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Hogyan értékeli az alapítvány eredmé-
nyeit?
Az agrárium az egyedüli ágazat, amely-
nek hitelállománya az elmúlt években 
növekedni tudott annak ellenére, hogy a 
teljes vállalati hitelállomány 2009. év vé-
géről 2015. március végére 7760 milliárd 
forintról 6374 milliárd forintra csökkent. 
Az alapítvány fontos szerepet játszott ab-
ban, hogy a mezőgazdasági hitelállomány 
2012. végétől növekedésnek indult. 2009. 
év vége óta összesen 67 százalékkal nö-
velte a fennálló kezességgel biztosított 
hitelállományát, amely 2015. március 31-én 
160,3 milliárd forint volt, fennálló ügylete-
inek száma pedig 2,5-szeresére növekedve  
megközelítette a 11 ezret. 

Pénzügyi-finanszírozási szempontból egyre 
népszerűbbé válik az agrárágazat, jelen-

tős uniós forrás érkezik a szektorba, ami 
a gazdálkodók és a finanszírozók számára 
is kedvező. Az Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány 1991 óta segíti a szektor 
finanszírozását. Milyen előnyöket kínál az 
alapítvány az ágazat szereplőinek?
Az alapítvány feladata készfizető kezesség 
nyújtása olyan mikro, kis – és középvállalko-
zóknak, amelyek mezőgazdasági területen mű-
ködnek vagy tevékenységük a vidéki térséghez 
kapcsolódik. Az alapítványi kezességvállalás, 
a vállalkozások által felkínált fedezetet kiegé-
szítve, vagy akár anélkül, segítséget nyújt a 
finanszírozásban, hiszen a kezesség révén a 

„az alapítványi kezességvállalás, 
a vállalkozások által felkínált 
fedezetet kiegészítve, 
vagy akár anélkül, segítséget 
nyújt a finanszírozásban”
dr. Herczegh András

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) célja, 
hogy minél olcsóbban juthassanak hitelhez az agrárvállalkozások. 
Az AVHGA saját kockázatra is nyújt kezességet. 
Az alapítvány bármely kis- és közepes vállalkozás finanszírozását 
segíti, de kiemelt figyelmet fordít azokra a mikrovállalkozásokra, 
amelyek piaci feltételek mellett kevésbé hitelképesek, 
miközben a vidéki foglalkoztatásban fontos szerepet töltenek be. 
Erről beszélgettünk dr. Herczegh Andrással, az AVHGA ügyvezető 
igazgatójával.

Szűkülő HitElPiAcon kétHArMAddAl nöVEkVő 
kEzESSéGGEl biztoSított HitElálloMány
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hitelintézetek szívesebben, vagy jobb feltéte-
lekkel finanszíroznak.
Az alapítvány üzletszabályzatában szereplő 
általános feltételű kezességeken kívül, külön 
megállapodások alapján, egyedi feltételek 
mellett is nyújthat kezességet. Az alapítvány 
célja, hogy minél olcsóbban jusson hitelhez a 
vállalkozó. Díjaink több évre visszamenőleg a 
legalacsonyabbak. Két példán keresztül érzé-
keltetném a díj mértékét: egy 10 millió forint 
összegű agrár beruházási hitelhez kapcsolódó 
kezesség díja évente csupán 18 750 forint, 50 
százalékos kezesség esetén, míg egy 1 millió 
forint összegű agrár folyószámlahitelhez kap-
csolódó kezesség kedvezményes díja évenként 
4 000 forint, úgy, hogy a bank kockázatának 80 
százalékát átvállaljuk. A nagyobb hitelekhez 
vállalt kezesség díja ezekkel arányaiban meg-
egyezik. 

Az alapítványnak mi a garanciája a megté-
rülésre?
Elsősorban a mezőgazdasági vállalkozások 
megbízható működése. De emellett termé-
szetesen fontos a magyar állam 85 száza-
lékos viszontgaranciája, ami mérsékli a bu-
kásokból származó veszteséget. Az állami 
viszontgarancia azonban azzal jár, hogy a 
garancia nyújtása állami támogatásnak minő-
sül. Néha más megoldásra is szükség van. Az 
agrárvállalkozások finanszírozásának bővítése 
érdekében az alapítvány a hazai vállalkozás-
finanszírozó intézmények közül egyedülálló 
módon saját, alapítványi kockázatra is nyújt 
kezességet, állami támogatás nélkül. Így azok 
a vállalkozások is finanszírozhatóvá válhatnak, 
amelyek az uniós szabályok szerint korlátozott 
támogatási lehetőségeiket már kimerítették. 
Alapítványi, non-profit jogi formában működő 
vállalkozás lévén nem a profitszerzés a célunk, 
így mindig a vállalkozó számára legkedvezőbb 
megoldást ajánljuk. 

Az agrárium finanszírozása nagyon speci-
ális, különösen, ha az ügyfélkört tekintjük. 
Az AVHGA mely ügyfelekre fókuszál?
Természetesen célunk bármely mikro, kis- és 
közepes vállalkozás finanszírozásának segíté-
se, de megkülönböztetett figyelmet fordítunk 
a piaci feltételek mellett kevésbé hitelképes, 
ugyanakkor a vidéki foglalkoztatásban fontos 
szerepet játszó mikrovállalkozások, azon belül 
az őstermelők, családi gazdálkodók és egyéni 
vállalkozások forráshoz jutásának elősegíté-
sére. Ez a számainkon is látszik, hiszen 2014-
ben az elbírált garanciaügyletek 85 százaléka 
kötődött mikrovállalkozások hiteleihez. Kiszá-
moltuk, hogy az alapítvány 2014-ben mintegy 
40 300 munkahely létesítéséhez és fenntartá-
sához járult hozzá. 

