
Tavaly több természeti kár is érte a me-
zőgazdaságot. Milyen következményekkel  
járt ez?
Az elmúlt évben számos csapás érte a mező-
gazdaságot. Az időjárás nagyon kedvezőtle-
nül alakult: rendkívül csapadékos évünk volt. 
Ezért árvizek alakultak ki, hatalmas területe-
ket borított belvíz, akadályozva a vetési mun-
kálatok elvégzését, valamint a frissen kikelt 
növények fejlődését. Mindez kedvezőtlenül 
érintette a szántóföldi növények termésered-
ményeit. A gyümölcsösöket pedig fagykár 
érte. Úgy tűnik, hogy egyre gyakoribbak az 
időjárási anomáliák, az extrém helyzetek.  
2007-ben még rendkívüli aszály volt, 2010-ben 
meg „özönvíz”.

A károk következményeiben milyen területi 
eltérések mutatkoztak?
A legnagyobb károk az alföldi térségekben 

jelentkeztek. Sokhelyütt még mindig áll a víz 
szántóföldeken, benne az őszi vetéssel, ese-

tenként a tavalyról ottmaradt betakaríthatat-
lan terméssel. A vetési veszteségek egy részét 
lehet csak pótolni. A magyar agrárszektor 
2011. évi helyzetét is alapvetően befolyásolják 
azok a determinációk, amelyek a 2010. évi fej-
leményekből következnek. A gyenge termés-
eredmények és a nemzetközi árak miatt az 
agrártermékek termelői ára 2011 elején is ma-
gas szinten alakul. A gazdáknak mind nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a kilen-
gések mérséklésére változtassanak termesz-
tési technológiákon, a termesztett fajtákon.  
Ez sem könnyű azonban, mert egyszerűen nem 
lehet előre látni, hogy mire is kell felkészülni. Az 
időjárási prognózisokra sem lehet úgy támasz-
kodni, mint korábban.

Azonos hulláMhosszon
Melyek a mezőgazdaság aktuális gondjai, hogyan alakul jövedelmi és 
finanszírozási helyzete?  Miként segítik a támogatások és az egyéb 
eszközök az agrár és vidéki vállalkozások helyzetbe hozását, és mire 
lenne még szükség? Erről beszélgettünk Pongrácz Istvánnal, az Agrár-
Vállalkozási hitelgarancia Alapítvány kuratóriumának elnökével, aki 
gyakorló gazdálkodóként vesz részt a garancia szervezet általános 
ügydöntő és ügyvezető szervének munkájában.

GARANCIA
AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJlEszTÉsI MELLÉKLETE A KISTERMELŐK LAPJÁHOZ
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„A mezőgazdaság és 
a vidék gazdálkodóinak 
egy alapbiztonságot, 
kalkulálhatóságot 
kell érezniük, amely 
finanszírozásukat is 
biztonságosabbá teszi.”
Pongrácz István
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Termelés és jövedelem
A magyar agrárszektor helyzetét 2010-ben alap-

vetően befolyásolta a csapadékos és belvizes 
időjárás miatti gyümölcs- és nyári gabonater-

més csökkenés; a gabonafélék nyár közepétől 
megkezdődött világpiaci felértékelődése; az 
alapvetően a támogatásokra támaszkodó ag-
rárberuházók egy részének elbizonytalanodása 
tervei megvalósításában. Ősszel a belvíz újabb 
gondot okozott: megnehezítette a vetési mun-
kálatok elvégzését. 

Miközben a növénytermesztés volumene az 
átlagosnak mondható 2009. évihez képest 11 
százalékkal mérséklődött 2010-ben, az állatte-
nyésztés szerény 0,9 százalékos növekedést ért 
el.  Így a mezőgazdaság teljes termelése 6 szá-
zalékkal lett kisebb.

A 2009-es jelentős jövedelemcsökkenés után 
ugyan 2010-ben összességében újra nőtt a me-
zőgazdasági üzemek jövedelme, ám a likviditási 
problémák több ok miatt mégis szaporodtak. 
Az esős időjárás árvizeket, és több mint 200 
ezer hektárnyi jó minőségű, intenzíven művelt 
területen belvizet okozott, amivel nem csupán 
termés-kiesés jár, hanem a befektetések is el-
vesznek. A korábbi beruházások miatt nőttek a 
hitel-törlesztési terhek. Nagyobb lett a sorban 
állás: a természeti károk miatt az integrátorok-
kal szerződött mezőgazdasági termelők gyak-
ran nem tudták átadni a szerződésbe foglalt 
terménymennyiséget, ami a termelési folyama-
tot finanszírozó integrátoroknál pénzügyi zava-
rokat okozott.

