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Hogyan illeszkedik egymáshoz a minisztéri-
um munkájában az agrár- és a vidékfejlesz-
tési politika?
Agrárpolitika és vidékfejlesztés egymástól 
szétválaszthatatlan fogalmak. A minisztéri-
um olyan modellekben gondolkodik, amelyek 
szerint a mezőgazdaságban megtermelt javak 
lendületet adnak a vidék felemelkedéshez. Úgy 
igazságos, ha ezek az értékek elsősorban ott 
idéznek elő minőségi változást az emberek éle-
tében, ahol keletkeztek.

Melyek az agrárpolitika sarokpontjai és pri-
oritásai: várhatóan milyen főbb kérdéskörö-
ket érint a 2011-re várható agrárstratégia?
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a XXI. 
században kiemelt stratégiai ágazatnak szá-
mítanak. Egész Európában a legfontosabb 
kormányzati célok közé tartozik, hogy jó mi-
nőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek a 

terített asztalokra; hogy megőrizzük környeze-
tünk jó állapotát; fenntartsuk a táj épségét és 
szépségét miközben megműveljük földjeinket, 
hasznosítjuk természeti kincseinket, a megúju-
ló energiákat.
A vidékfejlesztési stratégia kidolgozásában 

kiindulási alapnak tekintjük a Vidéki Térségek 
Európai Chartája által 1996-ban megfogalma-
zott alapelvet, amely szerint „város és vidék 
közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig 
a mezőgazdaság.” Az a szándékunk, hogy olyan 
szintre emeljük a helyi közszolgáltatásokat, 
amellyel a vidék életminőségében, munka-
hely- és népességmegtartó erejében bátran 
felveheti a versenyt a nagyvárosokkal, és más 
országok tájaival.

Melyek a magyar érdekek, s hogyan kívánják 
érvényesíteni azokat a 2014 utáni Közös Ag-
rárpolitika kialakítása során?
Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki 
tisztét fél éven keresztül Magyarország látja 
el 2011. január elsejétől. Hazánk uniós elnök-
sége alatt tűzik napirendre a Közös Agrárpo-
litika jövőjét, költségvetési helyzetét meg-
határozó bizottsági közlemény tárgyalását.  

SZEMLÉLETVáLTáS 
A MEZőgAZdASágBAn
A magyar mezőgazdaság és a vidék számos gonddal küszködik, 
sok kihívással néz szembe. A kormányzati elvekkel összhangban levő 
agrárpolitikai prioritások alapján már körvonalazódnak azok 
a megoldások, amelyek hozzájárulhatnak a mezőgazdaság és a vidék 
fejlődéséhez. Erről beszélgettünk Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszterrel.

„...olyan szintre emeljük a helyi 
közszolgáltatásokat, amellyel 
a vidék életminőségében, 
munkahely- és népességmeg-
tartó erejében bátran felveheti 
a versenyt a nagyvárosokkal...”
Fazekas Sándor,
vidékfejlesztési miniszter
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Közös érdekünk, hogy a 2014 utáni költségveté-
si keretterv vitájában érvényre juttassuk a KAP 
megfelelő finanszírozását. A magyar álláspont 
szerint mind uniós, mind világviszonylatban to-
vábbra is az élelmezésbiztonság jelenti a leg-
fontosabb kihívást a mezőgazdaság számára. 
Mivel termelőink uniós felzárkózása még nem 
történt meg, ezért fontosnak tartjuk az I. pillér, 
a közvetlen agrártámogatások megtartását.  
Emellett Magyarország továbbra is érdekelt a 
II. pillér erősítésében, a vidékfejlesztési politi-
ka súlyának növelésében, eszközrendszerének 
további bővítésében, a források rugalmas, 
nemzeti igények szerinti felhasználásában. 

Önök a kis- és közepes családi gazdaságok 
támogatását hirdették meg. Milyen eszkö-
zök állnak a rendelkezésükre?  
Szeptember 1-jén megalakult a Nemzeti Föld-
alapkezelő azért, hogy a kormány birtokpo-
litikai céljait megvalósítsa. Földhöz juttatjuk 
a családi gazdaságokat, továbbá azokat a 
fiatalokat, akik vállalják, hogy gazdálkodnak, 
családot alapítanak, 2-3 gyereket felnevelnek. 
Illetékmentessé tettük a gazdaságátadást, és 
nem kell örökösödési adót sem fizetni, ha apá-
ról fiúra száll a birtok.
Alapvető szemléletváltásra van szükség a 
mezőgazdaságban is: a mennyiség helyett a 
minőségre tesszük át a hangsúlyt. A gazdál-
kodókat, a kis- és középvállalkozókat akkor 
tudjuk helyzetbe hozni, ha a kiváló minőségű 
magyar áruknak piacot teremtünk, ezen belül 
is elsősorban a helyi értékesítés lehetőségeit 
kell megtalálnunk. Példaként említem, hogy a 
kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és 
-értékesítés feltételeiről szóló rendelet mó-
dosításával lehetővé tettük a gazdák számára 
termékeik közvetlen értékesítését. Megnyitot-
tuk előttük a hazai piacot. Júliusban az Ország-
gyűlés elfogadta a közbeszerzési törvény mó-
dosítását is, mellyel kiiktattuk a közbeszerzési 
kényszert a közétkeztetésből.  Lehetővé tet-
tük, hogy a közétkeztetést végző intézmények 
közvetlenül a helyi termelőktől vegyék meg a 
zöldséget, a húst, a gyümölcsöt, a tejet, a tej-
terméket, a mézet, a tojást. 

