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Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa | III. évfolyam 4. szám

Fókuszban a vidéki és agrár 
mikrovállalkozások
Az OTP Bank stratégiai jelentőségű ügyfelekként kezeli a mikro- és kisvállal-
kozásokat, azon belül a vidéki- és az agrárvállalkozásokat. Idén augusztustól 
a bank a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kíván helyezni e vállalkozói kör ki-
szolgálására: kiterjedt fiókhálózatán keresztül vonzó számlavezetési, betéti 
és hitellehetőségeket, felhasználóbarát konstrukciókat kínál. Erről beszél-
gettünk Kálmán Lászlóval, az OTP Bank mikro- és kisvállalati üzletágának 
igazgatójával.

Mit érdemes tudnia az ügyfeleknek az 
OTP Bank vállalati szolgáltatásainak 
igénybevételéről?

Az OTP Bank gyakorlatában mikro- és 
kisvállalkozásnak minősül az a partner, 
amely éves nettó árbevétele nem haladja 
meg az 500 millió forintot, illetve ösz-
szes hitele az 50 millió forintos szintet. A 
legnagyobb hazai hitelintézetnél hagyo-
mányosan a lakossági ügyfelek, illetve a 
mikro- és kisvállalkozások dominálnak 
a betéti konstrukciók és a hitelezés te-
rületén is. Ezen ügyfélkör hatékony ki-
szolgálásában fontos szerepe van a bank 
országos fiókhálózatának is: mintegy 150 
fiókban folyik hitelezés és 350-ben szám-
lavezetés, amivel piacvezetők vagyunk.

A mikro- és kisvállalkozások számára 
hogyan teszik vonzóbbá a bank szolgál-
tatásait és konstrukcióit?

A számlavezetés esetében a hangsúly 
olyan egyszerű és praktikus, ugyanakkor 
megfizethető árú szolgáltatásokon van, 
amelyekre ügyfeleinknek valóban szük-
ségük van. Célunk, hogy olyan pénzügyi 

megoldásokat kínáljunk, amelyek a vállal-
kozások megfelelő gazdálkodását szolgál-
ják, és megfelelő támogatással felhívjuk 
a figyelmüket azokra a szolgáltatásaink-
ra, melyekkel nemcsak gördülékenyebbé 
válhatnak üzleti ügyeik, hanem pénzt is 
takaríthatnak meg. Fontosnak tartjuk, 
hogy ügyfeleink képzett és tájékozott kol-
légákhoz fordulhassanak, akik hatékony 
megoldásokat kínálnak számukra. Ezek a 
szolgáltatások könnyen igényelhetők, jól 
illeszkednek az ügyfelek gazdálkodásá-
hoz. Mindehhez rugalmas ügymenet, és 
az ügyfelek számára kedvezőbb pénzke-
zelési kondíciók párosulnak.

Tekintettel arra, hogy a mikro- és kisvál-
lalkozások, illetve a lakossági ügyfelek 
részben átfedik egymást, betéti terméke-
ink kialakításánál arra törekszünk, hogy 
a megtakarítási ajánlatok és konstrukciók 
hasonló logikájúak legyenek, megköny-
nyítve ezzel a különböző konstrukciók 
közötti választást.

Hitelezési területen az ügyféligények-
hez igazodó konstrukciók kialakításával, 
a hitelezési folyamat egyszerűsítésével, 

átláthatóságával, a hitelkonstrukciók el-
érhetőségének javításával vonzó megol-
dásokat kínálunk meglévő és leendő ügy-
feleinknek.

Lesznek-e változások az agrárvállalko-
zások kiszolgálásában?

A hitelezési szolgáltatásokat tekintve az 
agrárvállalkozásoknak eddig - méret-
től függetlenül - a megyei OTP fiókokat 
kellett felkeresniük. 2009 augusztusától 
azonban a mikro- és kisvállalkozásnak 
minősülő agrárcégek a helyi fiókokban is 
hozzájuthatnak valamennyi számukra kí-
nált banki szolgáltatáshoz, így a különféle 
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számlacsomagokhoz, betéti akciókhoz, 
hitelekhez. Számukra is elérhető lesz a 
gyors és egyszerűsített banki hitelbírálat. 

Tervezik-e az agrár-, illetve a vidéki vál-
lalkozásokat célba vevő hitelek bevezeté-
sét?

Hamarosan elérhető lesz a kifejezetten 
agrárvállalkozások számára kidolgo-
zott OTP Agrár Folyószámlahitel, illetve 
megújul a földvásárlásra kínált Birtokfej-
lesztési hitel. 

Miért jó a gazdáknak az OTP Agrár Fo-
lyószámlahitel?

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvánnyal együttműködésben kidol-
goztunk egy új hitellehetőséget, amely a 
váratlanul felmerülő kiadások kezelésére 
jelent megoldást. Az OTP Agrár Folyó-
számlahitel legfontosabb előnye, hogy 
nem szükséges hozzá ingatlanfedezet. A 
korábbi számlavezetési információk, il-
letve a gazdálkodási eredmények alapján 
akár 17 millió forint hitelösszegig lehető-
ség nyílik a hitel felvételére, így a váratlan 
anyagi nehézségek megoldására. 
Az új hitelkonstrukció kifejezetten a 
növénytermesztés, állattenyésztés, vad-
gazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgaz-
dálkodás, élelmiszergyártás, italgyártás 
területén dolgozó vállalkozások átmeneti 
pénzügyi gondjainak kezelésére jött létre.