Mi a helyzet a fiatal gazdálkodókkal? A kor-
mányzat egyik fő célja az ő támogatásuk, az 
AVHGA hogy kapcsolódik ebbe a folyamat-
ba?
A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyúj-
tott támogatás a mezőgazdasági termelők 
generációváltását segíti elő. Az alapítvány 
is fontosnak tartja e vállalkozói kör támoga-
tását, a fennálló állományból 2800 kezesség 
fiatal vállalkozó finanszírozási ügyletéhez 
kapcsolódik. Ebből 2000 az agráriumban és az 
agrobizniszben tevékenykedik. 
A fiatal gazdálkodók az uniós források tekin-
tetében is kedvezményekben részesülnek. A 
Vidékfejlesztési Programban külön támogatási 
jogcím is elérhető számukra, emellett egyes 
vissza nem térítendő támogatások esetében 
(például állattartás) magasabb a részükre 
igénybe vehető maximális támogatás mértéke. 
A támogatási maximum elérése ugyanakkor 
azt is jelenti, hogy további, uniós vagy állami 
támogatást tartalmazó hitelt, vagy kezessé-
get nem lehet igénybe venni. Ekkor is segít az 
AVHGA, hiszen állami támogatás nélkül, mégis 
alacsony díjon tud kezességet nyújtani, azaz 
szinte minden esetben képes kedvezményes 
díjon finanszírozni.

Ez valóban hatalmas lehetőség a vállalkozá-
soknak. Milyen kedvezményt, finanszírozási 
lehetőséget említene még a fiatal gazdák-
nak?
Ha a hiteltermékek körét nézzük, az Agrár 
Széchenyi Kártya is megoldást jelent a fej-
lesztésekhez. A hozzá kapcsolódó készfizető 
kezességet kizárólag az AVHGA nyújtja, ezzel is 
támogatva a fiatal gazdákat. Fontos kiemelni, 
hogy az alapítvány kezességét kezdő, azaz le-
zárt évvel még nem rendelkező vállalkozások is 
igényelhetik. Ekkor az üzleti terv adatait vesz-
szük figyelembe a minősítés során. 

beszéltünk arról, hogy a fiatal gazdák tá-
mogatása a kormányzati célkitűzésekkel 
egyetértve az alapítványnál is előnyt élvez. 
Egyéb kormányzati célok is preferenciát 
kapnak?
Igen, és ezt nem csak tervezzük, hanem már 
a számaink is bizonyítják. A Vidékfejlesztési 
Program célkitűzéseivel összhangban, az ala-
pítványnál is kiemelt szerepet kap a kertészet, 
öntözés, valamint az állattenyésztés. 2009-hez 
képest 73 százalékkal növekedett az állomá-
nyunkban az állattenyésztéssel kapcsolatos 
ügyletek aránya. Az elmúlt 3 évben 32 száza-
lékkal több kertészeti célú hitelt biztosítunk 
kezességünkkel. 

Azt olvassuk, hogy a beruházási hitelek 
aránya megnövekedett. Ezt az alapítvány-
nál is tapasztalják?
A beruházások ösztönzésében az alapítvány 
kezességének is nagy szerepe van. Ez logi-
kus, hiszen a beruházási hitelek futamideje 
általában hosszabb, és magasabb kockázattal 
járnak. Amikor valaki megvalósít egy beru-
házást, valami újat hoz létre, aminek az üz-
leti kimenetele bizonytalanabb, mint a már 
megszokott működésnek. Az új kezességek 
vonatkozásában a beruházási hitelek aránya 
a 2012. évi 16 százalékhoz képest 2014-ben 28 
százalékra, számszerűen 9,7 milliárd forintról 
26 milliárd forintra nőtt. A beruházási célú 
hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás ösz-
szegének 2,5-szeres bővülése jelentős részben 
az alapítványnak a Magyar Nemzeti Bank Nö-
vekedési Hitelprogramjában való aktív részvé-
telének köszönhető. Ezzel együtt a mezőgaz-
dasági beruházások jelentősebb élénkülése 
véleményem szerint a Vidékfejlesztési Prog-
ram elindulásától várható, ami a fejlesztések 
megvalósítását tekintve valószínűleg 2016-tól  
lesz érzékelhető.



3

fi
n

a
n

sz
ír

oz
á
s

A közelmúltban döntés született a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerű-
sítésének, megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására kiírt agrármi-
nisztériumi pályázati felhívás nyerteseiről. A 
2014. december 15-én közzétett „HUNG-2014 C” 
jelű támogatási pályázat három célterületére 
összesen mintegy 300 pályázat érkezett be. 
A formai, jogosultsági és tartalmi szempontok 
vizsgálata után csaknem 200 pályázat került 
befogadásra. Forráshiány miatt közel 30 pályá-
zatot kellett elutasítani. Így végül 163 nyertes 
pályázat között kerül kiosztásra a felhívás ke-

retében meghirdetett 250 millió forintos vissza 
nem térítendő állami támogatási összeg.

