
Milyen szerepet töltenek be a takarékszö-
vetkezetek a hazai hitelintézeti piacon?
Az első takarékszövetkezetek megalapí-
tására ötven évvel ezelőtt került sor. Az 
évtizedek során a takarékszövetkezetek 
meghatározó szerepet töltöttek be a vidék 
fejlődésének előmozdításában, a pénz-
ügyi szolgáltatások és a pénzügyi kultúra 
terjesztésében. Átfogó helyi ismeretekkel 
rendelkeznek, erőteljes a helyi szintű be-
ágyazódásuk, jó viszonyt alakítottak ki a 
vidéki gazdasági, önkormányzati és civil 
élet legkülönfélébb szereplőivel. A 130 
hitelintézetet magába foglaló Takarék-
szövetkezeti Integráció egyedülálló hely-
zetben van a magyarországi hitelintézeti 
piacon. A takarékszövetkezetek több 
mint 1650 fi ókkal rendelkeznek, vagyis 
elmondható, hogy szinte minden máso-
dik településen elérhetők a termékeik és 
szolgáltatásaik.

Mi a Takarékbank Zrt. szerepe?

A Takarékbankot a takarékszövetkezetek 
hozták létre 1989-ben. A bank küldetését 
a takarékszövetkezetek egységes piaci 
fellépésük megteremtésében, versenypo-
zíciójuk megerősítésében, valamint tevé-

kenységi korlátaik feloldásában jelölték 
meg. Ebből következően, a Takarékbank 
a takarékszövetkezetek olyan közös köz-
ponti bankja, amely egyfajta ernyőbanki 
funkciót lát el a takarékszövetkezetek 
felé, termékeket dolgoz ki a számukra 
és segíti fejlődésüket. Ezáltal ügyfeleik 
olyan szolgáltatásokhoz is – mint a befek-
tetési banki termékek, vagy esetlegesen 
nagyobb összegű hitelek – hozzáférhet-
nek, amelyeket kisebb méretüknél fogva, 
jogszabályi, vagy egyéb korlátok miatt 
önállóan nem képesek nyújtani.

Milyen üzleti lehetőségek adódnak eb-
ből a sajátos helyzetből?

Egyfelől, létezik egy adottság: a takarék-
szövetkezeti rendszer egyedülállósága a 
piacon. Másfelől, létezik egy lehetőség: a 
vidéki gazdasági-társadalmi tér szereplői 
mindennapi tevékenységük, fejlesztéseik 
során számítanak a takarékszövetkezetek 
szerepvállalására, ugyanakkor ez a sze-
repvállalás bővíthető is az előttünk álló 
időszakban. Mindez alapot biztosít arra, 
hogy a takarékszövetkezetek továbbra is 
kulcspozíciót töltsenek be a vidék fi nan-
szírozásában. Természetesen ez aktív hi-

telintézeti magatartást és termékfejlesz-
tést is megkövetel.

Kérem, mutasson be néhány jellegzetes 
terméket, amelyek a vidéki vállalkozá-
sok fi nanszírozását is szolgálják!

A takarékszövetkezetek mindazok mel-
lett, hogy részt vesznek és kiemelt sze-
repet vállalnak a Széchenyi Kártya ki-
helyezésében – amely a mikro-, kis- és 
középvállalkozások részére kialakított, 
kedvezményes kamatozású, állami támo-
gatásban részesített hitelkonstrukció –, 
2007 szeptembere óta egy, kifejezetten az 
agrárvállalkozások pénzügyi igényeihez 

TOVÁBB BŐVÜL 
A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEREPE 
A VIDÉK FINANSZÍROZÁSÁBAN

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa | II. évfolyam 5. szám

Egerszegi Ádám

A napokban hirdetik ki Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. 
tengelyének több rendeletét, amelyek a vidék, a vidéki vállalkozások fejlődé-
sének előmozdítását szolgálják. A Takarékbank Zrt. a takarékszövetkezetek 
közreműködésével új hiteltermékeket dolgozott ki a pályázati konstrukciók 
fi nanszírozásának megoldására. Erről beszélgettünk Egerszegi Ádámmal, a 
Takarékbank Zrt. Takarékszövetkezeti Üzletágának igazgatójával.
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igazodó termékkel is megjelentek a pia-
con. A Gazdahitel-Gazdakártyát annak 
érdekében fejlesztettük ki, hogy az agrár-
ágazatban tevékenykedő, legalább egy éve 
működő mikro-, kis- és középvállalko-
zások, őstermelők és családi vállalkozók 
rövidtávú fi nanszírozási igényeit a lehető 
legrugalmasabban és kedvező feltételek-
kel ki tudjuk szolgálni. A termék speciális 
hitelből és a hozzáférést biztosító bank-
kártyából áll. A hiteltermék a Takarék-
bank Zrt-vel szerződött hitelintézetektől 
igényelhető. 

A Gazdakártya is jelzi, hogy a takarék-
szövetkezetek üzletpolitikájukban kulcs-
szerepet tulajdonítanak a vidéknek. A 
takarékszövetkezetek részt vettek a 
hazai LEADER programhoz kapcsolódó 
fi nanszírozásában is?

A Leader program előző szakasza, az 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ram (AVOP, Leader +) 2007-ben indult és 
2008 szeptemberében zárult. Az AVOP 
Leader + programban eddig is aktív sze-
repet vállaltak a takarékszövetkezetek, 
több százmillió forintnyi hitelt helyez-
tek ki. Eközben szoros együttműködést 
és jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi 
LEADER akciócsoportokkal, illetve a 
Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Prog ram (ÚMVP) III. tengelyéhez kap-
csolódva 2008 őszén újabb pályázati 
lehetőségek nyílnak meg. Látnak-e csat-
lakozási lehetőséget e támogatási prog-
ramokhoz?