Agrárpolitikánkban természetesen van helye a 
nagy cégcsoportoknak is, amíg az egyéni- és a 
családi gazdaságokat is hagyják érvényesülni, 
és a velük való kölcsönösen előnyös együttmű-

ködés lehetőségeit keresik és kínálják a gaz-
dálkodó családok számára.
Melyek a vidéki gazdasági tér kezelésének, 
fejlesztésének főbb elemei és tervezett lé-
pései: például a megújuló energia szerepe, 
a környezettudatos termelés előmozdítása, 
munkahelyteremtés?
Amikor vidéki gazdasági térről beszélünk, ak-
kor érdemes kiterjesztenünk fogalmaink ha-
tárát az egész Kárpát-medencére, de bátran 
szélesíthetjük tovább is a látószögünket. Elég 
arra gondolnunk, hogy a klímaváltozás hatá-
sai nem állnak meg az országhatárokon, vagy 
arra, hogy a termőföldjeinket szabdaló és él-
tető folyóink többsége a határainkon túl ered. 
A Kárpát-medencét tehát olyan agroökológiai 
tájként kell kezelnünk, amelynek kiváló adott-
ságai lehetőségeket teremtenek a sokszínű, 
magas minőségű mezőgazdasági termelés 
számára, ezért e gazdasági térben meg kell 
erősíteni a hazai fajtáinkat őrző génbankokat.
Termőföldjeinknek alapvetően az élelmi-
szertermelést kell szolgálnia, de meg kell 
adni a lehetőséget a gazdáknak, hogy saját 
szükségleteik kielégítése érdekében biodízel 
előállítására alkalmas olajos magvakat ter-
meljenek, vagy a mezőgazdaságból származó 
melléktermékeket zöldenergiaként hasznosít-
sák. A bioetanol gyártást elsősorban a gabo-
nafelesleg feldolgozására alkalmas eszköznek 
tekintjük. Vitathatatlan az energiaültetvények 
haszna is, de mindkettő helyett inkább a teljes 
kistérségi energiaellátást biztosító modelleket 
tartjuk követendőnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munka-
helyek teremtésében, amelyre most a vidéki 
Magyarországnak égetően szüksége van, a 
kis- és közepes vállalkozásoknál vannak igazi 
tartalékok.

Mennyi forrás maradt az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programban? Mi várható az 
ÚMVP újrastrukturálása és újraindítása te-
rén? Mi látszik az alábbiakból: a pályázati cé-
lokat és kiírásokat milyen prioritások men-
tén alakítanák ki, hogyan változna a pályázás 
szabályozása és lebonyolítási rendszere?
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
forrásainak több mint kétharmadát már lekö-
tötte az előző kormány, pedig még csak a fél-
időnél tartunk. Zajlik a program felülvizsgála-
ta, de előzetesen annyi elmondható, hogy a hét 

éves majd 1400 milliárd forintjából mindössze 
kb. 250 milliárd forint maradt az ÚMVP kasz-
szájában. Ezen felül rendelkezésre állhat még 
további 100-150 milliárd forint, amely olyan le-
kötött, de kifizetetlen összegből ered, amely a 
pályázatok meghiúsulása miatt kerülhet vissza 
a „kalapba”.
A maradék egyharmad nagy részét a mikro-, 
kis- és középvállalkozások megerősítésére for-
dítjuk. Hazánk nem rendezkedhet be monokul-
túrás, tömegtermelő, energiafaló, iparszerű, 
tőkés társasági formában működő gazdálko-
dásra, ehelyett a tájaink sokszínűségére, sa-
ját hagyományainkra, „agrikultúránkra”, helyi 
fajtáinkra alapuló, minőségi „hungarikumokat” 
előállító családi gazdálkodás megerősítését, 
és összefogásuk, szövetkezésük elősegítésével 
piaci versenyképességük növelését szorgal-
mazzuk.
 
Hogyan látja biztosíthatónak az agrárszek-
tor és a vidék folyamatos finanszírozását? E 
célból milyen erőfeszítéseket tesz a tárca a 
minisztérium és a pénzügyi intézmények kö-
zötti együttműködésre?
Az elmúlt időszakban a nemzetközi pénzügyi- 
és gazdasági válság hatására megváltozott 
a bankok hitelezési politikája. Emiatt még az 
egyébként hitelképes cégek sem jutnak hozzá 
a szükséges összegű banki forrásokhoz. Ez 
feszültséget idéz elő mind a mezőgazdasági 
alapanyag termelésben, mind az élelmiszer-
feldolgozó ágazatban.
Az agrártárca kiemelt feladata, hogy megoldá-
sokat keressen az agrárvállalkozások finanszí-
rozási gondjaira. A minisztérium az MFB Zrt-vel 
együttműködve jelenleg is több olyan fejlesz-
tési és forgóeszköz hitelprogramot működtet, 
amelynek célja az ágazat likviditásának fenn-
tartása és jövedelemtermelő képességének 
javítása. A tárca vezetői folyamatosan egyez-
tetnek az agrárium finanszírozásában érdekelt 
kereskedelmi bankokkal, az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány és a Magyar Fejlesz-
tési Bank Zrt. vezetőivel. Áttekintettük a me-
zőgazdasági vállalkozások várható likviditási 
problémáit, melyek a természeti csapások 
következtében jelentkezhetnek. Az MFB-vel 
közösen most éppen olyan forgóeszköz-konst-
rukción dolgozunk, amely e csapások sújtotta 
vállalkozási kör számára jelenthet segítséget.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
az érintett bankok bevonásával munkacso-
portot hozott létre. A bankok fontosnak tart-
ják a finanszírozásban a megfelelő biztosítéki 
hátteret, így az intézményi kezességvállalást 
is, ezért szükségesnek tartjuk megvizsgálni 
a költségvetési viszontgarancia növelésének 
lehetőségét. A minisztérium mindent elkövet, 
hogy a mezőgazdasági termelők és vállalkozá-
sok forrásbevonási lehetőségei bővüljenek.