A szóban forgó pályázatban a legnagyobb ér-
deklődés a meglévő helyi (települési, tájegysé-
gi) értéktárakban szereplő értékek bemutatá-
sát és népszerűsítését tartalmazó célterületre 
irányult. A másik két támogatási célterület a 
helyi (települési, tájegységi) értéktárak lét-
rehozásának elősegítését, illetve  az iskolai 
értékfeltáró csoportok létrehozását, a helyi 
értékek gyűjtését és megismertetését foglalta 
magába.

Elkészült a magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program (MAHOP). A társadalmi vitát követő-
en a programot az Európai Bizottsághoz kell 
benyújtani, és a jóváhagyását követően a 
jövő évtől a 2020-ig tartó költségvetési cik-
lusban 15 milliárd forintnyi támogatás juthat 
a hazai halászati ágazat számára. A várható 
támogatási keret kb. 3 milliárd forinttal na-
gyobb, mint a 2007-2013-as uniós támogatási 
időszakban volt.

A program által segített fejlesztések egyik 
fő célja a most éves szinten mintegy 5  
kilogrammos hazai fejenkénti halfogyasztás 
megduplázása. Ezzel a mennyiséggel ugyan-
is Magyarország az utolsók között áll az uni-
ós tagországok sorában, más országokban 
évente 4-5-ször ennyi halat fogyasztanak. 

Az Európai Unió vonatkozó irányelvei szerint 
az akvakultúra nagyarányú fejlesztése a cél 
a tengerparti és a tengerekkel nem rendel-
kező tagországokban egyaránt. A hazai hal-
fogyasztás növelését elsősorban népegész-
ségügyi szempontok indokolják.

A program szerint, a hal gyakoribb a napi 
étrendbe iktatásához szükség van a feldol-
gozott, konyhakész haltermékek arányának 
emelésére. A tógazdaságokból évente leha-
lászott 20-21 ezer tonnányi halmennyiségnek 
jelenleg alig néhány százaléka kerül feldol-
gozva a piacra. Holott a halfasírtra, halkol-
bászra, gyorsan elkészíthető haltermékekre 
nagy lenne az itthoni kereslet. Ezért a hal-
feldolgozást fejlesztő gazdaságok jó eséllyel 
pályázhatnak majd támogatási forrásokra. 

Ugyancsak kiemelt szerephez jut a prog-
ramban a halászati technológiák korszerű-
sítésének előmozdítása. Jelenleg ugyanis 
az elavult rendszerek miatt a lehalászás az 
őszi hónapokra koncentrálódik, így a nyá-
ron gyakorlatilag hiányzik a hazai hal a pi-
acról. A más országokban bevált ketreces 
haltartás nagyobb arányú  elterjesztésével 
állandósulhatna a kínálat, emelkedhetne  
a fogyasztás.

A program a tenyésztett halfajták kínálatá-
nak átalakítását is megcélozza. A halgazda-
ságokban eddig lehalászott halmennyiség 
80 százaléka ugyanis ponty volt. A harcsa, a 
csuka, a süllő és a pisztráng azonban jobban 
eladható lenne a hazai piacon, illetve e halak 
exportja is lehetséges volna.

A fűszerpaprika-termelők ebben az évben 
is igényelhetnek vissza nem térítendő me-
zőgazdasági csekély összegű támogatást 
a 2014. október 20. és 2015. április 10. kö-
zötti időszakban megvásárolt és – saját 
használatában lévő földterületen fűszer-
paprika termesztése céljából – felhasznált 
fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni 
megtérítésére. A támogatási kérelmet 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz 2015. május 1. és 2015. május 
31. közötti időszakban lehetett benyúj-
tani. Az elnyerhető támogatás mértéke 
a megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó 
árának 75 százaléka, de kilogrammon-
ként legfeljebb 30 000 forint. A rendel-
kezésre álló teljes támogatási összeg 170  
millió forint.

A HunGArikuM PályázAt 
új nyErtESEi

HAlGAzdálkodáSi oPErAtíV ProGrAM

A fűSzErPAPrikA féMzárolt 
VEtőMAG táMoGAtáSA



Maga a vállalkozás 1990-ben kezdte meg tevé-
kenységét, de igazi fordulatot az 1994-es esz-
tendő hozott, amikor Varsányi Lajos megvásá-
rolt egy telephelyet, ami korábban autószerviz 
volt, majd az idők haladtával megvásárolta a 
mellette lévő termelőszövetkezet pincéjét, fel-
dolgozóját is.

– Az anyagi lehetőségek függvényében, kizá-
rólag pályázatok igénybevételével folyama-
tosan fejlesztettünk és fejlesztünk – mondja 
a vállalkozó. A cél alapvetően az volt, hogy a 
nagy hagyományokkal rendelkező verpeléti, 
debrői borok korábbi rangját visszaszerezzük. 
Ehhez személyes kötődés is tartozik. Amikor a 
pályámat kezdtem a kompolti pincénél, Rácz 
Pál - gróf Károlyi Mihály pincemestere - a har-
mincas években az emigrációból hazatért Ká-
rolyi Mihálynak egy borral, debrői területről 
származó hárslevelű cuvée-vel kedveskedett. 
Ez a bor később Európa-szerte ismerté vált, ha-
sonlóan a verpeléti olaszrizlinghez, ami koráb-
ban kóser borként volt ismert, vagyis nagyon 
komoly minőséget jelentett. Ezt a hagyományt 
kellett, immár a modern igényeknek megfele-
lően újjáfogalmazni. Hagyomány és korszerű-
ség – röviden így fogalmazható meg a célunk. 
Mivel először a Debrői Hárslevelű megújítását 
tűztük ki célul, két hektár törzsültetvényt tele-
pítettünk, azért, hogy kiválogassuk azt a hárs-
levelű változatot, amely – mint hungarikum – a 