Az uniós programokban való korábbi 
rész vétel, a lebonyolítást végző központi 
és helyi szereplőkkel kialakított együtt-
működés alapján mindenképpen szeret-
nénk bekapcsolódni az új ÚMVP pályá-
zatok fi nanszírozásába, a vidéknek szánt 
források kihelyezésébe. Több mint 100 
milliárd forintos támogatási összeg fo-
lyósításáról van szó az előttünk álló évek-
ben. A programhoz történő kapcsolódás 
hosszú távú, biztos üzleti lehetőséget és 
helyi partnerséget jelenthet a pályázók 
és a takarékszövetkezetek számára is. 
Mindezt aktív termékfejlesztéssel igyek-
szünk támogatni.

Milyen eredményeket hozott az ÚMVP III. 
tengely pályázataihoz kapcsolódó banki 
termékfejlesztés?

A Takarékbank Zrt. az Országos Taka-
rékszövetkezeti Szövetséggel és az Agrár-

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány-
nyal együttműködve új fi nanszírozási 
termékeket dolgozott ki. Az uniós tá-
mogatási konstrukciók jellemzője, hogy 
azok utófi nanszírozáson alapulnak. A 
nyertes pályázónak a támogatás kiutalá-
sa előtt pénzügyileg is teljesítenie kell a 
pályázatban megjelölt projekt költségeit. 
Ez számos pályázó, például a kisebb vál-
lalkozások, vagy egyes önkormányzatok 
esetében gyakran megoldhatatlan feladat, 
ezért az aktuális III. tengelyes vidékfej-
lesztési pályázatokhoz kapcsolódva, a 
pályázó saját forrását, illetve a támoga-
tási összeg előfi nanszírozását biztosító, 
fejlesztési jellegű hiteltermékeket kíná-
lunk. A LEADER Helyi Akciócsoportok 
fi nanszírozására pedig a működésüket 
lehetővé tevő forgóeszköz hitelterméket 
dolgoztunk ki.

A hitelek fedezetét illetően milyen prob-
lémák merülnek fel, és ezek megoldásá-
ra milyen lehetőségek kínálkoznak?
A megcélzott hitelfelvevői kör nagy részé-
nek nemcsak a projekt előfi nanszírozása, 
hanem a megítélt hitelekhez szükséges 

fedezetek előteremtése is gondot okoz. 
Ezen segít, hogy több termékünkhöz, így 
a mikrovállalkozások, a turizmus, illetve 
a Helyi Akciócsoportok hitelezéséhez is 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány kezességvállalása kapcsolódik. Ez 
a kezességvállalás segíti a banki hitelki-
helyezést, és jelentős mértékben mérsékli 
a takarékszövetkezetek hitelezési kocká-
zatát.

Az új hiteltermékek hogyan kerülnek pi-
acra?

A hiteltermékek fő paraméterei már a 
támogatási jogszabályok kihirdetése 
előtt kirajzolódtak. Ezeket a termékeket 
a pályázók majd a Takarékszövetkezeti 
Integráció résztvevőin keresztül érhetik 
el. Emellett természetesen kommuniká-
ciós kampányt és az ország különböző 
részein regionális pénzügyi találkozókat 
is tervezünk a helyi akciócsoportok és a 
jövőbeni pályázók részvételével, amely 
rendezvényeken többek között lehetőség 
nyílik majd a fi nanszírozási kérdések 
megvitatására is.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY
valamennyi vidéki kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő számára nyújt kész-
fi zető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények igényelhetnek 
a belföldi vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség 
funkciói:

Alapítvány készfi zető 
kezessége igényelhető:

• hitelképesség növelése,
• hitelhez jutási feltételek javítása,

• pénzügyi életképesség biztosítása

• Kölcsön/hitel- 
• Bankgarancia-

• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói:
Kezességgel biztosított összeg: max. 800.000.000 Ft

Kezességvállalás mértéke: 20% – 80%
Futamidő: min. 91 nap max. 25 év

A díj fi zetése: Egyszeri, vagy évenkénti
A díj mértéke: min. 0,3%; max. 2,88%, 

amely függ a kezességvállalás mértékétől , a futamidőtől és a kezesség kategóriájától.

Zöld szám: 06-80/ 203-760 • Telefax: (36-1) 474-5085
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. • 1392 Budapest, 62. Pf. 289

Honlap: www.avhga.hu • E-mail: offi ce@avhga.hu
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A felvásárlás alakulása
A 2008 első felében a mezőgazdasági 
termékekből mintegy 4,5 százalékkal 
keve sebbet vásároltak fel. Ezen belül a 
növényi termékek felvásárlása közel 24 
százalékkal csökkent, mert a 2007. évi 
magas gabonaárak miatt a termelők túl-
adtak készleteiken és 2008 tavaszán már 
nem került sor gabonafelvásárlásra. A 
zöldség- és gyümölcs felvásárlás mérsék-
lődését indokolhatja, hogy 2008-ban ké-
sőbb jött a tavasz, mint tavaly. Ebben az 
évben a gabonafelvásárlás valószínűleg 
el fogja érni a 2007. évi szintet. A gyü-
mölcsértékesítés feltehetőleg meghaladja 
az előző évit, ám a zöldségfelvásárlásban 
10 százalékos csökkenés várható. 