A korábban említett, földvásárlásra 
nyújtott Birtokfejlesztési hitel mögött 
van állami kamattámogatás?

Rövid ideig még igényelhető a hitelhez 
állami kamattámogatás, amely kedve-
ző kamatozású hitelfelvételi lehetőséget 
biztosít. A Birtokfejlesztési hitel kifeje-
zetten termőföldvásárlásra nyújtott hitel, 
melyre jelenleg a futamidő teljes időtar-
tama alatt 50 százalékos állami kamat-
támogatás vehető igénybe. Ez azt jelenti, 
hogy a fizetendő ügyleti kamat felét nem 
a vállalkozásnak kell kigazdálkodnia. Az 
állami támogatás az év végéig megkötött 
szerződésekre vonatkozik. A hitel fedeze-
téül akár a megvásárolt termőföld is be-
vonható, illetve további ingatlanfedezetek 
felajánlásával a hitelintézet saját pénzügyi 
forrás nélkül is lehetőséget biztosít a ter-
mőföld megvásárlására. Hosszú távú for-
rást jelent, hiszen 20 év maximális futam-
időre is felvehető.

Milyen további, mikro- és kisvállalato-
kat segítő tervei vannak?

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a mik-
ro- és kisvállalkozások minél színvonala-
sabb kiszolgálásának, folytatjuk a banki 
szolgáltatások kínálatának gazdagítását. 
Az ügyfelek mindennapi tevékenységé-
hez és gazdasági környezetéhez igazodó, 
kedvező kondíciójú és árazású konstruk-
ciókkal és szolgáltatásokkal kívánunk 
megjelenni. Éppen ezért a tavaszi mun-
kák elvégzését segítve, a területalapú nor-
matív támogatások előfinanszírozására 
külön konstrukciót hozunk létre, amely-
hez szintén intézményi kezességvállalást 
kívánunk kapcsolni.

Végezetül említene néhány fontosabb 
pénzügyi adatot az OTP Bankkal kap-
csolatban?

Az OTP Bank a magyar hitelintézeti rend-
szer legnagyobb szereplője, valamennyi 
részpiacon jelentős pozíciót foglal el. A 
2008. év végén a háztartások megtakarí-
tásainak 30, hiteleinek 29 százaléka volt a 
banknál, a vállalkozói betétek 13, a hitelek 
7,5 százaléka. Az önkormányzati szektor-
ban mindkét területen 40 százaléknál na-
gyobb részesedést értünk el. A bank több 
mint 400 egységből álló fiókhálózatán 
és az elektronikus csatornákon keresztül 
csaknem 4,7 millió ügyfelet szolgál ki.

Agrár-VállAlkozási  
HitelgArAnciA AlApítVány

valamennyi vidéki  kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó,  ős-
termelő, számára nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal 
együttműködő pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalko-
zással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség
funkciói:

Alapítvány készfizető 
kezessége igényelhető:

• hitelképesség növelése,
• hitelhez jutási feltételek javítása,

• pénzügyi életképesség biztosítása.

• Kölcsön/hitel- 
• Bankgarancia-

• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói:
Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft

Kezességvállalás mértéke: 30% – 80%
Futamidő: min. 91 nap max. 25 év

A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
A díj mértéke: a kedvezményes díj min. 0,5%; max. 2,08%

amely függ a kezességvállalás mértékétől , a futamidőtől  
A piaci díj: évi 1,8%-2,88% 

amely a kezességvállalás mértékétől függ.

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: office@avhga.hu
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sa magyar agrárágazat 
együttműködési rendszere

A feldolgozó és élelmiszer-kereskedelmi vállalkozások alapvető 
üzleti érdeke, hogy ütemezetten, megfelelő választékban és minő-
ségben jussanak hozzá a széttagolt mezőgazdasági kínálathoz. Ez 
teszi csak lehetővé, hogy költséghatékonyan tudják felhasználni a 
mezőgazdasági beszállítók termékeit, s versenyképesek legyenek a 
piacon. Ezt a feladatot látják el a különféle termeltető, kereskedő, 
integrátor vállalkozások és a szövetkezeti szervezők, illetve gyak-
ran maguk a feldolgozók, amelyek a mezőgazdasági termelők felé 
koordinált együttműködési hálózatokat építettek ki.

együttműködési hálózatok 

A hálózatok vezérlését (integrálását) végző szervezetek érdeke, 
hogy az általuk koordinált mezőgazdasági vállalkozások felé igé-
nyes tanácsadást, szelekciót és felügyeletet biztosítsanak, mert az 
általuk vezérelt folyamat biztonsága csak akkor teremthető meg, 
ha a beszállítók is megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, és annak 
megfelelően szervezik termelésüket. 