Felvásárlás
A 2010. évben a mezőgazdasági termékek felvá-
sárlása összességében több mint 14 százalékkal 
esett vissza. Az egyik fő terület a növényi ter-
mékek felvásárlása az előző évhez képest 24,4 
százalékkal csökkent. Ezen belül a gabonafélék 
esetében mintegy 20, a zöldségfélék és gyümöl-
csök esetében pedig egyharmadot meghaladó 
szűkülés volt tapasztalható. A másik fő terület, 
az élő állatok és állati termékek felvásárlása 3,2 
százalékkal mérséklődött. Ezen belül a nagyobb 
súllyal bíró élő állatok értékesítése kissé nőtt, 
az állati termékeké (elsősorban a tejértékesítés 
visszaesése okán) majd 12 százalékkal maradt el 
az előző évitől. 

Felvásárlási árak
Az agrártermékek termelőiár-szintje 2010 de-
cemberében 29 százalékkal volt magasabb, 
mint egy évvel korábban. Ezen belül a növényi 
termékek árszínvonala 41,7, az élő állatok és 
állati termékeké 9,9 százalékkal emelkedett. 
2010. január–decemberben az agrártermékek 
termelőiár-szintje 16,8 százalékkal haladta meg 
az előző év azonos időszakit; közülük a növényi 
termékek ára 27,6, az élő állatok és állati termé-
keké 1,8 százalékkal nőtt. 2010-ben a mezőgaz-
dasági termelés ráfordítási árszintje 4,4 száza-
lékkal volt magasabb az egy évvel ezelőttinél.

A MEzőgAzdAságI 2010. ÉVI 
TElJEsíTMÉnyE, A FElVásárlás 
És FElVásárlásI árAK 
AlAKulásA

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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Miként alakult az agrárszektorban a jövedel-
mi helyzet?

A jövedelmezőség alakulása ellentmondásos 
képet mutat. A növénytermesztők pozíciója 
földrajzi elhelyezkedéstől függően sok esetben 
javult, mert magas értékesítési árakat tudtak 
elérni. Az állattartóké viszont általában romlott: 
takarmány és üzemanyag ráfordításaik emel-
kedtek, miközben értékesítési áraik a piaci ver-
seny miatt leszorítottak maradtak.

hogyan változott a mezőgazdaság likviditá-
sa?

Noha a mezőgazdasági termelők jövedelme ösz-
szességében jobb lett, a likviditási feszültségek 
nemhogy csillapodtak volna, de nagyobbá vál-
tak. A belvizek miatt nemcsak a vetés veszett 
kárba, hanem az arra fordított kiadások is ve-
szendőbe mentek, az újravetés miatt pedig pót-
lólagos költségek jelentkeznek. Ugyanakkor sok 
gazdaságnak a 2010 előtti nagyobb volumenű 
beruházások miatt emelkedő hitel visszafize-
téssel kell szembenéznie. Tartós feszültséget 
jelent, hogy az időjárás okozta terméskiesés 
miatt a mezőgazdasági szállítók sok esetben 
nem képesek teljesíteni szerződéses kötelezett-
ségüket. A vevők pedig most követelik a fedezeti 
vásárlások ellenértékeit.

hogyan változtak a mezőgazdasági termelők 
hitelhez jutási esélyei?

Annak ellenére, hogy az előbbiekben említett 
természeti körülmények miatt a mezőgazdasági 
termelés kockázatosabbá vált, mint gazdálkodó 
is, úgy érzékelem, hogy a pénzügyi válság ha-
tására a hitelintézetek a korábbinál nagyobb 
figyelmet fordítanak az agrárszektor hitele-
zésére. Hogy mi lehet ennek az oka? Az élet-
képesen gazdálkodó mezőgazdasági termelők 
terményeinek értékesítése megoldott (az ag-
rártermékek eladhatók a hazai és a nemzetközi 
piacon, ellentétben más ágazatok termékeivel); 
az agrártermelők viszonylag stabil fedezeteket 
tudnak nyújtani. És ami nagyon fontos tényező, 
földhöz kötött gazdálkodást folytatnak. Fizetési 
gondok esetén nem „párologhatnak el”, mint azt 
más ágazatok képviselői időnként megteszik: 
tevékenységüket megszüntetik, és máshol új 
vállalkozást indítanak.