Az élőállat felvásárlás 2008 első félévi 
csökkenése mögött ellentétes hatású fo-
lyamatok állnak. A sertéshizlalási kedv 
év elejei csökkenését a baromfi hizlalás 
bővülése jelentős részben ellensúlyozta. 
A 2008. évben a kocaállomány 30 ezres, 
mintegy 10 százalékos mérséklődése 
miatt a sertéselőállítás annak ellenére 
legalább 8 százalékkal el fog maradni 
a 2007. évi szinttől, hogy a nyár végétől 
ismét erősödött a hizlalási kedv. A ba-
romfi termelés és -felvásárlás volumene a 
nyár végéig 4-5 százalékkal meghaladta 
a 2008. év hasonló időszakának szintjét, 
de az ágazat zavarai miatt az év egészében 
nem lesz 2 százaléknál nagyobb termelés-
bővülés. 

A termelői árak változása
A növényi termékek első félévi 35 száza-
lékos átlagos árnövekedésében az játszik 
szerepet, hogy 2007 első felében még alig 
érződött az agrár világpiaci árrobbanás 
hatása (a bázis alacsony volt). Mivel a 
2008 őszi gabonaárak mérsékeltebbek 
lesznek, mint a 2007 ősziek, a gabona 
árak átlagosan csak 25 százalékkal fogják 
meghaladni a tavalyi árakat, a zöldségnö-
vényeké pedig legfeljebb 10 százalékkal. 

A gyümölcsök némelyikénél még ár-
csökkenés is valószínű. Az olajos növé-
nyek ára éves átlagban 20 százalékkal lesz 
magasabb, mint 2007-ben volt.

Az első félévben a baromfi árak átlago-
san 25 százalékkal, az élősertések ára 15 
százalékkal nőtt, döntően a gabonafélék 
közel 70 százalékos áremelkedésének to-
vagyűrűző hatása miatt. Éves átlagban 
mindkét állatfajta felvásárlási árának nö-
vekedése 20 százalék alatt fog maradni, a 
takarmányárak enyhe csökkenése és az 
európai piacon kialakult hústúlkínálat 
korlátozó hatása okán. 

Mezőgazdasági termelői 
áralakulás (előző év=100%)

Év

Növényter-
mesztési 

és kertésze-
ti termékek

Élő állat 
és állati 
termék

Össz.

2006 118,0 104,0 110,6
2007 140,5 103,6 122,2
2007. I. 116,4 100,9 109,0
2008. I. 134,7 120,2 128,2

Forrás: KSH

Növekvő mezőgazdasági termelés
A mezőgazdaság teljes termelése az év 

egészében mintegy 17 százalékkal több 
lesz, mint a súlyos visszaesést hozó 2007. 
évben. A növénytermelésben 18-20 szá-
zalékos növekedés, az állattenyésztés ese-
tében 2-3 százalékos csökkenés lehet. Az 
ágazat termelőinek jövedelme összességé-

ben 3-4 százalékkal fog növekedni. A nö-
vénytermesztőké jóval kisebb mértékben 
emelkedik, mint a termelésnövekedés: 
a többlet termelés hatását ellensúlyozó 
árcsökkenés miatt ugyanis árbevételük 
alig fog nőni. Az állattenyésztők között a 
veszteségesek aránya a tavalyihoz képest 
csökken. Így az agrárágazat egészében 
enyhülnek a 2007. évre jellemző szélsősé-
ges jövedelemkülönbségek.

Visszaeső 
élelmiszerfogyasztás

A 2007. évi után 2008-ban is folytató-
dik a hazai élelmiszervásárlás és élelmi-
szerfogyasztás csökkenése. A fogyasz-
tás szűkülése, reálértéken több mint 10 
százalékos, amely elsősorban az igényes 
élelmiszereket érinti. A magyar élelmi-
szer vertikum piaca nemzetközi szinten 
nem alakult kedvezően. Az első félév 600 
millió euros külkereskedelmi többlete 
elsősorban a 2007-ről áthúzódott gabo-
naexporttal függ össze. Az élelmiszeripar 
és a fogyasztás importigénye az elmúlt 
évek tendenciáját folytatva tovább nőtt. 
Különösen a feldolgozott élelmiszerek 
piaci lehetőségének szűkülése azt vetíti 
előre, hogy a magyar exportban újra az 
alapanyag kivitel fog dominálni. Az ag-
rár külkereskedelem 2008. évi többlete 
annak ellenére meg fogja közelíteni az 
egymilliárd eurot, hogy a feldolgozott 
élelmiszerek külkereskedelmi mérlege a 
korábbiaknál is kedvezőtlenebb lesz.

A mezőgazdasági beruházások
A mezőgazdasági beruházások évek 

óta a támogatáspolitika függvényében 
alakulnak. Az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program pályázatai hatására a 
korábbi években szűkülő beruházások az 
idén lendületet vettek. 2008 első félévében 
25,5 százalékos emelkedés történt, éves 
szinten pedig 30 százalékos növekedés is 
elképzelhető. Fennáll azonban a veszélye, 
hogy a 2008-ban megvalósuló beruházá-
sok egy része nem a piaci lehetőségekre, 
hanem kizárólag a támogatások csábító 
hatására valósul meg.

JÓ TERMÉSEREDMÉNYEK 
ÉS ÁTRENDEZŐDŐ PIACOK
– A MEZŐGAZDASÁG 2008. ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE

A magyar mezőgazdaság – az aszály- és fagykárok által is erősen sújtva – 
tavaly gyenge teljesítményt ért el. A termelés és az ágazatban előállított 
hozzáadott érték is jelentősen csökkent. Az első félévi adatok alapján a 
2008-as év kedvezőbb képet mutat: mind a termelés, mind az ágazati GDP 
bővül. A folyamatok azonban nem mentesek az ellentmondásoktól, a me-
zőgazdaság szerkezeti gondjai nem oldódtak meg.

A mezőgazdasági termékek felvásárlása az előző évhez képest (%)
2006 2007 2007. I. 2008. I.

