

tékonyságának javítása,
4. meliorált mezőgazdasági utak kialakítása,
5. új öntözőberendezések beszerzése,

6. öntözőberendezések energiafelhasználási haté-
konyságának javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege a mezőgazdasági termelők egyéni projektje ese-
tén maximum egymilliárd, kollektív projektje esetén 
pedig maximum kétmilliárd forint lehet. A támogatás 
legmagasabb mértéke a közép-magyarországi régió-
ban megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható 
költség 40, más régiókban 50 százaléka lehet. A fiatal 
mezőgazdasági termelők számára 10 százalékponttal 
megemelt támogatási hányad jár. A kollektív projektek 
is 10 százalékponttal megemelt támogatási hányadra 
jogosultak. A gazdálkodók több pályázati szakasz ke-
retében, több kérelem alapján is jogosultak támogatás 
elnyerésére, de a támogatás együttes összege nem 
haladhatja meg egyéni projekt esetén az egy, kollek-
tív projekt esetén a kétmilliárd forintot. A támogatási 
kérelmek benyújtására 2020. augusztus 3.-ig van lehe-
tőség. Legközelebb a 2018. augusztus 1-jéig benyújtott 
projektek kerülnek együttes elbírálásra.

Támogatás a mezőgazdasági  
vízgazdálkodás fejlesztéséhez
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