„Földhöz juttatjuk a családi gazdaságokat, 
továbbá azokat a fiatalokat, akik vállalják, 
hogy gazdálkodnak...”
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A SAPS kifizetések minden évben december 1-jén 
kezdődhetnek, ám indokolt esetben a Bizottság 
előlegfizetési lehetőséget adhat egy tagállamnak 
a teljes összeg 50-80 százalékáig. Tekintettel az 

extrém időjárás okozta károkra, a magyar fél azt 
szeretné elérni, hogy a jövő évi agrártámogatások 
(SAPS) 80 százalékát - közel 200 milliárd forintot 
– előlegként még ebben az évben fizesse ki az 

Európai Unió a hazai gazdálkodóknak. A Bizottság 
felhatalmazása alapján ebben az esetben 2010. ok-
tóber 16. és 2010. december 1. között lehetne lebo-
nyolítani az előlegfizetést.

A Vidékfejlesztési Minisztérium azt is kezdemé-
nyezte a Bizottságnál, hogy a tejtermelőknek is 
lehessen előleget fizetni. A magyar tejtermelők 
helyzete még mindig rendkívül nehéz, a tej fel-
vásárlási árak továbbra is az önköltségi ár alatt 
mozognak. Az idén első ízben nyújtható különleges 
tejtámogatás a termelőknek. A Bizottság magyar 
gazdálkodók számára kedvező döntése esetén az 
EU előlegként literenként 6,5-6,7 forintot fizetne a 
hazai tejtermelőknek.

Az új elnök az átadás átvételt követően a 19 megyei 
kirendeltségből 10 esetében új vezetőt nevezett ki. 
Az MVH elnöke első lépésként azt várja az intéz-
mények irányítóitól, hogy a kirendeltségek ledol-
gozzák a felhalmozódott 19 ezer ügyhátralékot és 
elbírálják a beérkezett 6 ezer fellebbezést. Az MVH 
célja, hogy a szervezet a tevékenységét ügyfelei 
mind nagyobb megelégedésére végezze: az eddi-
gieknél lényegesen gazdabarátabb, hatékonyabb, 
gyorsabb, összességében lényegesen jobban mű-
ködő szakmai intézmény legyen. Ezért egyszerű-
sítésre kerül a pályázatok lebonyolítása, amelyre 
a 2011. évi kiírásoknál már nem a közigazgatási 
eljárási törvény alapján kerül sor. A nyertesek pe-
dig nem határozatot kapnak, hanem - más operatív 
programokhoz hasonlóan - támogatási szerződést 
kötnek velük.

A TERüLETALAPÚ TáMogATáS 
KIFIZETÉSÉnEK ELőREHoZáSA

VáLToZáSoK A 
MEZőgAZdASágI 
ÉS VIdÉKFEJ-
LESZTÉSI 
HIVATALBAn

A vihar okozta belvíz-, illetve árvízkárokra tekintettel a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a nyár folyamán benyújtotta az EU Bizottságához az egységes 
területalapú támogatás (SAPS), valamint a különleges tejtámogatás 
előlegfizetésére vonatkozó beadványát.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) az uniós és a ma-
gyar költségvetés által biztosított 
forrásból finanszírozott ágazati tá-
mogatások iránti kérelmek befoga-
dására, elbírálására és a juttatások 
folyósítására, valamint a piacszabá-
lyozó intézkedések működtetésére 
létrehozott intézmény. A hivatal mű-
ködését 2010. június 4-től Palkovics 
Péter irányítja. 

A Magyar Takarék az a bank, ahol ország   -
 szerte 1800 fiók munkatársai és ügyfelei
néven szólítják egymást, és a szónak ereje
van. A rugalmas pénzügyi szolgáltatások és
a személyes ismertség nyújtják azt, amit Ön
egy pénzintézettôl elvár.

www.magyartakarek.hu
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Bár az utóbbi napok hatalmas esőzéseinek 
nyomait mindenütt látni lehetett, ami először 
feltűnik, hogy az egymástól távol épült ólak-
kal inkább hasonlít a telep egy karbantartott 
ipari létesítményre, mint szokványos libatartó 
helyre. Az egyik ólban szalmával almoznak, 
várják az új napos libákat, a szabadban lévő 
ludak szépek, egészségesek, nincs köztük toll-
hiányos, szárnyaszegett. A nevelő ólban pedig 
– ami szinte elképzelhetetlen – nem érezni a 
libatrágya szokásos nehéz szagát, nincs am-
mónia, friss, tiszta a levegő. A tömőházban is 
csak a takarmány kellemes illatával találkoz-
hatunk. Ami feltűnő, a tágas rekeszekben nem 
láttunk – a más tömőben oly megszokott – pi-
hegő, elhízott testét vonszoló libákat, pedig az 
állomány, pár nappal a szállítás előtt volt. Erről 
a kiválóan működő vállalkozásról kérdeztük a 
tulajdonost.
 