Növénytermesztési 
és kertészeti termékek 88,4 94,5 129,2 75,8

– gabonafélék 97,0 80,4 117,0 64,8
– zöldségfélék 96,0 114,0 149,1 91,5
– gyümölcsök 111,8 80,0 292,6 87,0

Élő állatok és állati termékek 98,1 107,2 107,4 101,7
- élő állatok 104,4 106,0 109,9 98,4
- állati termékek 84,9 110,2 101,2 110,3

Összesen 93,4 101,5 111,6 95,5
Forrás: KSH
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Ki hinné, miből lehet pénzt csinálni?! 
Köztudott, hogy a Szeged környéki pusz-
ták egyik „hírös emböre” Rózsa Sándor 
volt. Gyakran megfordult a Homok-
hátság erdős tanyáin, aminek emlékét 
ma is nevezetes helyek, legendák őrzik. 
Most néhány éve németek – főként va-
dászok – vásároltak tanyát a környéken. 
Ők vetették fel az ötletet, hogy - a híres 
betyár emlékét felelevenítendő – próbá-
ra teszik a mai „betyárok” bátorságát. 
Kitalálták, hogy éjszaka, mintegy túlélő 
gyakorlatként, nehezített, „félelmetes” 
túrát szerveznek a környék erdeiben. Az 
ásotthalmiak vevők voltak az ötletre, s 
azóta is szervezik a túrákat, amelyeket 
elneveztek „Rózsa Sándor bátorságpró-
bának”. Jönnek itthonról, külföldről va-
dászok, és más érdeklődők. Így alakult ki 
a helyi legendákból a falusi turizmusnak 
egy igen sajátos formája az ország e déli 
csücskében. 

Mindezt Flackelmann István vállalko-
zó mesélte el, aki a műút mellett várt ben-
nünket, s irányított a több kilométeres 
kanyargós erdei úton a tanyájához. Az er-
dők ölelésében búvó tanyaudvaron elke-
rítve mangalica sertések, kecskék, juhok, 
mellettük az udvar közepén gerendákból 
ácsolt magasles emelkedik, amelyről za-
vartalanul fi gyelheti az érdeklődő a ma-

darak röptét, az erdő mindennapi életét, 
vagy élvezheti annak végtelen csendjét. 
Ha éppen nem jön egy turista busz, mert 
azok is jönnek a tanyára… No, de kezd-
jük az elején.

A Homokhátság futóhomokos, buc-
kákkal tarkított tájait egykoron jószágle-
geltetéssel hasznosították a tanyák lakói. 
Csupán a mezőgazdaságból nem tudtak 
megélni. Mindig kellett valami más is. 
Így adtak munkát, életet a homok megkö-
tése céljából kialakult erdőségek, vagy a 
primőrtermő fóliasátrak, sőt a közeli vá-
rosok gyárai. A rendszerváltással azon-
ban ezek nagy része megszűnt. Az újabb 
időkről így beszélt vendéglátónk:

– Visszatértünk a táj adta lehetősé-
gekhez, a hagyományokhoz. Belefogtunk 
a tájra jellemző hagyományos sertés, a 
mangalica külterjes tartásába. Volt vitánk 
és most is van az országos szervezetekkel, 
de igyekszünk itt helyben megoldani a 
gondjainkat. Például, amikor a Manga-
licatenyésztők Országos Egyesülete úgy 
döntött, hogy a húsz kocánál keveseb-
bet tartó gazdákkal nem áll szóba, mi itt 
megszerveztük a Homokháti Mangalica-
tartó Gazdák Egyesületét, amelynek én 
vagyok az elnöke. Most nyolcvan tagunk 
van, az egy-két kocát tartók éppúgy meg-
találhatók a sorainkban, mint a több szá-
zas állományok gazdái. Koordináljuk a 
termelést, a vágást. Próbáljuk kihasznál-
ni a közös értékesítés előnyeit, de sajnos 
ez nem mindig sikerül. Kitűnő kapcsolat 
alakult ki a tompai húsfeldolgozó üzem-
mel, ami tartósnak ígérkezik. A mangali-
ca termékek iránt akkora a kereslet, hogy 
nem tudják kielégíteni, tehát szükségük 
van a hízókra, és jól felfogott érdekük, 
hogy együttműködjenek velünk. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy bár tovább kell 
tartani a mangalicát, mert a növekedése, 
a súlygyarapodás sem olyan erős, mint 
egy hússertésé, a feldolgozó mégsem fi zet 
többet érte, mint bármely kommersz faj-
táért. A boltban viszont már jóval többet 
kérnek a mangalica termékekért, vagyis a 

mangalica nimbuszából adódó többletet 
a kereskedelem fölözi le.

Ebből a logikából következik, hogy a 
sertéstartóknak kézbe kell venniük a fel-
dolgozást és az értékesítést is. Csak így 
tudják elérni, hogy a fajtából és a több 
munkából származó többlet jövedelem 
náluk csapódjon le. 

– Nálam a régi fácánnevelő épülete 
alkalmas lenne arra, hogy kialakítsunk 
egy kistermelői húsfeldolgozót – mond-
ja Flackelmann István. – Eleinte még 
olyan híreket kaptunk, hogy 40% önerő 
kell hozzá, és 60% támogatást kapunk, 
sajnos utána megfordították az arányt, a 
60% önerő már nekünk sok volt, így nem 
tudtuk megvalósítani. Ezért mondom 
mindenütt, hogy a pályázatoknál talán a 
legfontosabb a kiszámíthatóság. 