- A feldolgozó vállalkozásnak fontos, hogy megbízható minőségű 
és homogén árut kapjon a mezőgazdasági beszállítótól. Mégpedig 
abban az ütemben, ahogy az ő termelési és értékesítési programja 
megkívánja. A nemzetközi szintű költségverseny rákényszeríti a 
feldolgozót arra, hogy olyan mezőgazdasági termelő vállalkozá-
sokból építse fel a beszállítói körét, amelyek értik igényeit és ké-
szek kiszolgálni azt. 

- Az áru előkészítő vállalkozások (export ügynökségek és/vagy ke-
reskedelmi cégek beszerzési társaságainak beszállítói) azt a logisz-
tikai feladatot látják el, amelyik nélkülözhetetlen a széttagolt és 
szezonálisan működő mezőgazdasági termelés és az élelmiszerke-
reskedelem között. Ezért tartós termelői csoportokat igyekeznek 
kialakítani. 

- A termeltető ügynökök helyzete hasonlít az áru előkészítő vállal-
kozások helyzetéhez. Nekik egy-egy kisebb térségben kell biztosí-

taniuk, hogy a feldolgozó és ritkábban a kereskedelmi cég hozzá-
jusson a megfelelően előkészített mezőgazdasági nyersanyaghoz. 
Az ügynök akkor válhat tartós és kompetens partnerré, ha ezt 
hitelesen képes biztosítani.

- A termelési rendszerek tanácsadó és kereskedő szervezetek, ame-
lyek szaktanácsadással és áruhitellel szolgálják ki partnereiket. 

- A TÉSZ-ek mezőgazdasági termelői társulások által létrehozott 
áru előkészítő vállalkozások. A TÉSZ-eken belül az egyes termé-
kekkel foglalkozó termelői csoportok határozzák meg azokat a 
normákat, szabványokat, amelyek a tagokat kötelezik arra, hogy 
miként végezzék a termelésüket, és hogyan manipulálják (tisztí-
tás, válogatás, dobozolás) a megtermelt árut. Csak olyan tagokat 
vesznek fel soraikba, akik betartják a szabályokat, termelési prog-
ramjukat a TÉSZ készletezési és értékesítési programjához igazít-
ják.

a hálózatba szervezettség további előnyei
 
A mezőgazdasági termelők integrálását végző szervezetek elvég-
zik a hálózatba szervezett mezőgazdasági termelés kockázatelem-
zését és felügyeletét. E jó szervezettség léte nem csak a hálózaton 
belül levők (mezőgazdasági termelők, kereskedők, feldolgozók) 
üzleti biztonságát és hitelességét fokozza, hanem megnöveli a há-
lózatokhoz kapcsolódó kiszolgáló vállalkozások üzleti biztonsá-
gát is. Így a nagybani terménykereskedők, a tenyésztő és szaporító 
gazdaságok, a technológiai beruházó és tanácsadó cégek, a gép, 
műtrágya és növény védőszer elállító, vagy ezzel kereskedő cégek 
és a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szolgáltató vállalko-
zások kiszámítható üzleti térben tudnak működni.

a hálózaton kívüli mezőgazdasági termelők 

A hálózatokon kívül tevékenykedő, elsősorban szezonális 
termékeket előállító mezőgazdasági termelők egyik része a nagy-
bani piacra mint tájékozódási pontra figyelve a boltosokat és al-
kalmi árusokat látja el termékekkel. Esetenként a garázs vágóhi-
dak számára szállítanak, ahonnan a hentesekhez, piaci árusokhoz 
és az ételkészítő vállalkozásokhoz jut az áru. A hálózaton kívüli-
ek másik része általában nagyobb állattenyésztő telepet, jelentős 
szántógazdaságot vagy igényes ültetvényt üzemeltet. Termelési 
kapacitásaik csak egy részét kötik le az integrátorokhoz. Kapcso-
latrendszerükre támaszkodva esetenként jobb önálló értékesítési 
lehetőségekben bíznak. Ebben a vállalkozói körben nagy vesztesé-
gek és nyereségek is előfordulnak, s ők reagálnak a legszélsősége-
sebben a kedvezőtlen piaci változásokra.

A fejlett országok élelmiszer-gazdasági rendjéhez hasonlóan, a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari terme-
lés, valamint a termékforgalmazás döntően tartós együttműködési hálózatokba rendeződött. Létezik ugyanakkor 
olyan termelői vállalkozói kör is, amely nem a hálózatokon belüli biztonságos helyzetet keresi, hanem a piacok 
hullámzása teremtette résekben próbál üzleti sikert elérni.
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Ahhoz, hogy ez sikertörténet létrejöjjön, 
az emberi, vállalkozói törekvések és a kül-
ső gazdasági körülmények szerencsés ta-
lálkozása kellett. Az emberi tulajdonságok 

közül azt a céltudatosságot kell kiemelni, 
amellyel Gere Attila megtervezte birodal-
mát, megalkotta kiváló borait. A külső fel-
tételek közül fontos, hogy a rendszerváltás 
lehetővé tette a vállalkozás kibontakozá-
sát, olyan területek vásárlását, amelyeket 
a helyi legendárium is hagyományosan 
kiváló szőlőtermő területekként tart szá-
mon. 
- Csillagvölgy, Ördögárok, Kopár, Fekete-
hegy - sorolja a beszédes dűlöneveket Gere 
Attila - olyan erősen szabdalt területek, 
hogy annak idején a téesz nem tudta gé-
pesíteni művelést, ezért a szőlő lejjebb szo-
rult a hegyoldalról. Én megvásároltam, s 
újra művelésbe vettem. Most itt teremnek 
a kiváló borok.
A kezdő vállalkozónak már az induláskor 
sokat jelentett az akkor megnyílt pályá-
zatokon elnyert támogatás. Ha valahol, 
akkor Gere Attila szőlőbirtokán jó helyre 
kerültek a pályázati pénzek, minden forint 
támogatás hasznosult.  