- Én gépészmérnök vagyok – kezdi ezzel a meg-
hökkentő mondattal Szántó István. - Életemben 

nem tömtem egyetlen libát sem, de pontosan 
ismerem a technikát, a technológiát, amivel 
dolgozunk, precízen betartom és betartatom, 
s tudok szervezni. A telepen olyan libatöméses 
technológiát valósítottam meg, melynek kiala-
kítása során figyelembe vettem Bogenfürst 
Ferenc és Kutni József tapasztalatát, valamint 
a Franciaországban alkalmazott módszereket. 
Ezeket együttesen alkalmazom. A tömőbe is 
csak olyan embereket vettem fel, akik koráb-

ban soha nem foglalkoztak libatöméssel. A régi 
tömők nem tudják pontosan betartani a tech-
nológiát, mert mindenkinek van megszokott 
mozdulata, módszere, ne adj isten, ötlete. 

- 1980-ban édesapám hívó szavára gé-
pészmérnökként jöttem haza a fővárosból 
Tiszakécskére. Édesapám a helyi téeszben 
kereskedelmi vezetőként – többek között – li-
batenyésztéssel, értékesítéssel is foglalkozott, 
éppen ezen a telepen. 1987-ben indultam egyé-
ni vállalkozóként, akkor a termálfürdőt bérel-
tem, 1992-től pedig ezt a libatelepet is bérbe 
vettem a termelőszövetkezettől. Később mind 
a termálfürdőt, mind a telepet megvásárol-
tam. Egyéni vállalkozóként dolgoztam egészen 
2002-ig, majd a gazdaság növekedése megkö-
vetelte, hogy kft-vé alakuljon a vállalkozásom. 
Azóta is egyszemélyes kft. formában működik. 
Amikor átalakult a vállalkozás, a termálfürdőt 
egy kiválással másik vállalkozássá alakítot-
tam át. Így tiszta profil alakult ki. Jelenleg az 
egyszemélyes cégem, a Szántó 2002 Kft. üze-
melteti ezt a libatelepet. 130 hektáron növény-
termesztéssel foglalkozom, ahol alapvetően 
kukoricát, búzát termelek, amit a telepen hasz-
nálok fel. Ez természetesen nem fedezi a szük-
ségletet, hiszen éves szinten 1200 tonna takar-
mányt fogyasztanak el az állatok. Emellett 10 
hektár almást, és 13 hektár szilva ültetvényt is 
működtetek.
 
Kérdés, hogy miként indult fejlődésnek a telep, 
amikor tudható, hogy ezen a tájon sokan fog-
lalkoztak nagyban libatöméssel, s jórészüknek 
már híre sincs. 
- Az uniós pénzek adta fejlesztési lehetősé-
gek kihasználása a különbség oka – mondja a 
vállalkozó. Két ütemben fejlesztettem a libate-
lepet. Első lépésben a takarmánykeverőt és a 
nevelő részt újítottam fel teljes egészében egy 
SAPARD pályázat segítségével. Szükség volt az 
uniós támogatás maximális igénybe vételére, 
mert egy ekkora beruházást saját erőből lehe-
tetlen lett volna megvalósítani. Második beru-
házásként, az „Állattartó telepek korszerűsíté-
se” pályázat révén a tömőházat építettem és a 
hígtrágya tárolót korszerűsítettem. E két nagy 
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LIBAMáJ KEREKdoMBRóL 
FRAncIAoRSZágBA
A világ libamáj exportjának 90 százalékát Magyarország adja, annak 
ellenére, hogy az elmúlt éveken a külföldi sajtóban egy állatvédő 
szervezet részéről igen erős – szinte kivétel nélkül alaptalan – támadások 
érték a libatenyésztőket. Ez alkalommal az ország egyik legnagyobb 
libatenyésztő telepén jártunk, ahol olyan technológiával állítják elő 
a libamájat, amely a legszigorúbb állatvédelmi előírásoknak is megfelel, 
sőt az unióban, 2015-ben bevezetni tervezett normatíváknak már most 
eleget tesz. Az ország egyik legkorszerűbb libatelepe Tiszakécske-
Kerekdombon található, tulajdonosa Szántó István. 

„...a siker titkát a pontosság-
ban, a szigorú mérnöki 
logikában, és a szervező- 
készségben látom.”
Szántó István



összegű beruházáson kívül a gépesítésen is ja-
vítottam, pontosan azért, hogy viszonylag kis 
létszámmal tudjam működtetni a telepet, ahol 
az idén már 70 ezer libát nevelünk gyakorlati-
lag három ember közreműködésével. Éves szin-
ten 50-55 ezer állatot tömünk, az azon felüli 
állományt értékesítjük. Kiskunfélegyházára az 
Integrál Zrt-hez szállítok. A máj 80-90 százalé-
ka külföldre megy, elsősorban Franciaország-
ba, és kisebb részt tesz ki a japán export. 