Flackelmenn Istvánnak végül maradt 
a falusi vendégasztal, ami azt jelenti, hogy 
nem árusíthat, de a termékeiből vendégül 
láthat egy-egy társaságot, turistacsopor-
tot. Jönnek is autóval, buszokkal. De itt 
is az előírások… A vendégasztalnál csak 
15 főt fogadhat egyszerre a termelő. Mi 
van, ha busszal érkeznek és harmincan 
vannak? A társaság egyik felét megeteti? 
Vagy vegyük két csoportra? Nem vélet-
len, hogy az Európai Unió más országa-
iban – éppen az előbbi okok miatt – hat-
van fő a limit.

– Ahhoz, hogy a sertés vertikumot 
kiépítsük a következő prioritásokat fo-
galmaztuk meg – mondja Flackelmann 
István - a feldolgozó kapacitás bővítése, 
illetve a termelői feldolgozás megoldása, 
a falusi vendégasztal hálózat kiépítése, a 
borutakhoz hasonlóan a hagyományos 
tanyai gasztronómia útjának létrehozása. 
Ezekhez nagy segítséget adhatnak a most 
megjelenő ÚMVP harmadik tengely pá-
lyázati kiírásai. A termékeink eladásához 
ma már látványosság kell. Abban látom 
e pályázatok különösen nagy jelentősé-
gét, hogy támogatja az olyan sajátos helyi 
ötletek megvalósítását, amelyekkel a ven-
dégeket ide tudjuk csalogatni. Az kevés, 
ha például bemutatjuk a disznótort, a 
házi feldolgozást. Négy-öt óráig leköti a 
vendéget, de utána is kell programot biz-
tosítani. Én például a 80 hektáros terüle-
temen - ami jórészt erdő - ökoturisztikai 
fejlesztéseket pályázok meg. Ilyen a házi-
állatok és az itt honos vadak bemutatója, 
gyerekeknek állatsimogató, sétautak az 

GAZDÁLKODÁS ÉS LÁTVÁNYOSSÁG
– VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVEK A HOMOKHÁTSÁGON

Ma már nem elegendő élelmiszer alapanyagot termelni, látványosság is 
kell – vallja Flackelmann István ásotthalmi vállalkozó, alpolgármester. Van 
tanya, falu, erdő, jó levegő, háziállatok, vadak, füstölt sonka, kolbász, fa-
lusi vendégasztal, ezeket kellene egységbe foglalni, rendszerré gyúrni, 
hogy az itt élők is jobban éljenek, és a vendégek is jól érezzék magukat. 
Ezt a lehetőséget várja a gazda a közeljövőben induló Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének pályázataitól. 
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erdőben, vadles, ornitológiai megfi gyelő 
hely, vadászat stb. Például, tavaly itt ren-
dezték a terepíjászok országos versenyét. 
Miért ne lehetne egy íjász pályát kiépíte-
ni? És még mondhatom az erdei iskolát 
is… Tervek vannak, a felsoroltak egyike, 
másika már meg is valósult, de nem állt 
össze rendszerré. Nos, azt várom a most 
megnyíló pályázati lehetőségektől, hogy 
ezt a mozaikot össze tudjuk rakni, egy 
rendszerbe tudjuk foglalni, s mi gazdál-
kodók biztosabb jövedelemhez jutunk, 
a tanyák népe megmarad, s nem utolsó 
sorban a szolgáltatásainkat igénybe vevő 
emberek is jól érzik magukat. 

– Mindez persze csak akkor vonzó a 
vendég számára, ha szép a falu, és a te-
lepülés is tud programot adni – bújik ki 
vállalkozónkból az önkormányzati kép-
viselő, és máris sorolja a Leader program-
ban megvalósuló fejlesztéseket, amelyek 
megvalósításához szintén támogatásra 
számítanak az ÚMVP programból. Hely-
szűke miatt ezekre már nem térhetünk ki, 
mintaként néhány prioritást sorolunk fel: 
strandfürdő építése, ökoturisztikai fej-
lesztési program, erdei turizmus, gaszt-
ronómiai ösvény, tanyamúzeum fejlesz-

tése, tanyaközpontok ki alakítása, helyi 
turisztikai szakember alkalmazása, kép-
zőművészeti tábor, és a távolabbi jövőben 
egy tanyai újság alapítása, valamint az 
egykor volt kisvasút újjáépítése. Mindezt 
a támogatás adta lehetőségek indítják el, 
de kell hozzá a lakosság összefogása, a 
vállalkozói szándék és nem utolsó sorban 
a megnyert pályázatok. 

Hogy lássuk mekkora utat tett meg 
és tesz meg a község, valamint a kör-
nyező tanyavilág, csupán egyetlen tény: 
a település egyik részét egykoron – nem 
is olyan régen, és nem is indokolatlanul 
– Átokházának hívták. A helyiek össze-
fogásával és küzdeni akarásával ezt az 
elnevezést feledtetheti az előbb említett 
tervek megvalósítása.

A hitelprogram célja
A Magyar Fejlesztési Bank Új Magyaror-
szág Kisvállalkozói Hitel programjának 
célja, hogy a hazai mikro- és kisvállalko-
zások beruházási és fejlesztési céljaihoz 
hosszú lejáratú, kedvezményes forrásle-
hetőséget biztosítson. 

A hitelfelvevők köre
A hitelt a magyarországi székhelyű, a 
devizajogszabályok alapján belföldinek 
minősülő mikro- és kisvállalkozások igé-
nyelhetik.

A hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban, töb-
bek között az olyan vállalkozás, egyéni 
vállalkozó, aki/amely
–  az EK-Szerződés I. számú mellékleté-

ben felsorolt mezőgazdasági termékek 
elsődleges termelésével foglalkozik,

–  a 1407/2002/EK tanácsi rendelet értel-
mében a szénágazatban tevékenykedik,

–  a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti 
halászati és akvakultúra ágazatban te-
vékenykedik.