- A kilencvenes évektől igyekeztünk a pá-
lyázati lehetőségekkel élni. Az esetek több-
ségében meg is nyertük a pályázatokat. A 
legelső komoly támogatást 1992-ben kap-

tuk pincészet létesítéséhez. Akkor a ma-
gángazdaságok fejlesztését célzó 40%-os 
támogatást pályáztuk meg. Gyakorlatilag 
az összes rekultivációhoz, szőlőtelepítés-
hez, gépesítéshez, épületekhez pályáztunk, 
s 90%-ban nyertünk is. A régi szőlőterüle-
teket, amelyeket a hatvanas években ott-
hagytak, mi rekultiváltuk, közben folytak 
az új telepítések is. Azóta már a telepíté-
sek döntő része az új területeken van. Azt 
mondhatom, hogy a pályázat, illetve a tá-
mogatás talán legnagyobb jótéteménye az, 
hogy felgyorsítja a fejlődést.   

Gondolom ez hatással van környező ter-
melőkre is, hiszen a szőlő egy részét fel-
vásárolják.

Korábban túlnyomórészt felvásárolt sző-
lővel dolgoztunk, de a saját terület növe-
kedése sem kényszerített arra bennünket, 
hogy csökkentsük a felvásárlást, mert a pi-
acok évről évre bővültek. Jól mutatja ezt a 
piaci előretörést, hogy míg 1987-ben 2500 

üveget töltöttünk, most már évente 600 
ezret.  A saját terület azért létfontosságú, 
mert a minőség javítását csak a saját ter-
mésű szőlővel lehet elérni. A csúcsminő-
ségű borok ezeken a területeken teremnek. 
Az egyszerűbb borokat részben a felvásá-
rolt szőlőből állítjuk elő. 
- Amikor a feldolgozás már nem tudott 
lépést tartani a szőlőterülettel, illetve a 
termelés növekedésével, egy nagyobb pin-
cét kellett építeni. Ez 2002-ben volt. Két 
forrásból kaptunk támogatást. Egyrészt az 
épület beruházásra pályáztunk az FVM-
nél egy 25%-os állami támogatást, amely-
nek a maximális határa 50 millió forint 
volt, másrészt a Széchenyi terv keretében 
nyertünk pályázatot a technológia fej-
lesztésére, hasonló feltételek mellett. Me-
netközben voltak kisebb gépi beruházá-
sok, elsősorban traktorok, munkagépek. 
Amikor a pincészetet építettük nagyon 
rugalmas volt a támogatás elszámolása. 
A megyei FVM-hivatalnál nyújtottuk be 
a számlákat, s két hét múlva megkaptuk a 
pénzt.  Itt helyben, személyesen ismerték 
a vállalkozókat, pontosan tudták, hogy ki 
mit fejleszt, s ha kellett, segítettek. Ma – 
a támogatások dömpingjében – egy kicsit 
más a helyzet. A jóindulatú hozzáállással, 
a segítőkészséggel nemigen van gond, de 
a vállalkozások ismerete sokszor hiányzik, 

vá
lla

lk
oz

ók

Gere Attila

Igazi sikertörténet. Gere Attila kezdetben a szülőktől nászajándékban kapott 
néhány öles területen foglalkozott szőlővel. Ma már egy hatvanhektáros 
szőlőbirtokon, s ezer négyzetméter alapterületű pincészetében állítja elő a 
méltán nagyhírű, védett eredetű prémium minőségű borait, amelyek között 
olyan kultuszborok találhatók, mint a Kopár és a Solus. Gere Attilát a Magyar 
Borakadémia 1994-ben az év borászának választotta. Az ország egyik legis-
mertebb borásza.

a pályázat gyorsíthatja 
a Fejlődést
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mert bizony előfordul, hogy egyik nap ki-
jönnek az egyik pályázat megvalósítását 
ellenőrizni, majd azt követő napon ugyan-
azok jönnek, a másik pályázat ellenőrzé-
sére. 

- Mindezt azért mondom, mert most is 
részt veszünk pályázatokon, szigorú, az 
Unió által is elfogadott szabályok szerint 
kell eljárni, ami nagy odafigyelést igényel 
a pályázó részéről is. Például évente négy 
lehetőség van a támogatás igénylésére, 
de a kizárólag gépbeszerzést tartalma-
zó pályázatok esetében összesen csak két 
alkalommal lehet támogatást igényelni. 
Az igénylést követően 90 napra utalják a 

pénzt. Ez gond lehet az épület beruházá-
soknál, a vállalkozó nem tudja visszafor-
gatni a pénzt, hiszen a támogatásból ka-
pott összegből fizetné tovább a kivitelezőt, 
de mivel lassan kapja meg, a kivitelező 
levonulhat. Amint korábban mondtam, 
a támogatás nagy haszna éppen az, hogy 
gyorsítja a vállalkozás fejlődését, ám ese-
tenként gondokat is okozhat.