mi körülményeink között a legjobb minőséget 
adja. A feldolgozást illetően első lépésként a 
90-es évek második felében az akkor fellelhető 
legkorszerűbb borászati technikát vásároltuk 
meg, kihasználva az akkori pályázati lehetősé-
geket. Ez 60 millió forintos beruházást jelen-
tett, amelyhez komoly hitelnyújtással mellénk 
állt az OTP Bank. Ez és további hitelek, illetve 
az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége nélkül nem tudtuk vol-
na növekedési pályára állítani a vállalkozást. 
Mind a bank, mind az alapítvány bízott ben-
nünk, ami önmagában is nagy erőt adott. Mi 
pedig minden évben visszaforgattuk a nyere-
séget, ezáltal stabil és folyamatosan fejlődő 
vállalkozást tudtunk működtetni. A következő 
lépcsőben a palackozó gépsort cseréltük ki, 
ami lehetővé tette, hogy a hagyományos el-
járásokat a korszerű technológiával ötvözve 
kiemelkedő minőségű borokat állítsunk elő. A 
fő célkitűzéseink közé már nem csak a Debrői 
Hárslevelű megújítása tartozott, hanem  egy 
olyan korszerű üzem létrehozása, amely ösz-
sze tudja kapcsolni az Egri Borvidék tradícióit  
a korszerű technológiával. 

Ha a piacon akart maradni a vállalkozás, 
meg kellett érteni a fogyasztói igények 
változását is. Ez viszont átalakította a ha-
gyományos borkészítés rendjét. Erről, mint 
fordulópontról beszélt Varsányi lajos.

– A természeti adottságaink jók voltak, a ha-
gyományos borkészítés is megfelelt egyfajta 
ízlésnek, de a technikai lemaradásunk nagy 
volt. Az idő előrehaladtával az ízlés is válto-
zott, a nagyapáink által előállított minőség 
már nem felelt meg a kor követelményeinek. 
Egyre inkább a könnyű, gyümölcsös jellegű 
borok kerültek előtérbe, ehhez pedig meg kel-
lett teremteni a korszerű technikát. Változtatni 
kellett a több száz éves hagyományra vissza-
tekintő fahordós érlelésen. Ma már a fehér és 
rosé borokat fajélesztős beoltással, reduktív 
eljárás alapján készítjük el. Elsődleges célként 
a szőlőben lévő íz és illataromák megtartá-
sára törekszünk. Vörösborainkat tartályban 
erjesztjük, majd az érlelő pincében 225 literes 
barrique és 500 literes, valamint 40-50 hl-es 
tölgyfa hordókban érleljük. Palackozás után a 
vörösboraink 3-4 hónapos érlelést követően 
kerülnek forgalomba. Sokan mások is váltottak 
technológiát az országban, de ebben a térség-
ben nekünk voltak a legjobb adottságaink egy 
ilyen váltáshoz. Folyamatos beruházást igé-
nyelt az új eljárás technikai feltételeinek meg-
teremtése, amelynek forrása részben a pályá-
zat, részben az önerő, illetve jelentős mértékű 
hitel igénybevételével volt megteremthető.   E 
fejlesztések magukkal hozták az egyre növek-
vő forgóeszköz igényt, amit szintén hitelekkel 
fedeztünk. Így többek között a pénzintézettel 
kialakított kiváló együttműködésnek is köszön-
hető, hogy a vállalkozás fejlődése töretlen. 

Az alap azonban a szőlőtermés, minden 
pincészet igyekszik vagy a saját terület 
növelésére, vagy a felvásárlás bővítésére. 
Hogyan alakult ez Verpeléten? – kérdeztük 
Varsányi lajostól.

– A pincészet fejlesztése mellett folyamatosan 
törekedtünk és törekszünk a szőlőültetvények 
területének növelésére is. Jelenleg 80 hektár 
szőlő van a család birtokában. Emellett szerző-
dés keretében felvásárlást is végzünk. Koráb-
ban integrátorként szerveztük a munkát, most 
elismert termelői csoport keretében műkö-
dünk. A termelői csoporton belül koordináljuk 
a termelést, gépeinkkel a szükséges munkákat 
(talajművelés, növényvédelem stb.) elvégezzük 
a kisebb termelők részére is. 

„az Agrár-Vállakozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége 
nélkül nem tudtuk volna 
növekedési pályára 
állítani a vállalkozást.”
Varsányi Lajos

HAGyoMány éS korSzErűSéG
Varsányi lajos harmadik generációs borász. bár tokaj 
vidékéről származik, munkássága az Egri borvidékhez köti. 
Verpeléti pincészetében elért eredményeit rangos hazai 
és külföldi borversenyek díjaival, és nem utolsó sorban 
a borkedvelő emberek vásárlásaikkal ismerik el.4 

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k



Valódi családi vállalkozás a Varsányi Pin-
cészet, hiszen mára a következő generáció 
tagjaival, mint irányítókkal találkozunk, 
amit természetes változásnak tart az ala-
pító borász. 