A hitel felhasználhatósága
A hitel felhasználható a vállalkozási tevé-
kenység végzésére szolgáló ingatlan be-
ruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás). 
Igénybe vehető továbbá, a vállalkozási te-
vékenység végzéséhez szükséges használt 
és új gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek beszerzésére, illetve tárgyi esz-
köz beszerzéshez, s annak működtetésé-
hez kapcsolódó szoft ver vásárlására.
A hitel nem használható fel forgóesz-
köz vásárlásra; más hitel kiváltására; 
üzletrész, részvény vásárlására; köze-
li hozzátartozók közötti, a hiteligénylő 
vállalkozás tulajdonosaitól történő, vagy 
cégcsoporton belüli tárgyi eszközvásár-
lásra; áfa fi nanszírozására, kivéve, ha a 
hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem 
jogosult. Nem használható fel továbbá 
az exporttal kapcsolatos tevékenységek-
hez; az import áruk helyett hazai áruk 
beszerzését előnyben részesítő beruházás 
fi nanszírozására; teherszállító járművek 
megvásárlására, valamint olyan beru-
házások fi nanszírozására, amelyeket a 
programban kezességet vállaló szervezet 
üzletszabályzata kizár.

A hitelfelvétel feltételei
–  A hitel formája éven túli lejáratú 

beruházási hitel.

ÚJ MAGYARORSZÁG 
KISVÁLLALKOZÓI HITEL 
A Garancia melléklet korábbi számaiban a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 
agrárvállalkozások számára kidolgozott kedvezményes feltételű hitel-
programjait mutattuk be: Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram 
és Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Most az MFB Új Magyarország Kis-
vállalkozói Hitel programját ismertetjük, amely a vállalkozások szélesebb 
körét célozza meg: a magyar mikro- és kisvállalkozások juthatnak kedvez-
ményes kamatozású éven túli lejáratú beruházási hitelhez. A hitelt olyan 
vállalkozások igényelhetik, amelyek foglalkoztatottjainak létszáma 50 
főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele, vagy mérleg főössze-
ge legfeljebb 10 millió euronak megfelelő forintösszeg. A hitelhez induló 
vállalkozások is hozzájuthatnak.
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–  A hitel mértéke legalább egy, legfeljebb 
ötven millió forint. 

–  Rendelkezésre tartási idő a 
szerződéskötéstől számított legfeljebb 
2 év, díja 0,25%/év. 

–  Lejárat: a szerződéskötéstől számított 
legfeljebb 15 év.

–  Türelmi idő: a szerződéskötéstől 
számított legfeljebb 2 év.

–  A hitel kamata: 3 havi EURIBOR + 
4%/év.

–  Kezelési költség nem kerül 
felszámításra. 

–  Folyósítási jutalék egyszeri 1%, 
amely az első folyósításkor kerül 
felszámításra.

–  Projektvizsgálati díj egyszeri díjként 
kerül felszámításra, 25 ezer Ft +
a hitelösszeg 0,1 százaléka.

–  Módosítási díj mértéke a fennálló 

hitelösszeg 0,1 százaléka, de legalább 
10 ezer Ft.

–  Előtörlesztési díj nem kerül 
felszámításra.

–  Kezességvállalási díj: A készfi zető 
kezességvállalási díjat az ügyfél 
helyett az MFB Zrt. fi zeti meg, a 
kezességvállalást nyújtó szervezet 
részére.

–  A saját erő mértéke a beruházás nettó 
– vagy amennyiben a vállalkozás 
áfa visszaigénylésére nem jogosult, 
bruttó – bekerülési értékének legalább 
15%-a. A saját erő saját forrásból és az 
államháztartás más alrendszereiből, 
vagy közösségi forrásból kapott vissza 
nem térítendő támogatásból állhat.

Biztosítékok
A biztosítékok fedezeti értéke – az adós-

minősítés függvényében – legalább a 
hitelösszeg és egyéves kamatának a 100 
százaléka. Biztosítékként ingatlan és ingó 
jelzálogjog, készpénzóvadék, a többségi 
tulajdonos készfi zető kezességvállalása, 
valamint intézményi kezességvállalás fo-
gadható el. Az Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány által nyújtott, a hitel 
tőkeösszegére és egyéves kamataira kiter-
jedő kezességvállalás mértéke 80%.

Hitelkérelem benyújtása, 
a hitel igénybe vétele
A hitelkérelmeket közvetlenül a hitel-
program értékesítésében részt vevő ügy-
nökökhöz kell benyújtani. Az ügynökök 
listáját és elérhetőségét a MFB Zrt. hon-
lapján (www.mfb .hu) tette közzé. A prog-
ram keretében hitelszerződés megkötésé-
re 2013. december 31-ig kerülhet sor.

Mezőgazdasági szaktanácsadás
� A szaktanácsadás keretében megszerzett információk a 2009-ben bevezetésre kerülő egységes támogatási rendszer (SPS) 

igénybevételének alapját fogják képezni. Az így megszerzett ismeretek, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, állat- és 
növény-egészségügyi, valamint állatjóléti követelmények biztosításához elengedhetetlenül szükségesek.

� A gazdálkodó az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft -n – mint Területi Szaktanácsadási Központon (TSZK) – keresztül 
a szaktanácsadásra fordított összeg 80%-át, vissza nem térítendő támogatásként visszaigényelheti. A szaktanácsadásért 
fi zetendő szolgáltatási díj maximum 220 000 Ft évente.

� A mezőgazdasági szaktanácsadás keretében a gazdálkodó ügyfélorientált pénzügyi tanácsadást is igénybe vehet, ha fejlesz-
tési elképzelését részben vagy egészben hitelből kívánja fi nanszírozni. A fejlesztés és a vállalkozás adottságainak ismereté-
ben az AVHA Kft . segítséget nyújt a legmegfelelőbb fi nanszírozási megoldás kialakításában.