Mire pályáztak?

- Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programban (ÚMVP) pályáztunk traktor-
ra, és a borászati technológia fejlesztésére, 
ami a régi palackozó gépsor cseréjét jelen-

ti. Egyrészt elöregedett a régi palackozó, 
másrészt a termelés megkívánja, hogy a 
palackozó kapacitást is növeljük. 

Milyen hatással van a jelenlegi válság a 
borok forgalmára? 

- A felső árkategóriás borokkal éppen most 
megyünk ki, így aztán még nincsenek visz-
szajelzéseink, de abban bízom, hogy ez a 
kategória nem érzékeny az árakra. A többi 
esetében kb. 10% visszaesést tapasztalunk, 
ami a válság hatásának tudható be. Szerin-
tünk a válság kivédésének egyik módja a 
minőség javítása. Most csökkentjük a fel-
vásárlást. Minden beszállítóval továbbra is 
együtt dolgozunk, levélben megírtam ne-
kik, hogy mindenkinek 15%-kal kell csök-
kentenie a termésmennyiséget. Kevesebb 
bort, de jobb minőséget viszünk a piacra, 
annyit, amennyit nagy valószínűséggel el 
tudunk adni. Aztán, ha megindul a gaz-
daság, visszatérünk a régi kerékvágásba. 
Megértették. Azt is megírtam, hogy a ke-
reskedők egy része nem fogadta el az áfa-
emelést, illetve részben tudják érvényesí-
teni, részben nem. Meg kell osztanunk a 
terheket egymás között, így a termelőknek 
is vállalniuk kell a terhekből. Eddig min-
den évben emeltük a felvásárlási árakat. 
Magasabbak is, mint bárhol másutt az or-
szágban. Most egy kicsit kénytelenek va-
gyunk visszább fogni.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv leg-
fontosabb célja a foglalkoztatás bővítése 
és a tartós növekedés feltételeinek megte-
remtése. Ennek érdekében hat kiemelt te-
rületen hirdettek meg támogatott fejlesz-
tési pályázatokat: a gazdaságfejlesztésben, 
a közlekedésben, a társadalom megújulá-
sa érdekében, a környezet és az energetika 
területén, a területfejlesztésben és az ál-
lamreform feladataival összefüggésben.
A pénzügyi-gazdasági válság és a hitelle-
hetőségek szűkülésének kedvezőtlen ha-
tásait igyekezett ellensúlyozni a kormány, 
amikor 2008 decemberében úgy döntött, 

hogy – elsősorban a gazdaságfejlesztési 
és a turisztikai, valamint a munkahelyi 
képzéseket támogató európai uniós pá-
lyázatoknál – az elnyert támogatás 40 
százalékára emeli meg a pályázók által 
igényelhető előleg összegét. Az intézke-
dés hatására elsősorban a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint az önkor-
mányzatok jutottak olyan többletfor-
ráshoz, amely – sok esetben a drága és a 
válság miatt nehezen elérhető bankhite-
leket kiváltva – lehetővé tette a projektek 
megvalósításának gyorsabb megkezdését, 

esetenként életben tartását, illetve a nyer-
tesek likviditásának megőrzését.
Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamint 
a pályázók körében végzett felmérések azt 
mutatják, hogy a magasabb összegű és 
gyorsabban hozzáférhető előleg kedvező 
fogadtatásra lelt. Míg 2008 decemberéig az 
ÚMFT keretében kifizetett előleg összege 
mintegy 50 milliárd forintot tett ki, addig 
ez az összeg 2009 májusára megduplázó-
dott. 2009 első öt hónapjában 52 milliárd 
forint előleget fizetett ki a projektgazdák-
nak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A megemelt összegű előleget az év végéig 
megjelenő pályázatok esetén igényelhetik 
a nyertes pályázók. Az időközi kifizetés 
igénylésének határidejére vonatkozó sza-
bályok is változtak: a nyertes pályázók az 
előleg igénylésétől számított hat helyett 
ezután nyolc hónapon belül kötelesek a 
már megkezdett projektjük után időközi 
kifizetési igénylést benyújtani.