– A vállalkozás egyre inkább kiterjed a család-
tagokra is. Az operatív munkák nagy részét ma 
már a fiatalok végzik. Három lányom dolgozik 
a pincészetben, Judit a cég gazdasági veze-
tője, Gabriella az adminisztrációt látja el, Ka-
talin a palackozó irányítója, és hozzá tartozik 
a minőségbiztosítás is. A vőm, Farkas Gedeon 
részben a kereskedelmi, marketing feladatokat 
látja el. Ennek az összefogásnak köszönhetően 
– fiatalos dinamizmussal - sikerült lendületbe 
hozni az értékesítést, különösen a prémium 
kategóriás termékeknél, melyek nagyon jó ár-
érték arányt képviselnek mind belföldön, mind 
külföldön. Továbbra is elsőrendű a hazai piac, 
az áru kétharmada itthon fogy el, amiből a leg-
nagyobb részt, 15�-ot a helyi vinotéka üzlet 
forgalma tesz ki. Az export fő iránya Lengyel-
ország, Csehország, de szállítunk Kínába és az 
Amerikai Egyesült Államokba is, ahol egy állan-
dó vevőkör van kialakulóban.

folyamatosan figyelni kell a piac változá-
sának apró jeleire is. Erről a következőket 
mondta Varsányi lajos.

– Annak ellenére, hogy a borfogyasztás volu-
mene csökken, a fogyasztás szerkezete a jobb 
minőség irányába változik, és a jobb minőség 
esetén - egy bizonyos határon belül - maga-
sabb árat is hajlandó megfizetni a fogyasztó. 
Ezért a magasabb minőség felé mozdulunk, a 
jó minőségű és jó ár-érték arányú terméke-
ket igyekszünk fejleszteni. Ez természetesen 
további ültetvények létesítését igényli, mind 
a saját területen, mind termelői kapcsolat ke-
retében. Párhuzamosan folyik a technikai és 
infrastrukturális fejlesztés is. Egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a különféle fogyasztói 
rétegek, ezen belül a fiatalok megnyerésére. A 

fiatal fogyasztók megjelenésben, ízben keresik 
az újat. Elsősorban a jó minőségű, friss, üde 
rozékat kedvelik, de léptünk a csomagolásban 
is, amikor bevezettük az általuk kedvelt Bag-in-
Box kiszerelést.

A borversenyek álladó szereplői és nyer-
tesei a verpeléti pincészet borai. Ezzel a 
hagyományt, de az újításokat is értékelik, 
fejtette ki a vállalkozó.

– Hagyományosan az egyik vezető borunk a 
Debrői Hárslevelű, sok sikert értünk el a bor-
versenyeken, de büszkék vagyunk arra is, hogy 
már minden üzletlánc mint saját márkás ter-
méket is tartja. Mint említettem, a fő célkitűzé-
sünk nem csak a Debrői Hárslevelű megújítása, 
hanem az Egri Borvidék hagyományainak és 
a korszerű borkészítési eljárásoknak az öt-
vözése. A hagyományos borok mellett mindig 
keressük az új lehetőségeket. Ennek szelle-
mében a 90-es évek végén – az országban az 
elsők között – elkezdtünk rosé borokat készí-
teni. Ezekkel értünk el olyan sikereket, melyek 
ismertté tettek minket az Egri Borvidéken és a 

borvidéken kívül, sőt külföldön is. Boraink sike-
resen szerepelnek a Miklós-napi rosé borverse-
nyen, és a cannes-i rosé „olimpián” is. Most is 
egy aranyérmet, és egy ezüstérmet nyertek a 
rangos nemzetközi mezőnyben. Legsikeresebb 
termékeink az újnak számító Egri Csillag és a 
Verpeléti Olaszrizling, a múlt év meglepetése a 
Kabar nevű rosé borunk, amely szerencsésen 
ötvözi a Bouvier és a Hárslevelű beltartalmát. 

Milyen irányokba fejlesztik tovább a tevé-
kenységet? – kérdeztük befejezésként Var-
sányi lajostól.

– Két termékkategóriában forgalmazzuk a 
borainkat. A Family selection borcsalád, mely 
különös odafigyeléssel, alacsony terheléssel 
termelt szőlőből készül, mára már elengedhe-
tetlen részét képezi a HoReCa szektornak. A 
sorozatban megtalálhatók a friss, gyümölcsös 
reduktív fehérborok, mint a Savignon Blanc, az 
Ottonel vagy a Sárga Muskotály. Az Új Borvidék 
brand terméke az Egri Csillag, mely a pincészet 
legjobb borainak házasításából készült. Ebben 
a kategóriában különös figyelmet fordítunk a 
roséra is. Minden évben legalább hármat ho-
zunk forgalomba: november elején jelenünk 
meg a piacon a Pinot Noir roséval, amely a 
karakterességével hívja fel a figyelmet magára 
és a Menoire roséval, amely inkább a kedves-
ségével, majd március végén – április elején a 
cuvée rosénkkal, amely az adott év két legjobb 
roséjának házasításával készül. Természete-
sen, az Egri Borvidéken működő borászatról 
lévén szó, nem maradhat ki a sorozatból a mél-
tán híres Egri Bikavér, amely rendes esetben 
Kékfrankos alapra épül és legalább ötféle bor-
ból házasítjuk. Valljuk, hogy minél több fajtából 
készítjük, annál színesebb lesz, annál jobban 
be tudjuk mutatni általa a borvidéket.