A mezőgazdasággal szembeni mostani na-
gyobb hitelintézeti figyelem egységes képet 
mutat, vagy azért akadnak eltérések?

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a növényter-
mesztéssel foglalkozók helyzete e tekintetben 
kedvezőbb. A termelés ingadozása ellenére 
termékeik jól eladhatók, a hazai és főleg nem-

zetközi piaci konjunktúra jelenleg kedvező. Az 
állattenyésztésben tevékenykedők jövedelmi 
kilátásai viszont rosszabbak: inputáraik nőnek, 
miközben az eladási áraik nyomottak. Egy gaz-
dálkodónak, de a finanszírozó hitelintézetnek 
is tisztában kell azonban lennie azzal, hogy a 
mezőgazdasági tevékenység milyenségét nem 
lehet egy év alapján megítélni. A szántóföldi ter-
melésben minimum 4-5, az állattartásban 5-10 
éves perspektívában kell gondolkodni.

Annak ellenére, hogy a nagyobb kereskedelmi 
bankok is fokozott hitelezési hajlandóságot 
mutatnak az agrárvállalkozások felé, amit az 
is jelez, hogy a törlesztés ütemezésénél egyre 
rugalmasabban igazodnak a termelők betakarí-
tási, árbevétel realizálási időszakaihoz, a taka-
rékszövetkezetekkel szorosabb és rugalmasabb 
pénzügyi kapcsolatokat lehet kiépíteni. Utóbbi-
akat nem rázta meg annyira a válság, és vannak 
szabad forrásaik, illetve kinyilvánított szándé-
kuk az ágazat növekvő finanszírozására.

hogyan ítéli meg a támogatási rendszer  
működését?

Az uniós földalapú támogatások nagy fontos-
sággal bírnak a hazai mezőgazdasági vállalko-
zások jövedelmezőségének javításában. Egyfaj-
ta elismerése és ellensúlyozása annak, hogy az 
agrártevékenység többlet kockázattal, időjárási 
és természeti kitettséggel folyik. Másfelől, a ha-
zai mezőgazdasági beruházások alakulásában 
alapvető szerepe van a támogatási rendszernek. 
Így volt ez az európai uniós csatlakozás előtt és 
így van ez most is. Elég legyen csak említeni a 
korábbi SAPARD programot, az Agrár- és Vidék-
fejlesztési Operatív Programot és most az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). 
A nagyfokú elköteleződés miatt az ÚMVP-ben a 
még rendelkezésre álló támogatási források na-
gyon szűkösek. 

A megítélt, de felhasználásra várhatóan nem 
kerülő támogatási források felszabadítása is 
hosszú folyamat lesz. Itt még jogi problémákkal 
is szembe kell nézni. A kormányzati mozgástér 
tehát rendkívül szűk a támogatási jogcímek 
újbóli megnyitására. Ez magyarázza néhány 
népszerű támogatási konstrukció (például a 
kertészet korszerűsítése, a mezőgazdasági ter-
mékek értéknövelése) újbóli pályázhatóságának 
elhalasztását.

Milyen lehetőségekkel szolgál agrárszem-
pontból az Új széchenyi Terv?

Az uniós támogatási rendszer operatív program-
jai közti elhatárolás miatt az Új Széchenyi Terv 
(ÚSZT) pályázatain nem vehetnek részt az ag-
rártermelők, ha éves árbevételük több mint 50 

százaléka a mezőgazdaságból származik. Ese-
tükben csak az ÚMVP jöhet szóba. Ugyanakkor a 
vidéki ipari és szolgáltató vállalkozások igénybe 
tudják venni az ÚSZT támogatásait. Ez alapítvá-
nyi szempontból is kedvező, hiszen az agrárium 
mellett a vidéki vállalakozások fejlődésének elő-
mozdítására is kiterjed az Agrár- Vállalkozási és 
Hitelgarancia Alapítvány küldetése. Ez utóbbiak 
már eddig is fontos célpontjai voltak az alapít-
ványi kezességvállalásnak. Az ÚSZT-ről beszél-
ve nem szabad megfeledkezni a leendő Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukcióról sem, amelyhez 
alapítványi kezesség kapcsolódik majd.