megemelt előleg: Fél évvel 
meghosszabbítva (ÚmFt)
Fél évvel meghosszabbításra került az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) nyertes pályázói által igényelhető, megemelt összegű előleg nyújtá-
sának határideje. A döntés értelmében az ÚMFT operatív programjai (példá-
ul a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, a regionális operatív programok 
stb.) keretében 2009. december 31-ig megjelenő pályázati felhívások ese-
tében az elnyert támogatás akár 40 százalékát is előlegként igényelhetik.
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A Strategie Grains francia mezőgazda-
sági elemző intézet előrejelzése szerint 
az Európai Unióban várhatóan mintegy 
130 millió tonna búzát takaríthatnak be 
2009-ben, ami nyolc százalékkal keve-
sebb, mint tavaly. A teljes gabonaterme-
lés megközelítheti a 300 tonnát, amely 
kb. 25 millió tonnás mérséklődést jelent 
a 2008. évi terméshez képest. Hasonló 
becslést tett közzé az uniós gabonater-

melők brüsszeli lobbi-szervezete, a Co-
ceral is.
A legnagyobb kelet-európai búzaterme-
lő, Lengyelország legalább ötszázalékos 
visszaesést valószínűsít: 26 millió tonna 
körüli gabonatermés várható. Csehor-
szágban hétmillió tonna körüli betakarí-
tásban reménykednek, ez mintegy másfél 
millió tonnás csökkenést jelent az előző 
évihez képest. Románia gabonatermő 

területének hetedét érintette a fagy és a 
szárazság, a várható aszály pedig az ez 
évre prognosztizált hétmillió tonnás bú-
zatermést akár meg is felezheti. Bulgáriá-
ban is csökkenés fog bekövetkezni.

A szárazság következtében Magyaror-
szágon 20-30 százalékkal csökkenhet a 
gabonatermés. Az már látszik, hogy bú-
zából 4 millió tonna körüli termés várha-
tó, szemben a tavalyi 5,6 millió tonnával. 
A hazai kukoricatermelés akár egymillió 
tonnával is mérséklődhet ebben az év-
ben, valószínűleg 7 millió tonna termény 
betakarítására kerül majd sor.

Az Európai Unió mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési biztosának bejelentése szerint 
nem változik a rozéborok előállításának 
szabályozása. Az elmúlt hetekben az uni-
ós borászok különféle szakmai szervezetei 
arra kérték az Európai Bizottságot, hogy 
a 2008-ban bevezetett borreform bor-

készítésre vonatkozó részeit alkalmazva 
ne változtasson az eddigi szabályozáson, 
amely tiltja a vörös és a fehér borok ösz-
szeöntéséből történő rozéborok előállítá-
sát. A Bizottság számára világossá vált, 
hogy a borágazat szereplői többségének 
véleménye szerint az összeöntésre vonat-

kozó tilalom megszűntetése alááshatja a 
hagyományos rozéról alkotott szakmai és 
fogyasztói képet.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai szerint 2009 első három hónapjában 
az élelmiszerek, italok és dohánytermé-
kek exportja elérte az 1,11 milliárd eurót. 
Ugyanebben az időszakban e termékkör 
behozatala 720 millió eurót tett ki. Így az 

agrártermékek külkereskedelmi forgalmi 
szaldója mintegy 400 millió euró többletet 
mutatott. Az agrárexport a teljes nemzet-
gazdasági kivitel 8 százalékát tette ki.
Értékben az agrárkivitel döntő hányada 
az Európai Unió tagállamaiba irányult: a 
933 millió eurós kiszállítás a teljes élelmi-
szerexport 83 százalékát tette ki. A magyar 
agrárimportnak pedig több mint 90 száza-
léka érkezett az Unióból.

A kivitel volumene 2009 első negyedév-
ében 10 százalékkal volt nagyobb, mint 
2008. hasonló időszakában. Az import vo-
lumen közel 10 százalékkal mérséklődött. 
Az Európai Unióba menő export 18 szá-
zalékkal nőtt, míg az onnan származó be-
hozatal 11 százalékkal szűkült. Az export 
növekedésének legfőbb tényezője a tavalyi 
jó termésre alapozott gabonakivitel kö-
zel 50 százalékos bővülése volt, az import 
csökkenése pedig elsősorban a zöldség- és 
gyümölcsforgalom visszaesésével magya-
rázható.

Csökkenő európai és 
hazai gabonatermelés

marad a rozéborok előállításának 
eddigi szabályozása 

stabil magyar agrár 
külkereskedelmi többlet 
az első negyedévben

a kis- és középvállalkozások, va-
lamint gazdálkodók számára tájé-
koztatást nyújt:
•  az aktuális támogatási lehetősé-

gekről, 
•  a kedvezményes hitel- és garancia-

konstrukciókról, valamint 
•  segítséget nyújt beruházások ter-

vezésében, 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

Európai Unió Összesen

Behozatal
Élelmiszerek, 
italok, dohány 654,3 720,2

Nyersanyagok 168,7 219,2
Energiahordozók 429,0 1573,3

Feldolgozott 
termékek 3795,4 4429,2

Gépek és 
szállítóeszközök 3943,5 6286,7

Összesen: 8990,9 13228,5
Kivitel

Élelmiszerek, 
italok, dohány 933,6 1119,7

Nyersanyagok 305,9 347,5
Energiahordozók 226,7 404,8

Feldolgozott 
termékek 3101,6 3874,0

Gépek és 
szállítóeszközök 6526,5 8101,6

Összesen: 11094,2 13847,6

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A külkereskedelmi termékforgalom alakulása 2009. I. 
negyedéve (millió euró)
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP) intézkedései keret-
ében ősztől szakképzési támogatáshoz 
juthatnak mindazok, akik az agrárium 
területén bővíteni kívánják ismereteiket.  
Az uniós költségvetési időszak végé-
ig, 2013-ig évente hozzávetőlegesen 
2,6-2,8 milliárd forint fordítható erre 
a célra. Dr. Forgács Barnabás, a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (FVM) közösségi ügyekért 
felelős szakállamtitkára szerint a tá-
mogatások célirányos felhasználá-
sa érzékelhetően növelheti a magyar  
mezőgazdaság versenyképességét, s jó-
tékonyan hathat a vidékfejlesztési prog-
ramok megvalósítására is. 