Érdeklődni lehet az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél:
kék számon: 06-40/200-771 
faxon: 06-1/373-8455 ■ e-mail címen: tanacsadas@avhakft.hu

Alföld-Faktoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Apátfalvi Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.
Drávamenti Takarékszövetkezet
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
Északkelet-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Zrt.
Fókusz Takarékszövetkezet
Füzesabony és Vidéke 
Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Halászi Takarékszövetkezet
Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
Központi Regionális Fejlesztési Zrt.
KRF Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Zrt.

Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet
Nemesnádudvar és Vidéke 
Takarékszövetkezet
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
Polgári Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Savaria Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Vértes Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Záhony és Térsége Fejlesztési Kft.
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 
Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány
Mag Zrt. képviseletek
A Magyar Posta kijelölt postahelyei

Forrás: MFB Zrt. honlapja 2008. szeptember 22.

Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel program ügynökei:
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Mikrovállalkozások létrehozá-
sának és fejlesztésének támo-
gatása (ÚMVP)
A támogatás célja
A vidéki térségekben új mikrovállalko-
zások létrehozásának, illetve a működő 
mikro vállalkozások beruházásainak, 
mű szaki-technológiai fejlesztésének tá-
mogatása által a vállalkozói aktivitás, a 
versenyképesség, az innovációs képesség 
ösztönzése, munkahelyek megtartása és 
újak létrehozása, valamint a gazdasági 
szerkezet fejlesztése.
A támogatás által megcélzott 
földrajzi terület
Az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb 
lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2 
nép sűrűségnél alacsonyabb népsűrűség-
gel rendelkező települések (kivétel: a bu-
dapesti agglomeráció települései).
Kedvezményezettek köre
Működő, vagy induló mikrovállalkozások, 
vagy gazdasági szereplőként nem bejegy-
zett természetes személyek, akik vállalják, 
hogy a támogatás megítélését követően 
az első kifi zetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig egyéni vállalkozóként, nyil-
vántartásba vetetik magukat.
Támogatható tevékenységek, elszámol-
ható költségek
Támogatás vehető igénybe a megkez-
dett, vagy tervezett (mezőgazdaságon 
kívül végzett) gazdasági tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó eszközbeszer-
zéshez; épület felújításhoz és új épület 
kialakításhoz; kis léptékű infrastruktú-
ra-fejlesztéshez; minőségbiztosítási- és 
környezetirányítási rendszer, szabvány 
bevezetéséhez. Mezőgazdaságon kívül 
végzett az a tevékenység, amely független 
a pályázó mezőgazdasági tevékenységé-
től, a mezőgazdasági tevékenységéhez 
kapcsolódó földterülettől és mezőgazda-
sági hasznosítású épületeitől. Az elszá-
molható kiadások mértéke nem halad-

hatja meg a gépkatalógusban, illetve az 
építési normagyűjteményben szereplő 
referenciaárat.
A támogatás mértéke és összege 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű 
területen megvalósuló fejlesztés esetén az 
összes elszámolható kiadás 65 százaléka, 
máshol az összes elszámolható kiadás 60 
százaléka. A pályázó által igényelhető tá-
mogatás legkisebb összege 1200 euronak 
megfelelő forintösszeg. A támogatás érté-
ke pályázónként egymást követő három 
pénzügyi évben nem haladhatja meg a 
200 000 euronak megfelelő forintössze-
get. Ezen belül, ingatlanhoz kapcsolódó 
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés ese-
tén legfeljebb 40 000 euro, minőségbiz-
tosítási- és környezetirányítási rendszer, 
szabvány bevezetése esetén pedig legfel-
jebb 20 000 euronak megfelelő forintösz-
szegű támogatás igényelhető. 
A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2008. október 
15. és 2008. november 30. között lehet 
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal regionális kirendeltsé-
géhez.

A turisztikai tevékenységek 
ösztönzésének támogatása 
(ÚMVP)
A támogatás célja
A vidéki munkahelyek létrehozása, vagy 
megőrzése érdekében a fenntartható fa-
lusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, 
beruházások infrastrukturális és szol-
gáltatási feltételeinek, marketingjének 
támogatása.
A támogatás által megcélzott 
földrajzi terület
Az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb 
lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2 
népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűség-
gel rendelkező települések (kivétel: a bu-
dapesti agglomeráció települései).

Kedvezményezettek köre
Természetes személyek, mikro-, kis-, és 
középvállalkozások, települési önkor-
mányzatok, kisebbségi önkormányzatok, 
illetve önkormányzati társulások, non-
profi t szervezetek és egyházi jogi szemé-
lyek.
Támogatható tevékenységek, 
elszámolható költségek
Az alábbi célterületeken vehető igénybe 
támogatás:

1. célterület: A falusi turizmushoz 
kapcsolódó minőségi magánszálláshe-
lyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakí-
tása, már működő szálláshelyek bővítése, 
korszerűsítése, akadálymentesítése, szol-
gáltatásainak fejlesztése, új szálláshelyek 
kialakítása.

2. célterület: A vidéki térségekben az 
ifj úsági turizmushoz kapcsolódó minősé-
gi szálláshelyek és kapcsolódó szolgálta-
tások kialakítása, már működő egységek 
bővítése, korszerűsítése, akadálymentesí-
tése és szolgáltatásainak fejlesztése.