- Mennyibe került a beruházás?
- Közel 180 millió forint volt, de ez nem csak a 
tömőházat tartalmazza, gépeket is vásároltam, 
utakat építettem, a trágyakezelést is megol-
dottuk. Egyik sem volt olcsó, hiszen igyekeztem 
mindenből a csúcstechnikát beszerezni. Itt van 
például az a számítógép vezérelte mobil tömő-
berendezés, ami a lelke a kíméletes tömésnek, 
6,5 millió forintba került, s abból négyet kellett 
venni. Ugyanígy említhetem az ólakba épített 
légtechnikát. Az összes állami támogatás gya-
korlatilag 50� volt. Természetesen a különféle 
címekhez eltérő nagyságú támogatás járt, pél-
dául az épület és a töméstechnológia 40�-os 
támogatást kapott, a trágyakezelés techno-
lógiája 75�-os támogatásban részesült. Ha a 
támogatás nincs, akkor a fejlesztésből semmi 
sem lett volna. Nagy segítségemre volt a kivi-
telezésben Dobozi Katalin és cége. Többek kö-
zött neki köszönhetem, hogy ilyen színvonalon 
üzemel telep. 
Hogy pontosan lássuk: a haszon a követke-
zőképpen oszlik meg. A nagykereskedő és a 
kiskereskedő a hízott liba előállításában kép-
ződött hasznot nagyjából felezi, utána a vágó 
elvisz 20-25�-ot, a fennmaradó 25�-on osz-
tozik az összes termelő, vagyis a törzstartó, a 
keltető, a nevelő és a tömő.

A beruházásokhoz természetesen saját erő is 
kellett, amit jórészt hitelből fedezett a vállal-
kozó. Arra a kérdésre, hogy mely hitelintéze-
tekkel áll kapcsolatban a következőket mondta. 
- Mindkét beruházást a Szarvas és Vidéke Ta-
karékszövetkezet finanszírozta, emellett a 
jászszentlászlói Fókusz Takarékszövetkezet 
forgó hitellel segített. Azt hiszem, hogy a vi-
déki vállalkozások természetes partnerei a ta-
karékszövetkezetek. Ismernek, naponta figye-
lemmel kísérik a tevékenységemet. 

Két éve, amikor a nyugati – főleg osztrák, né-
met médiában - az állatvédők a magyar libater-
mékek bojkottjára szólították fel a vásárlókat, 
világossá vált, hogy ha a jövőben is piacon akar 
maradni egy libahizlaló vállalkozás, mindenben 
meg kell felelnie az állatvédelmi előírásoknak. 
Ez a kerekdombi telep ilyen szempontból soha 
egyetlen rossz szót nem kapott, sőt itthon és 
külföldön is mintának tekintik. 
- Úgy tudom, hogy ez az egyetlen telep, amelyet 
a Fehér Kereszt Állatvédő Egyesület auditált - 
mondja Szántó István. 
- A technológiánk már most megfelel annak 
a szigorú állatvédelmi előírásnak, amelyet az 
unió 2015-re tervez bevezetni. Jönnek is töb-
ben külföldről, hazánkból is megnézni a tele-
pet. Most éppen japán és lengyel delegációt 
várunk. A rekeszekben csoportosan tartjuk a 
hízó libákat, s olyan a rekesz mérete, hogy min-
den liba szabadon tud mozogni. Maga a gépi 
technológia francia. Számítógép állítja össze a 
takarmányt, s a mozgó tartályból állatonként 
egyformán adagolja egy hajlékony, puha gumi-
csövön keresztül, hogy az véletlenül se sértse 
a liba nyelőcsövét. A számítógépes adagolás-
nak köszönhetően a dolgozó, ha akarná, sem 
tudná túltömni a libát. Ez nem csak állatvédel-

mi szempontból, hanem az elhullás szempont-
jából is fontos. Először kevesebb alkalommal, 
kisebb adaggal tömjük az állatokat, majd szinte 
dekánként emeljük a takarmányt és – termé-
szetesen – sűrítjük a tömések számát. Végül 
hatóránként tömjük a libákat. Mindig ugyanan-
nál a rekesznél kezd a dolgozó, így minden liba 
pontosan hat óra múlva kapja meg a következő 
adag takarmányt. Az állat szervezete rááll a 
felfokozott anyagcserére, ha korábban kapná, 
akkor rátömnénk a még emésztetlen takar-
mányra, ha később, akkor kimarad egy időszak, 
amikor nincs mit feldolgoznia az állatnak. A 
pontosság forintokban számolható eredményt 
hoz. Édesapámék annak idején még tömő-bálo-
kat rendeztek. Egyszer a tombolán egy fődíjat 
sorsoltak ki. Senki sem tudta, hogy mi van a 
dobozban. Kiderült, hogy egy vekkeróra, ami-
vel a pontosságra figyelmeztették a tömőket. 
Végül csak annyit tudok mondani, hogy a siker 
titkát a pontosságban, a szigorú mérnöki logi-
kában, és a szervezőkészségben látom.
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Hívja a 06 40 200 771-es kék számot, vagy 
keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu 
e-mail címen.

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
a kis- és középvállalkozások, valamint 
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•  az aktuális támogatási lehetőségekről, 
•  a kedvezményes hitel- és garancia-
 konstrukciókról, valamint 
•  segítséget nyújt beruházások tervezésében, 
 megvalósításában.

Ingyenes telefonos és személyes 
konzultációs lehetőségek, tájékoztató 
anyagok megküldése.

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



A magyar kormány jelenleg hat prioritást tervez 
az elnökségi félévre. Kiemelt figyelem jut majd a 
gazdasági válságkezelésnek; az uniós költségvetés 
reformjának; a bővítés kérdésének; a különböző 
ágazati politikáknak (közlekedés, energiapolitika, 
mezőgazdaság); a vízpolitikának; valamint a bel- és 
igazságügyi együttműködés egyes aspektusainak.