Az agrártárca szakpolitikusa úgy vélte:  
azért fontos, hogy a mező- és erdőgaz-
daságban dolgozók minél több friss 
szakismeretre tegyenek szert, mert csak 
a megszerzett többlettudás alkalmazá-
sával lehet a magyar agrárium továbbra 
is versenyképes a nemzetközi piacokon.

Az ÚMVP Irányító Hatósága még 2008 
őszén meghirdette azt a szakképzési  
programot az ÚMVP I. és II. tenge-
lyéhez kapcsolódva, amely főként a 
gyakorlati képzéshez nyújt támogatást 
az érdeklődőknek. Kiemelt fontossá-
gú célja az agrárágazatban dolgozók 
szaktudásának növelése, az elsajátítot-
tak alkalmazásának és gazdálkodásuk 
fenntarthatóságának elősegítése. Így a 

mezőgazdasági termelők és erdőgaz-
dálkodók számára támogatás nyújtha-
tó egyebek mellett az iskolarendszeren 
kívüli szakmai képzéshez, tanfolyamok 
elvégzéséhez, gyakorlati bemutatóval 
egybekötött tájékoztató programokon 
való részvételhez. 

A résztvevők az 1200 fajta képzésen 
belül az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) szereplő szakmákat is elsajátít-
hatnak. Az ÚMVP-s program keretében 
mintegy 160 OKJ-s szakképesítést adó 
oktatás közül választhatnak a gazdálko-
dók. Így például aranykalászos gazda, 
mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő, 
növényvédelmi gépkezelő, fakitermelő, 
bio-növénytermesztő és állattenyészté-

si gépüzemeltető OKJ-s bizonyítványt 
is kaphatnak a sikeresen vizsgázók. 
Emellett vannak olyan programok is, 
amelyeket azon gazdálkodóknak kell 
elvégezniük, akik olyan ÚMVP-s pro-
jektben érintettek, amelyben kikötés a 
képzésen való részvétel. Ilyen például 
az agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások köre. Oktatási segítség nyújtha-
tó még az ÚMVP más intézkedéseinek 
keretében az új vállalkozások elindí-
tásához, a mezőgazdasági tevékenység 
diverzifikálásához (magyarul a több lá-
bon állásához), valamint számítógépes, 
internetes ismeretek megszerzéséhez is.

A szaktárca háttérintézménye, az FVM 
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanács-
adási Intézet (VKSZI) 50 pályázó közül 
már választotta ki azt a 39 szakképző  
szervezetet, amelyek ellátják a szóban 
forgó képzési feladatokat. Az oktatás és 
a képzés széles körben várhatóan 2009. 
év őszén kezdődik meg. Az ÚMVP 
szakképzési projektje a gazdálkodók 
részére – sikeres vizsga esetén – 100 
százalékban támogatott! A támogatás 
további feltétele, hogy az érintetteknek  
a képzések legalább 80 százalékán részt 
kell venniük.

1200 Fajta képzést 
támogat az Úmvp

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP Irányító Hatóságának támogatásával.

Újabb támogatásra készülhetnek 
a fiatal gazdák

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2009 augusz-
tusában nyílik meg az az időszak, amikor ismét lehet pályázni a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatására. A méltán népszerű jogcím 
célja változatlan: a fiatal gazdálkodók gazdaságalapításának, továb-
bá a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági 
munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó 
képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú 
távú fenntartása.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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kedvezményes kezességvállalás a 
mezőgazdasági Csoportmentesség alapján
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 70/2009. (VI. 19.) rendelete lehetővé teszi, hogy a ke-
zességvállaló szervezetek az Európai Unió által jóváhagyott csoportmentesség alapján kedvezményes készfizető 
kezességvállalással segítsék az agrárvállalkozásokat. Így azok a vállalkozások is mérsékelt díjon juthatnak kezes-
séghez, amelyek az alacsony agrár de minimis keret túllépése miatt már csak piaci díjon kaphatnák meg a kezesség-
vállalást.

A Magyarországot sújtó pénzügyi és 
gazdasági válság következtében az ag-
ráriumban tevékenykedő vállalkozások 
külső finanszírozása is megnehezült. A 
kezességvállaló intézmények által a cso-
portmentességi rendelet alapján vállalt 
kedvezményes díjú készfizető kezesség 
szabályairól szóló FVM rendelet előnyös 
készfizető kezességvállalással könnyíti 
meg az agrárvállalkozások hitelhez jutá-
sát.