5

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k



6 

id
ő
sz

er
ű

1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
zöld szám: 06 80 203 760
telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

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 Üzletszabályzatának 
 Hirdetménye tartalmazza

Az Európai Bizottság (EB) a közelmúltban fel-
függesztette a sertéshús magántárolási tá-
mogatását, mivel a testület szerint már nincs 
szükség a beavatkozásra. A cél az volt, hogy 
megakadályozzák az orosz embargó miatti uni-
ós árcsökkenést. A rendelkezésre álló közel két 
hónapban tizennyolc tagállamban mintegy 65 
ezer tonna sertéshúst vontak ki a piacról há-
rom-öt hónapra. A legnagyobb mennyiségeket 
Dániában, Spanyolországban és Németország-
ban tárolták, de Lengyelországban, Olaszor-
szágban, Hollandiában, Franciaországban és 
Belgiumban is vontak ki jelentősebb sertéshús-
készleteket. 
A hazai húsipari cégek mindössze 300 tonná-
ra kértek támogatást. Ennek az az oka, hogy a 
magántárolás valójában nem jelent igazi meg-
oldást, hanem csak elodázza az értékesítési 
gondokat. A magyar cégek ráadásul az embar-
gó előtt sem szállítottak nagy húsmennyiséget 
az orosz piacra.

lEzárult A 
SErtéSHúS 
MAGántároláSi 
táMoGAtáS

A MEzőGAzdASáGi biztoSítáSi díj 
táMoGAtáSA

2015. április 1. és 2015. július 15. között újra 
lehetőség nyílt a jóváhagyott egyéni ter-
vekhez kapcsolódó támogatási kérelmek 
benyújtására a szőlőültetvények szerkezet-
átalakítására vonatkozó jogszabály alapján 
(142/2012. (XII. 27.) VM rendelet). Támoga-
tást a 2013/2014-es, valamint a 2014/2015-ös 
borpiaci évre jóváhagyott és már megvaló-
sított ültetvény szerkezetátalakítás alapján 
lehet igényelni. A kérelmet az egyéni terv-
nek helyt adó határozat mellékletében sze-
replő területazonosítók szerint külön-külön 
kell benyújtani. Így egy kérelmező több 
támogatási kérelmet is beadhat. Csatolni 
kell az ültetvény támrendszeréről készített 
vázrajzot, az ültetvényleltárt, a szaporító-
anyag származási igazolás másolatát, ha 
az egyéni tervhez mellékelt – a tevékenység 
végrehajtására vonatkozó – engedély mó-
dosult, úgy annak másolatát.

Szőlő 
SzErkEzEt-
átAlAkítáS2014-ig az Európai Unió társfinanszírozására 

támaszkodva működött a mezőgazdasági biz-
tosítási díjtámogatási rendszer. A Földműve-
lésügyi Minisztérium még tavaly nyáron úgy 
döntött, hogy a 2015. évben, a Vidékfejlesztési 
Program keretében szintén uniós társfinan-
szírozással továbbműködő biztosítási díjtá-
mogatás elindításáig, tisztán állami forrásból 
valósítja meg a mezőgazdasági biztosítási 
díjtámogatást, segítve ezzel a termelői öngon-
doskodás további terjedését. Így az agrártárca 
három milliárd forint költségvetési támogatást 
nyújt a 2015. évi mezőgazdasági biztosítási 
szerződések díjához. 
A termelőknek 2015-ben a mezőgazdasági biz-
tosítási díjtámogatás iránti igényüket nem az 
egységes kérelmen kell jelezniük. A biztosítá-
si ajánlat megtételét követő öt napon belül a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
külön nyomtatványon kell a támogatási kérel-
müket benyújtaniuk. Módosul a mezőgazdasá-
gi biztosítási díjtámogatásra jogosultak köre: 
2015-ben ugyanis a mezőgazdasági csoport-

mentességi rendelet szerint kizárólag a mik-
ro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek 
mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást. A 
támogatás intenzitása továbbra is legfeljebb 
65 százalékos. A mezőgazdasági biztosítási 
díjtámogatást már az idei év decemberétől ki-
fizethetik a termelőknek.
A mezőgazdasági díjtámogatás egyre kedvel-
tebb a gazdák körében, hiszen 2014-ben már 
mintegy 7 200 termelő, 5,68 milliárd forint díj-
állománnyal vett részt a támogatási program-
ban. A MABISZ tájékoztatása szerint a 2015 
májusáig megkötött biztosítási szerződések 
száma és az állománydíjak volumene nagy-
ságrendben eléri a tavaly májusi összesített 
szintet. A termelői öngondoskodás mellett 
szóló érv az is, hogy az agrárkár-enyhítési 
rendszerben tag termelők csak akkor jogosul-
tak az egyébként járó kárenyhítő juttatásra, 
ha megfelelő mezőgazdasági biztosítással 
rendelkeznek. E nélkül a kárenyhítő jutta-
tás felére lenne csak jogosult a károsodott  
gazda.
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2015 májusában a kormány benyújtotta az 
Európai Bizottságnak a 2014-2020-as uniós 
ciklusra vonatkozó vidékfejlesztési program 
(VP) átdolgozott változatát.  A benyújtást kö-
vető formális bizottsági eljárások maximum 60 
napot vehetnek igénybe, így a VP-t várhatóan 
a nyár elején hagyják jóvá, ezt követően bár-
melyik támogatási jogcím megnyitható lesz.
A program révén összesen mintegy 1300  
milliárd forint vidékfejlesztési forrás felhasz-
nálása kaphat zöld jelzést Brüsszelben, az 
egyes jogcímek megnyitásához azonban to-
vábbi előkészítő munkára van szükség. A pá-
lyázat-előkészítő munkacsoportok kidolgozzák 
az egyes pályázatok részletszabályait, az eljá-
ráshoz szükséges formulákat, illetve zajlik az új 
követelményeknek megfelelő informatikai rend-
szer kialakítása a pályázatok befogadásához. 