A gazdasági válságkezeléssel összefüggésben a 
jelenlegi belga elnökség még ebben a félévben be-
fejezi a pénzügyi felügyeleti reformot, így az átala-
kított uniós felügyeleti intézmények működése a 
magyar időszak alatt indulhat el. Az újabb hétéves, 
a 2014-2020-as időszakra érvényes uniós költség-
vetésről szóló vita jó eséllyel a magyar elnökség 
alatt veheti kezdetét. Szintén ennek a periódusnak 
lehet egyik fontos eseménye a horvát csatlako-
zási szerződés aláírása Budapesten, és ebben az 
időszakban lehet számítani az izlandi csatlakozási 
tárgyalások megkezdésére is.

A mezőgazdasági és egyéb (ágazati) uniós politi-
kák, és támogatások alakulása szempontjából ki-
emelt jelentősége van, hogy az uniós agrárminisz-
teri ülést Debrecenben tartják meg, míg a területi 
és kohéziós ügyekért felelős tárcavezetők találko-
zójára Balatonfüreden kerül sor.

A vízpolitika égisze alatt különösen a Duna-
stratégia kap majd kiemelt figyelmet. A bel- és 
igazságügyi témákban pedig a bevándorlás- és 
menekültpolitika kérdései, az alapjogi charta ér-
tékelése élveznek prioritást. A magyar elnökség 
egyik kiemelt rendezvénye lesz a Keleti Partnerség 
(az EU, illetve Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, 
Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia közötti 
együttműködés) csúcstalálkozója. Ezen kívül tu-
catnyi informális miniszteri ülés, és több szakértői 
tanácskozás, konferencia lesz a magyar elnökségi 
félév alatt.

A másodlagos élelmiszervizsgálat - amely min-
den raktárt, hűtőházat és szállítmányt érint – azt 
jelenti, hogy az élelmiszereket nemcsak az elő-
állítás helyén, de a kereskedelmi láncok állomá-
sain is átvizsgálhatják. A hűtőházak és raktárak 
üzemeltetőinek az úgynevezett nagy kockázatú 
élelmiszerek esetében (például hús, friss zöldség-
gyümölcs, tej, tejtermékek), két nappal a szállít-

mány érkezése előtt bejelentést kell tenniük a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) 
területileg illetékes szervének. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a szállítmány mennyiségét, a 
beszerzési árakat, a származási helyet, a termé-
kek fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési 
idejét, valamint az első magyarországi tárolási 
helyszínt. Az egyéb termékek esetében minden 

hónap 10. napjáig kell összesített jelentést külde-
niük a fenti hatóságnak.

Az MgSzH valamennyi nagybani élelmiszer-szál-
lítmány útját nyomon követheti és ellenőrizheti. 
A hatóság a beérkezett adatok alapján kockázat-
alapú ellenőrzést végez. Ahol problémát találnak, 
ott sűrűbben ellenőriznek. A vizsgálatok azonban 
nem kizárólag a külföldi árukra vonatkoznak, a 
felügyelet a magyar élelmiszereket is rendszere-
sen átvizsgálja majd. 

Az agrártárca szerint az új rendszer segítségével 
kiküszöbölhetővé válik a dátum átcímkézés, át-
írás és az élelmiszerhamisítás. A rossz minőségű 
élelmiszerek kiszorítása továbbá lehetővé teszi, 
hogy a versenyképes magyar kistermelők bővü-
lő mértékben adhassák el termékeiket a hazai 
kereskedelemben. A másodlagos élelmiszerellen-
őrzés eljárása már Európa több országában mű-
ködik, az új magyar szabályozás az európai uniós 
normákkal összhangban került kialakításra. 
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AZ UnIóS MAgyAR ELnÖKSÉg 
VáRHATó PRIoRITáSAI

MáSodLAgoS ÉLELMISZERVIZS-
gáLAT – A RoSSZ MInőSÉgű 
TERMÉKEK KISZűRÉSÉRE

2011 meghatározó év lesz Magyarország európai uniós tagsága 
szempontjából: január 1-jétől hazánk tölti be az Európai Unió Tanácsának 
hathónapos soros elnökségét. Az elnökségi feladatok központi eleme 
az EU csúcstalálkozóinak megszervezése. Ugyanakkor az elnökséget 
ellátó tagállam képviselője elnököl a Miniszterek Tanácsának ülésein is. 
Ez utóbbi feladatkör az ülések napirendjének kialakítására is kiterjed, 
így a soros elnökséget vivő tagállam lehetőséget kap arra, hogy 
lényegesen befolyásolja, milyen kérdésekkel foglalkozik az Európai 
Unió abban a félévben.

2010. július 20-ától hatályos a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete, 
amelynek célja, hogy másodlagos élelmiszervizsgálattal megakadályozható 
legyen a silány minőségű élelmiszerek beáramlása és terjesztése a hazai 
piacra. 