Mely hitelcélokhoz kapcsolódhat a cso-
portmentességi kezességvállalás?
A kedvezményes díjú kezességvállalás az 
alábbi célokat szolgáló piaci hitelekhez 
nyújtható. 1) A mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállítása céljából végrehaj-
tott beruházások: a) ingatlanok építése, 
megvásárlása, fejlesztése; b) gépek és be-
rendezések vásárlása; c) számítógépes 
szoftverek vásárlása; d) nem építési célú 
földvásárlás a beruházás költségének leg-

feljebb 10 százalékáig; beruházásokhoz 
kapcsolódó, aktiválható költségek finan-
szírozása. 2) A fiatal mezőgazdasági ter-
melők tevékenységének megkezdéséhez 
szükséges, előbb felsorolt beruházások.

Kik részesülhetnek kedvezményes kezes-
ségvállalásban?
A kezességvállaló intézmény (így az Ag-
rár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány) által nyújtott kedvezményes díjú 
kezesség igénybevételére a nyilvántartás-
ba vett, vagy legkésőbb a kezességválla-
lási kérelem benyújtásával egyidejűleg 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet be-
nyújtott kis- és középvállalkozás (KKV), 
valamint őstermelő jogosult. 

Kedvezményes díjú kezességvállalásnak 
minősül a kezességvállaló intézmény ál-
tal az Európai Bizottság rendelkezéseinek 
megfelelően kalkulált piaci díjnál kedve-
zőbb díjon vállalt kezesség.

A mezőgazdasági csoportmentesség előnye
A mezőgazdasági csoportmentesség je-
lentőségét az adja, hogy a kezességvállaló 
intézmények eddig kizárólag az agrárcé-
gekre vonatkozó „de minimis" szabályok 
alapján vállalhattak az agrárvállalkozá-
sok számára készfizető kezességet, három 
évre összesen 7500 euró értékű támoga-
tástartalommal, vagy 56250 eurós egyedi 
garanciavállalással. A csoportmentesség 
lehetővé teszi, hogy a fentiekben felsorolt 
hitelekhez kapcsolódva, állami viszontga-
rancia mellett, a vállalkozások mezőgaz-
dasági üzemekben végrehajtott beruhá-
zásaihoz nyújtott legmagasabb támogatás 
elérheti a 400 000 eurót bármely három 
pénzügyi évből álló periódus során, vagy 
az 500 000 eurót, ha a vállalkozás kedve-
zőtlen adottságú térségben található.
A kedvezményes díjú kezességválla-
lás közvetett állami támogatás nyújtá-
sát jelenti az érintettek számára. Annak 
támogatástartalmát a kezességvállaló 
intézmény számolja ki, és erről tájékoz-
tatja a kedvezményezettet. Amennyiben 
a KKV-ék, az őstermelők a kedvezményes 
díjú kezességvállalást olyan beruházás-
hoz kívánják felhasználni, amelyhez az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program-
ban (ÚMVP-ben) szereplő támogatási 
kérelmet nyújtanak be, úgy nyilatkozni-
uk kell az ÚMVP keretében kapott támo-
gatás összegéről. Amennyiben a fejlesztés 
és a kezességvállalás támogatástartalma 
együttesen meghaladja a csoportmentes-
ségi rendeletben meghatározott mértéket, 
a kezesség csak piaci díjon adható.

Mezőgazdasági szaktanácsadás
• 2009-től a közvetlen támogatásokhoz jutás feltétele, hogy a gazdálkodók alkalmaz-
zák a kölcsönös megfeleltetés szerinti – 19 jogszabály rendelkezéseinek, valamint 
a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak megfelelő – gazdálko-
dási gyakorlatot, megfeleljenek bizonyos környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állat- és növény-egészségügyi, valamint állatjóléti követelményeknek.
• Ebben nyújt segítséget a mezőgazdasági szaktanácsadás, amelynek keretében a 
gazdálkodó ügyfélorientált pénzügyi tanácsadást is igénybe vehet, ha fejlesztési el-
képzelését részben, vagy egészben hitelből kívánja finanszírozni. A fejlesztés és a 
vállalkozás adottságainak ismeretében az AVHA Kft. segítséget nyújt a legmegfele-
lőbb finanszírozási megoldás kialakításában.
• A gazdálkodó az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-n – mint Területi Szak-
tanácsadási Központon (TSZK) – keresztül a szaktanácsadásra fordított összeg 
80%-át vissza nem térítendő támogatásként visszaigényelheti.

Érdeklődni lehet az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél:

Kék számon: 06-40/200-771; faxon: 06-1/373-8455; e-mail-en: tanacsadas@avhakft.hu

garanCia
az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

időszaki kiadványa, szerkesztéséért felelős az AVHA Kft.
(megjelenik az agrárlapok mellékleteként)

Felelős kiadó: dr. Ulrich Anikó
Szerkesztőségi titkár: Felber Tímea

Szerkesztőség: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.
Telefon: (1) 373-8453

Ingyenesen hívható zöld szám: (80) 203-760
Fax: (1) 373-8455

Stúdió: Armadillo Design Kft.
1045 Budapest, Berni u.1.

Nyomja: Veszprémi Nyomda Zrt.
8201 Veszprém, Őrház u.38.