A program legfontosabb fejlesztési céljai közé 
tartozik a vidéki munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban. 
Különösen fontos ez a munkaigényes ágaza-
tokban, így az állattenyésztésben, a zöldség- 
és gyümölcstermesztésben vagy az élelmiszer-
feldolgozásban.

A 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős vál-
tozás az új, egységes rendszerhez illeszkedő, 
pályázóbarát eljárásrend, az egyszerűsített 
támogatástípusok bevezetése és az egyszerű-
sített elbírálás. Fontos eleme a vidékfejlesztési 
programnak, hogy lehetőség lesz a beruházási 
jellegű pályázatok megvalósításához előleg 
igénylésére. Ezzel azokat is segíteni akarják, 
akik hitelképesség és kezdőtőke hiányában ne-
hezebben tudnának pályázni.

Az új VidékfEjlESztéSi 
ProGrAM brüSSzEli bEnyújtáSA

2015 májusában összesen 35 milliárd forint 
vidékfejlesztési támogatásra írt ki új pályáza-
tokat a  Miniszterelnökség. A forrásokat főként 
önkormányzatok, fiatal gazdák és kertészek 
vehetik igénybe. Nem új uniós pénzekről, ha-
nem a 2007 és 2013 közötti, most kifutó ma-
gyar vidékfejlesztési program felhasználatlan 
támogatási forrásainak hasznosításáról van 
szó. A kiírásokkal lehetővé válhat, hogy Ma-
gyarország a 2015. végi határidőig teljes mér-
tékben kihasználhassa a 2007-2013-as uniós tá-
mogatási program – hazai társfinanszírozással 
együtt – több mint 1500 milliárd forintos támo-
gatási keretét.
A Miniszterelnökség a közelmúltban átvizsgál-
ta a 2007-2013 közötti, most kifutó magyar vi-
dékfejlesztési programot, és úgy találta, hogy 
több jogcímnél egyes pályázatok nem vagy 
csak részben valósulnak meg. A tapasztalatok 
szerint a korábbi kiírások közül elsősorban 
az állattartó telepek korszerűsítésénél (ÁTK) 
és az élelmiszeripari beruházásoknál, illetve 
az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támo-
gatásoknál és több erdészeti jogcímnél ma-
radhatnak meg források. Ez azt jelenti, hogy 
a már elnyert uniós pénzek egy részét nem 
tudták vagy nem akarták igénybe venni az 
érintett ágazati szereplők. A legtöbb EU-for-
rás – mintegy 30 milliárd forint – az ÁTK-s és 
az élelmiszeripari beruházásoknál szabadulhat 
fel, míg például az AKG-nál azért is ragadhat-
nak benn támogatások, mert egyes terme-

lők nem teljesítették a program feltételeit.
A Miniszterelnökség úgy döntött, hogy a felsza-
baduló forrásokból három újabb pályázatot ír 
ki. Most összesen 35 milliárd forint ismételt fel-
használásáról van szó, amelyből úgynevezett 
vidéki alapszolgáltatás-fejlesztésre 15 milliárd 
forintot, míg a fiatal gazdák induló támogatá-
sára és a kertészeti gépbeszerzésekre 10-10 
milliárdot szánnak. Mindhárom pályázatnál kö-
vetelmény, hogy a beruházásokat még az idén 
meg kell valósítani, illetve a szükséges szám-
lákkal az év végéig el kell számolni.
A vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére első-
sorban önkormányzatok nyújthattak be pályá-
zatokat mikro- és kisbuszok, terepjárók beszer-
zéséhez. A fiatal gazdák induló támogatására 
(lásd még a külön cikket) azok pályázhattak, 
akik eddig még nem adtak be területalapú tá-
mogatás iránti kérelmeket (míg más fiatal gaz-
dák majd a 2014 és 2020 közötti, új agrár-vidék-
fejlesztési programból juthatnak támogatási 
forrásokhoz). A kertészetek gépbeszerzésekre 
pályázhattak, 35 százalékos támogatásinten-
zitás mellett, amely fiatal gazdáknál és ked-
vezőtlen adottságú térségekben termelőknél 
10 százalékponttal nőhet. Ez utóbbi pályázat 
iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a tízmil-
liárd forintos keret gyors kimerülése miatt a 
Miniszterelnökség a kis és a nagy értékű gép-
beszerzésre igényelhető támogatás benyújtási 
időszakát egyaránt már az első napon felfüg-
gesztette.