3. célterület: Szálláshelyhez nem fel-
tétlenül kötött – a vidéki települések 
erőforrásaira és adottságaira épülő - szol-
gáltatások kiépítése, már működő szolgál-
tatások bővítése, korszerűsítése, fejlesz-
tése és marketingje, illetve a kapcsolódó 
foglalkoztatás bővítése a következő terü-
leteken: alkalmi falusi és agroturisztika; 
ökoturisztika; lovas turisztika; vadászati 
turizmus; erdei turizmus és természetjá-
rás; horgászturisztika; borturisztika; ke-
rékpáros turizmus; vizi turizmus.
Amennyiben a pályázónak a mezőgazda-
sági tevékenységéből származó árbevétele 
az 50%-ot meghaladja, akkor a fejlesztést 
kizárólag önálló, az alapgazdaságon kívül 
végzett tevékenység keretében valósíthat-
ja meg, kivéve a borturisztikai szolgálta-
tások fejlesztését.
Az elszámolható kiadások az alábbiak: 
az építés, épület-felújítás, -korszerűsí-
tés, épületgépészet költségei; a szállás-
helyek működését szolgáló berendezési 
tárgyak beszerzésének ráfordításai; az 
infrastrukturális és rekreációs fejleszté-
sek kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések 
ráfordításai; a helyi vízgazdálkodási és 
talajadottságoknak megfelelő fa fajok 
telepítésének kiadásai; a szolgáltatás mű-

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
III. TENGELYÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI
2008 tavaszán már meghirdetésre került az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének egyik pályázata, amely a kistér-
ségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését célozta. Ez év őszen újabb, 
a III. tengelybe tartozó pályázatok válnak hozzáférhetővé. A támogatási 
konstrukciók közül azt a kettőt ismertetjük részletesebben, amelyek a vi-
déki vállalkozások számára nyújtanak pályázati lehetőséget.

pá
ly

áz
at

ok

KKV_kistermelok_szeptember.indd   7KKV_kistermelok_szeptember.indd   7 2008.09.30.   13:21:062008.09.30.   13:21:06



8

GARANCIA
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

időszaki kiadványa
(Megjelenik az agrárlapok melléleteként)

Felelős kiadó: Ulrich Anikó
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ködtetéséhez szükséges minősítési eljárás 
díja. Az elszámolható kiadások mértéke 
nem haladhatja meg a gépkatalógusban, 
illetve az építési normagyűjteményben 
szereplő referenciaárat.
A támogatás mértéke és összege
A támogatás mértéke:

– Ha a pályázó természetes személy, 
mikro, kis-, és középvállalkozás és a fej-
lesztést hátrányos helyzetű területen va-
lósítja meg, akkor az összes elszámolható 
kiadás 65 százaléka; ha egyéb területen 

valósítja meg, akkor az összes elszámol-
ható kiadás 60 százaléka.

– Ha a pályázó települési önkormány-
zat, települési kisebbségi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, egyházi jogi sze-
mély, non-profi t szervezet és a beruházás 
a pályázó közhasznú tevékenységének el-
látásához köthető az összes elszámolha-
tó kiadás 100 százaléka; nem közhasznú 
tevékenységének ellátásához kapcsolódó 
beruházás esetén pedig az összes elszá-
molható kiadás 60 százaléka (hátrányos 
helyzetű területen pedig 65 százaléka).

A pályázó által igényelhető támogatás 
legkisebb összege 1200 euronak megfele-
lő forintösszeg. A támogatás összege pá-
lyázónként egymást követő három pénz-
ügyi évben nem haladhatja meg a 200 
000 euronak megfelelő forintösszeget. 
A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2008. október 
15. és 2008. november 30. között lehet 
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal regionális kirendeltsé-
géhez.

a kis- és középvállalkozások, valamint 
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
• az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és kezességvállalási konst-
rukciókról, valamint segítséget nyújt beruházások 
tervezésében, megvalósításában. 

Ingyenes telefonos és személyes konzultációs lehetőségek, tájé-
koztató anyagok megküldése. 

Kedvezményes feltételek szerint igénybe vehetők:
üzletviteli tanácsadás, mezőgazdasági szaktanácsadás, hitelkérelmek 
összeállítása, pályázati tanácsadás.

Hívja a 06-40-200-771 kék számot, vagy keressen minket a 
tanacsadas@avhakft.hu e-mail címen.

Az ÚMVP III. tengelyének további, októberben kiírásra kerülő pályázatai
A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás, amelynek a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének segítése 
a célja. A pályázat az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal, vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél ala-
csonyabb népsűrűséggel rendelkező településeket érinti. A pályázaton az érintett települési önkormányzatok, tele-
pülési kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profi t szervezetek, valamint egyházi jogi szemé-
lyek vehetnek részt. A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások célja a vidéki térség településein 
a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának 
javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a telepü-
lések vonzerejének növelése. A konstrukció az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal, vagy a 100 
fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeket veszi célba. A konstrukció keretében az 
ilyen településhez kapcsolódó önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profi t 
szervezetek, valamint egyházi jogi személyek juthatnak támogatáshoz.

Mi a pontozási és az előzetes pontozási jegyzőkönyv?
Az ÚMVP III. tengelyének valamennyi most meghirdetésre kerülő pályázatánál a benyújtott támogatási kérelem ré-
szét képezi a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által kiállított pontozási jegyzőkönyv, valamint a Helyi Vidékfejlesz-
tési Közösség (HVK) által kiállított előzetes pontozási jegyzőkönyv. A pontozási jegyzőkönyv a területileg illetékes 
LEADER Helyi Akciócsoport által kitöltött, az ügyfél pályázatának értékelését segítő, értékelési dokumentum. Az 
előzetes pontozási jegyzőkönyv pedig a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Közösség által elkészített hasonló 
szerepű értékelési dokumentum. A pályázó a két jegyzőkönyvet a támogatási kérelméhez csatolva juttatja el a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
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