Mi a helyzet a lEAdEr programmal?

2011 májusától ismét lehet pályázni a 
LEADER program keretében is. Mégpedig a 
mikrovállalkozások létrehozásának és fejleszté-
sének támogatására. Az ÚMVP Irányító Hatósá-
ga a program támogatási tartalékából további 
12 milliárd forintot biztosít a LEADER célok 
megvalósítására. A LEADER Helyi Akciócsopor-
tok (HACS) 2011. március 18-ig felülvizsgálták 
helyi vidékfejlesztési stratégiájukat. Jelenleg a 
HACS-ok a stratégia végrehajtási tervét készítik, 
amiben már ezzel az összeggel is számolhatnak. 
Komoly segítség ez a vidéki vállalkozások hely-
zetbe hozására. 

Milyen eszközöket lát a mezőgazdasági vál-
lalkozások fejlődésének segítésére, gaz-
dálkodásuk vonzóbbá és biztonságosabbá  
tételére?

Az eszközök lényegében ismertek. A földalapú 
támogatás, a beruházási támogatások, a külön-
féle speciális agrárfinanszírozási konstrukciók, 
a kezességvállalás a mezőgazdasági szektor 
fejlődésének és fejlesztéseinek meghatározó 
pillérei. A gazdálkodói réteg újratermelését, a 
tevékenység vonzóvá és kiszámíthatóvá tételét 
alapozzák meg az olyan lépések, mint a fiatal 
gazdák támogatása, a földvédelem, a generá-
ciók közti földátadás megkönnyítése, a helyi 
értékesítés előmozdítása. De olyan lépésekre is 
szükség lesz – különösen a mostani szélsőséges 
időjárási körülmények között – , mint a káreny-
hítési alap növelése, a vízelvezető rendszerek 
rendbe tétele, a földutak karbantartása, a vis 
maior pénzügyi intézkedésekkel való kalkulálás. 

A mezőgazdaság és a vidék gazdálkodóinak egy 
alapbiztonságot, kalkulálhatóságot kell érezni-
ük, amely finanszírozásukat is biztonságosab-
bá teszi. Így a mezőgazdasági és a pénzügyi 
szektorbeli partnerek között kiegyensúlyozott 
együttműködés alakulhat ki. Ez az a pont, ahol 
az alapítványi feladatok és a gazdálkodói érde-
kek azonos hullámhosszon vannak, egybecsen-
genek egymással.



korrekt, jó kapcsolat alakult ki a két cég között. 
Amennyire lehet a feldolgozó is igyekszik meg-
felelő áron szerződést kötni, amint Rejtő József 
elmondta: „nekünk sem lenne jó, ha a feldolgo-
zó gazdasági pozíciói gyengülnének. Többéves 
kapcsolatunk alatt a tejüzem mindig tisztessé-
gesen fizetett akár sok volt a tej az országban, 
akár kevés. Azelőtt volt, amikor mi kerestük a 
feldolgozókat, hogy ki vásárolná fel a tejet, de 
most, hogy csökken a termelés, megfordult a 
helyzet, ősszel már tíz nagy feldolgozó is meg-
keresett bennünket. De mi maradunk a régi 
partnerünknél. Ez is a biztonság egyik alapja.”
A biztonság azt is jelenti, hogy a gazdaság 
pénzügyileg megalapozott. Erről így beszélt  
az ügyvezető.
- A vállalkozásnak nincsenek likviditási gondjai, 
pedig a tejtermelés, a tejárak hullámzása, sőt 
hosszú mélyrepülése nehezen védhető ki. Érthe-
tő módon igyekszünk ésszerűen gazdálkodni. De 
abban, hogy napi likviditási problémánk sincs, 