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

Mezőgazdasági szaktanácsadás

• A mezőgazdasági szaktanácsadás 
során alapvetően a gazdálkodásához szük-
séges - a kölcsönös megfeleltetés szerinti 
- 19 jogszabály rendelkezéseinek, valamint 
a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti  
Állapot előírásait jelentő környezetvédel-
mi, élelmiszerbiztonsági, állat- és növény-
egészségügyi, valamint állatjóléti köve-
telmények ismertetésére kerül sor. 
• A szaktanácsadás keretében a gaz- 
dálkodó ügyfélorientált pénzügyi tanács-
adást is igénybe vehet, ha fejlesztési elkép-
zelését részben vagy egészben hitelből 
kívánja finanszírozni. A fejlesztés és  
a vállalkozás adottságainak ismeretében  
az AVHA Kft. segítséget nyújt a leg-
megfelelőbb finanszírozási megoldás kiala-
kításában.
• A gazdálkodó az AVHA Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft-n – mint Területi Szakta-
nácsadási Központon (TSZK) – keresztül 
a szaktanácsadásra fordított összeg 80�-
át vissza nem térítendő támogatásként 
visszaigényelheti.
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A kormány az Új Széchenyi Tervet 2011 januárjá-
ban, az első Széchenyi Terv meghirdetésének 10. 
évfordulóján tervezi elindítani. A terv középpont-
jában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. Az 
a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfej-
lesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymil-
lió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyaror-
szágon. Az átfogó gazdaságfejlesztési koncepciót 
felmutató Új Széchenyi Terv hét kiemelt progra-
mot tartalmaz: 1. Gyógyító Magyarország – Egész-
ségipar; 2. Megújuló Magyarország - Zöld gazda-
ságfejlesztés; 3. Otthonteremtés – Lakásprogram; 
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesz-
tés; 5. Tudomány - Innováció – Növekedés; 6. Fog-

lalkoztatás; 7. Közlekedés - Tranzitgazdaság.
A mezőgazdaság több ponton is kapcsolódik a 
kiemelt programokhoz:

- A terv különös figyelmet fordít az egészségturiz-
musra, amelynek a falusi turizmus is a része. A vi-
tairat kiemelt szerepet szán az egészségiparnak 
is, amelyhez az agrárium is kapcsolódik, hiszen 
az egészséges táplálkozáshoz szükséges alap-
anyagok, és a kozmetikai termékek alapanyagai 
egy részét egyaránt a mezőgazdaság állítja elő.

- A zöld gazdaságfejlesztési program arra keresi a 
választ, hogyan lehet a megújuló energiák térnye-

rését segíteni, mégpedig úgy, hogy a belőle szár-
mazó társadalmi haszon elsősorban a foglalkoz-
tatás és a vidékfejlesztés területén jelenjen meg. 
A zöld energia előállítása az egyik meghatározó 
fejlődési pont lehet a mezőgazdaság és az egész 
vidék számára. Komoly fejlesztési potenciál van 
ugyanis a biomassza (mezőgazdasági és kommu-
nális hulladék, szerves tárgya, faanyag stb.) hasz-
nosításában. A biomassza alapanyag-termelés 
(például faanyag) elsősorban a mezőgazdasági 
régiókban és a hátrányos helyzetű térségekben 
teremt munkalehetőséget, mivel a biomassza 
begyűjtésével, az energiaültetvényeken való gaz-
dálkodással jelentős képzetlen munkaerőt lehet 
feladathoz juttatni.

- A tervben külön pont foglalkozik a növényházi 
kertészet fejlesztésével. A program kettős célt 
tűz ki: egyfelől a bioélelmiszer- és a gyógynö-
vénytermelés fejlesztését, másfelől a geotermális 
energia szélesebb körű hasznosítását fóliasátrak 
és üvegházak fűtéséhez, halastavak temperálá-
sához, termények szárításához.

Az NFÜ és a MAG Zrt. adatai szerint az ÚMFT 
2007-2013-as időszakban elérhető támogatási 
forrásainak jelentős hányada lekötésre került 

2010 közepéig. A nyertes pályázatok, a jóváha-
gyott kiemelt támogatási programok és a már 
meghirdetett, most is futó pályázatok - az ÚMFT 

egészét tekintve - a hét év alatt rendelkezésre 
álló támogatási források 3/4-ét érintik.

Az ÚMFT keretében összesen közel 1830 milliárd 
forint még le nem kötött forrás áll rendelkezés-
re. Az NFÜ célja, hogy az előttünk álló három-
éves támogatási időszakban a szabad források 
mintegy felét a KKV-szektor használja fel. A gaz-
daságpolitikai prioritások, a vállalkozói szektor 
igényei, illetve az uniós támogatási alapok sza-
bályozási feltételei (a forrásátcsoportosítás le-
hetőségei) figyelembe vételével az előttünk álló 
hónapokban várható az új pályázati támogatási 
konstrukciók kidolgozása és meghirdetése.

AZ ÚJ SZÉcHEnyI TERV VITAIRATA

ÚJ MAgyARoRSZág FEJLESZTÉSI 
TERV: LEKÖTÖTT ÉS SZABAd 
TáMogATáSI FoRRáSoK

2010. július 28-án került meghirdetésre az Új Széchenyi Terv vitairata. 
A mintegy 200 oldalas dokumentumban egy felhívás is szerepel, hogy 
az érdeklődők tegyék meg szakmai javaslataikat annak érdekében, hogy 
a terv a magyar gazdaság egészének programja lehessen.

2010. augusztus 4-én a nemzeti Fejlesztési ügynökség (nFü) 
és a Magyar gazdaságfejlesztési Központ (MAg) Zrt. partnerségi 
egyeztetést tartott. A rendezvényen ismertették az nFü összesített 
adatait az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe (ÚMFT) tartozó nem 
agrárcélú - operatív Programok támogatási forrásainak felhasználásáról.