VidékfEjlESztéSi PályázAtok

A 2007-2013. évi Vidékfejlesztési Program 
maradék forrásainak felhasználásával 2015. 
május 18. és 2015. június 1. között volt újra 
lehetőség fiatal gazda induló támogatási 
kérelem benyújtására. A legutóbbi, 2014-es 
kiíráshoz hasonló feltételek szerepelnek a 
jogcímrendeletben, vagyis támogatási ké-
relmet nyújthat be, akinek életkora 18 és 
40 év közötti, szakirányú végzettsége van, 
korábban nem igényelt még agrár- és vi-
dékfejlesztési célú támogatást és elér egy 
minimum pontszámot. 

Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik: 
– technikusi vagy felsőfokú szakképesítés-

sel, diplomával rendelkeznek, 
– vállalják a főállású tevékenységet, 
– állattenyésztési és/vagy kertészeti tevé-

kenységet kívánnak végezni, 
– életvitelszerű tartózkodási helye tanyán 

vagy 1000 fő alatti településen van/lesz, 
– főállású alkalmazottak foglalkoztatását 

vállalják,
– életvitelszerű tartózkodási helyéhez 

képest a gazdaság legtávolabbi pontja 
legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül 
található, 

– életvitelszerű tartózkodási helye hátrá-
nyos helyzetű településen van.

A támogatás maximális összege 40.000 eu-
rónak megfelelő forintösszeg. Azok a gaz-
dálkodók pályázhatnak, akik 2015-ben nem 
nyújthattak még be egységes kérelmet.

fiAtAl GAzdák 
induló 
táMoGAtáSA
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Irányító Hatóság az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszí-
rozott több beruházási jogcím esetében  az 
agrár-vidékfejlesztési támogatásokra irányadó 
2015. május 31-i projektmegvalósítási és az 
utolsó kifizetési kérelembenyújtási határidők 
meghosszabbításáról döntött (az Irányító Ha-
tóság 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye). Így 
az alábbi határidők lesznek irányadóak az érin-
tett támogatott műveletek tekintetében.

– Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet: az ún. 
ÁTK III. jogcímnél (2009-es támogatási kére-
lem benyújtási kör) a megvalósítás határideje 
2015. június 30. Az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje 2015. július 31. 

– Az öntözés, a melioráció és a területi vízgaz-
dálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi 
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 
34/2008. (III. 27.) FVM rendelet: bizonyos 
támogatási ügyekben az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 2015. au-
gusztus 31.

– A vidéki gazdaság és lakosság számára nyúj-
tott alapszolgáltatások körében az integrált 
közösségi és szolgáltató tér kialakítására és 
működtetésére igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 
29.) FVM rendelet esetében az utolsó kifize-
tési kérelem benyújtásának határideje 2015. 
július 31.

– A mikrovállalkozások létrehozására és fej-
lesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-ben nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. 
(V. 11.) VM rendelet: a projekt megvalósítás  
határideje 2015. augusztus 31. Az utolsó ki-
fizetési kérelem benyújtásának határideje 
2015. augusztus 31. 

– A mezőgazdasági termékek értéknövelésé-
hez a 2012. évben nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) 
VM rendelet: az utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtásának határideje 2015. augusztus 31. 

– A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködé-
sével 2012-től nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM ren-
delet esetében az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje 2015. augusztus 31.

– Az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. 
évtől nyújtandó támogatások részletes fel-
tételeiről 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet: az ún. 
ÁTK IV jogcímen a megvalósítás  határideje 
2015. június 30. Az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje 2015. július 31. 

– A LEADER Európai Unión belüli és harma-
dik országbeli területekkel való nemzetközi 
együttműködés végrehajtásához 2012-től 
nyújtandó támogatások részletes feltételei-
ről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet: a meg-
valósítás határideje: 2015. július 31. Az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának határideje 
2015. augusztus 31.

– A falumegújításra és – fejlesztésre LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások rész-
letes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM 
rendelet: a projekt megvalósítási határideje: 
2015. június 30. Az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje 2015. június 30. 

– A vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybe vehető támogatások részletes fel-
tételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet: a 
projekt megvalósítási határideje: 2015. június 
30. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásá-
nak határideje 2015. június 30. 

– A nem mezőgazdasági tevékenységgé törté-
nő diverzifikálásra nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) 
VM rendelet: a projekt megvalósítási határ-
ideje: 2015. augusztus 31. Az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 2015. au-
gusztus 31. 

– A LEADER térségek közötti együttműkö-
dés végrehajtásához nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeiről szóló 11/2013. 
(III. 5.) VM rendelet: a projekt megvalósítási 
határideje 2015. július 31. Az utolsó kifi-

zetési kérelem benyújtásának határideje  
2015. augusztus 31. 

– A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet: a projekt 
megvalósításának határideje 2015. július 31. 
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 
határideje 2015. augusztus 31. 

– A vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások rész-
letes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelet: a projekt megvalósítási határideje: 
2015. augusztus 31. Az utolsó kifizetési kére-
lem benyújtásának határideje 2015. augusz-
tus 31. 

– A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműkö-
désével 2013-ban nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 
14.) VM rendelet: a projekt megvalósításának 
határideje 2015. július 31. Az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 2015. au-
gusztus 31. 

– A technológiai berendezések korszerűsítés 
céljából történő beszerzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 
116/2013. (XII. 12.) VM rendelet: a projekt meg-
valósítási határideje 2015. augusztus 31. Az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásának ha-
tárideje 2015. augusztus 31.

EMVA bEruHázáSi joGcíMEk – HAtáridő MódoSítáS