nagy szerepe van a Szarvas és Vidéke Takarék-
szövetkezetnek, amely pénzintézet 50 millió 
forintos számlahitellel áll rendelkezésünkre. 
A takarékszövetkezet nagyon fontos nekünk, 
mert helyben vannak, ismerik, s messzemenően 
figyelembe veszik az állattenyésztés sajátossá-
gait. Pontosan tudják, hogy a költségek ősszel 
egyszerre jelentkeznek, ezért nem gond megér-
tetni velük a mi sajátosnak nevezhető pénzügyi 
igényeinket. A nagyobb beruházásokat az OTP 
Bank hiteleivel valósítottuk meg. Mivel a fedezet 
nem állt korlátlanul a rendelkezésünkre, mind-
két pénzintézetnél nagyban segítette a hitel-
felvételi lehetőségeinket az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége. 
Így sikerült pályázat keretében a kötelezően 
előírt trágyatárolót megvalósítani, s két éve 
egy 25 millió forintos fejőházat kialakítani. Igaz, 
hogy az előzőhöz 75�-os, az utóbbihoz 50�-os 
támogatás is tartozott, de a saját erőt le kellett 
tenni. Márpedig a tejágazat jövedelmezősége 

mellett bármily csekély saját erő felmutatá-
sa is igen nagy gondot okoz. Sokat jelentett a 
bankok pozitív hozzáállása, illetve az Alapítvány 
segítsége. Sok beruházásra lenne még szüksé-
günk, de a tejtermelés jövedelmezősége mel-
lett még a támogatott beruházásokra is csak  
óvatosan fordíthatunk.    

Természetes, hogy a szarvasmarhatelepen lévő 
irodában is először a tejválság került szóba. 
Rejtő József elsősorban nem a gazdasági vál-
ságban látja a tejágazatban mostanra kialakult 
helyzet okát, inkább annak tudja be, hogy a 
tejtermelés-feldolgozás-kereskedelem vertikum 
szereplői egymás kárára érvényesítették és 
érvényesítik érdekeiket. A megtermelt haszon 
legnagyobb arányban a kereskedelemben csa-
pódik le. A feldolgozók és a termelők igyekeznek 
a megmaradó hasznon osztozni, ebben viszont 
a feldolgozók vannak előnyben. Végül a sor vé-
gén álló tehéntartó gazdaság – kiszolgáltatott 
helyzete miatt - tudja a legkevesebb hasznot 
realizálni. Most, miután csökken a termelés, 
látszik valami változás: a túlélő tehenészetek 
kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Ide sorolható 
a rózsási gazdaság is.
Nem volt könnyű végigharcolni az elmúlt évti-
zedeket, de a komoly szakmai múlt és a körül-
tekintő gazdálkodás megóvta a vállalkozást a 
nagyobb törésektől. Erről a múltról beszélt az 
ügyvezető igazgató.  
- 1994-ben régi kollégákkal, korábban is az 
állattenyésztésben dolgozó szakemberekkel 
privatizáltuk a helyi Dózsa TSz szarvasmar-

ha tenyésztési ágazatát. Reorganizációs hitel 
igénybevételével, ha bukdácsolva is, de meg-
kezdtük a magángazdálkodást. Jelenleg négy-
száz tehénnel és a szaporulatával gazdálko-
dunk. Ez a tevékenység - ismerve a tejtermelés 
általános gazdasági helyzetét – mondhatom, 
egy folyamatos küzdelem. Mindezek ellenére 
sikerült talpon maradni, és elértük, hogy napi 
szinten sincsenek likviditási gondjaink. Ezt 
alapvetően két tényezőnek tudom be. Az egyik, 
hogy szerencsére olyan jó szakemberek – szak-
mai irányítók és fizikai munkások - dolgoznak a 
telepen, akik megbízható és magas színvonalú 
tevékenységüknek köszönhetően versenyké-
pesen tudnak termelni. Bizonyítja ezt, hogy az 
elmúlt öt-hat évben a termelést illetően a hazai 
öt-hatszáz nagyobb tehenészet sorában mi fo-
lyamatosan az első negyven között foglaltunk 
helyet. A termelés gazdaságosságát befolyásoló 
másik tényező, hogy sikerült a Pioneer vetőmag 
vállalat szarvasi feldolgozójával kizárólagos fel-
használói szerződést kötni: a vetőmag üzemben 
keletkező melléktermékek – kukoricaszemek 
csuhélevéllel keverve – hozzánk kerülnek, és 
a takarmányozásunkat szolgálják. Nem csak a 
saját telepi igényeinket tudjuk ezzel a mellék-