Hétéves
támogatási

keret (milliárd Ft)

Szabad
forrás

(milliárd Ft)

Államreform Operatív Program (ÁROP) 46,32 17,50

Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) 236,59 64,15

Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP ) 222,82 50,11

Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) 308,12 90,58

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 113,27 54,55

Operatív Program ÉMOP 285,58 68,86

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 903,39 321,69

Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) 160,50 42,89

Hétéves
támogatási

keret (milliárd Ft)

Szabad
forrás

(milliárd Ft)

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1320,52 189,59

Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 463,63 92,68

Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) 1904,62 0,01

Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) 146,55 36,16

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1095,57 596,19

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 563,12 153,14

Végrehajtás Operatív Program (VOP) 99,58 50,66

Összesen 7870,17 1828,76

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség



Komplex vállalati technológia fejlesztés tá-
mogatása (goP)
Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban pályáz-
ható a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-
2010-2.1.1/C „Komplex vállalati technológia fejlesz-
tés” című pályázati kiírása. A konstrukció célja, hogy 
támogatást nyújtson a magyar vállalkozásoknak 
ahhoz, hogy meglévő termelőkapacitásuk fejlesz-
tésével, vagy új tevékenységek indításával stabili-

zálhassák a helyüket a válság után újrarendeződött 
piacokon; növeljék az árbevételüket és exporttelje-
sítményüket; egyúttal megrendeléseikkel segítsék 
mindebben a beszállítói körükben tevékenykedő 
vállalkozásokat is.
A pályázati kiírás keretében a modern eszközök és 
berendezések beszerzési költségei mellett, az infor-
matikai fejlesztések, a gyártási licenc és a know-how 
vásárlása során felmerült kiadások, továbbá a piac-

ra jutás, az infrastrukturális és ingatlanfejlesztési, a 
tanácsadási, valamint a minőség- és egyéb irányítá-
si rendszerek bevezetési költségei számolhatóak el. 
A támogatás mértéke a vállalkozás méretétől függ: 
a mikro-, kis- és középvállalkozások az összes elszá-
molható költség legfeljebb 40 százalékát, a nagy-
vállalkozások legfeljebb 30 százalékát nyerhetik el. 
Minimum 150,  maximum 400 millió forint támogatás 
igényelhető, amelynek 25 százaléka vehető igénybe 
előlegként. A 2010. évre rendelkezésre álló támoga-
tási keretösszeg 6 milliárd forint.
A pályázat feltételrendszere összehangolásra került 
az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési céljaival. Az 
értékelő rendszer preferálja a KKV körbe tartozó pá-
lyázókat, valamint a húzóágazatokban megvalósuló 
projekteket, így a kiemelt exportképességű, és jelen-
tős magyar beszállítói körrel rendelkező járműgyár-
tó ágazatokat. A pontozási rendszerben a pályázó 
múltbeli adatainak értékelésével szemben nagyobb 
hangsúly helyeződik a projekt megvalósíthatóságá-
nak megítélésére. Pontozásra kerül a projekt költ-
ségvetésében a hazai beszállítói hányad mértéke; 
egy számított mutató alapján a pályázó cégek által 
Magyarországon megfizetett adó összege; a projekt 
megvalósítása révén vállalt exportképesség. Előnyt 
élveznek azok a vállalkozások, amelyek a kötele-
zőnél nagyobb önerőt vállalnak. A központi régión 
kívüli hat magyarországi régióban megvalósítandó 
fejlesztések támogatására 2010. szeptember 17. és 
2010. október 29. között nyújthatók be pályázatok.

célpontban a leghátrányosabb helyzetű kis-
térségek: a komplex technológia fejlesztési 
beruházások támogatása (goP)
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2.1.2 
jelű kiírása, amely a leghátrányosabb helyzetű kis-
térségekben kívánja segíteni a komplex technológia 
fejlesztési beruházásokat. A pályázati konstrukció 
10 milliárd forintos 2010. évi támogatási kerettel 
rendelkezik. A támogatási konstrukció célja, hogy 
a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - a 
vállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai 
színvonal javításával - támogassa a komplex tech-
nológia fejlesztési beruházásokat, és ekképp hozzá-
járuljon a fejlődőképes vállalkozások
- innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez; 
- hozzáadott értékének növeléséhez;
- környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági  
 céljai megvalósításához;
- piacra jutásához.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek 
50 százaléka lehet. Az elnyerhető támogatási ösz-
szeg minimum 20, legfeljebb 500 millió forint. A 
pályázatok benyújtására 2010. december 31-ig van 
lehetőség.

PáLyáZHATó TáMogATáSI 
KIíRáSoK (goP)

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 | 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.

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

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel 
 biztosított összeg százalékában:

 A fenti értékek a kezesség mértékének (20-80�) megfelelően arányosan változnak.

• A piaci kezességi díj, 50�-os készfizető kezesség mellett kezességgel 
 biztosított összeg 1,21-2,35� között változik. Mértéke függ a hitel típusától, 
 a futamidő és a kezességgel biztosított összeg nagyságától.

Kezességgel biztosított 
összeg (Ft)

Futamidő
Évenkénti díjfizetés Egyszeri díjfizetés

1 - 25 évig 1 évig 1-4 évig 4-7 évig
1-1 m 3800 Ft 3800 Ft
1 m-75 m 0,65 0,65 1,10 1,50
75 m-150 m 0,80 0,80 1,25 1,60
150 m- 1,00 1,00 - -