termékkel kielégíteni, rajtunk keresztül más 
tehenészetek is hozzájuthatnak.
- A szakmai munka színvonalának illusztrá-
lására elmondanék néhány adatot. Most az 
állatonkénti éves tejhozam, a laktációs átlag 
9700 kilogramm, szemben az induláskori 5700 
kilogrammal. De nem kevés tehén termel 12000 
kilogrammot. Mindezt 4,2� zsírtartalommal és 
3,48� fehérjetartalommal. Sokat fejlődött a ge-
netika, ma már azt mondhatjuk, hogy az uniós 
gazdákat is megverjük a tejtermelésben. Hát 
még, ha a támogatási feltételek is azonosak len-
nének! Az a célunk, hogy a következő években 
több tehenünk érje el, illetve haladja meg a tíz-
ezer literes átlagot. A holstein-fríz csodákra ké-
pes, de csak megfelelően magas színtű szakmai 
munka mellett. Ezt a szakmai munkát adja hozzá 
a genetikához a mi szakembergárdánk. Az, aki 
a takarmányozást irányítja, de az a szakmunkás 
is, aki ügyel arra, hogy minden csepp tejet kifej-
jen. Kétségtelen, hogy a genetika mellett sokat 
fejlődött a takarmányozás, az állategészségügy 
is, de mindez akkor válik termelési tényezővé, ha 
megfelelő gondossággal, bánásmóddal párosul. 
Ezért tartom fontosnak, hogy a dolgozók szinte 
minden állatot ismerjenek. Ez így együtt megfe-
lelő hasznot hoz a vállalkozásnak, s megélhetést 
biztosít a dolgozóknak. Nem kevésről van szó, 
hiszen 34 fős állományi létszámmal dolgozunk.  
Mindezt elismerve az vethető közbe, hogy jólle-
het a holstein-fríz hatalmas tejmennyiség ter-
melésére képes, ám az nagyon igénybe veszi az 
állat szervezetét, ami állatvédelmi szempontból 
sem közömbös, de a termelés gazdaságossá-
gára is hatással van, hiszen csökken az állatok 
hasznos élettartama.
- Ez egy olyan szakmai dilemma, aminek sok köz-
gazdasági vetülete van – mondja az ügyvezető. 
- Az természetes, hogy a tejhozam mindenáron 
való növelése a tehenek átlagos élettartamát 
csökkenti. És itt bejönnek a hosszú távú és rövid 
távú gazdasági érdekek. Tudjuk, hogy milyenek 
a tejágazat jövedelmezőségi viszonyai. Amikor 
a napi túlélés a cél, mindenki arra törekszik, 
hogy – kerül, amibe kerül - minél rövidebb idő 
alatt minél több tejet termeljen. Az már hosszú 
távú gondolkodást feltételez, hogy figyelembe 
vegyük az állat élettartamának növelését, és 
e mellett törekedjünk a tej minőségének folya-
matos javítására is. Ez pontosan egybevág a mi 
törekvésünkkel is, mert – remélem eddigi tevé-
kenységünkből is látható - mi hosszabb távon 
gondolkodunk. Csak három csendes „békeév” 
kellene az ágazatnak, amikor nem a pillanatnyi 
gazdasági kiszolgáltatottság határozza meg a 
tevékenységet, s akkumulálhassunk valami kis 
tartalékot. Ha ez megadatik, akkor mi biztosan 
végrehajtjuk ez irányú terveinket.
Beszélgetésünk idején érkezik meg a tiszafüredi 
KUNTEJ Zrt. hatalmas tankautója, a reggeli fejés 
után viszi a tejet. Mint megtudjuk kimondottan 

4 

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k

5

v
á
ll
a
lk

oz
ó
k

TIszTEssÉgEs 
szAKMAI MunKA ErEdMÉnyE
nagyon nehéz jót mondani a szarvasmarha tenyésztés – ezen belül
is a tejtermelés – helyzetéről. Évek óta az önköltség körül, vagy 
az alatt mozog a tej felvásárlási ára, jövedelmezőségről szinte nem is 
beszélhetünk, így a gazdaságok folyamatosan számolják fel 
a tehenészeteket. Akik megmaradtak, talán megerősödve jönnek ki 
ebből a válságos helyzetből. Egy ilyen, stabilnak mondható gazdaságot, 
a szarvasi rózsási állattenyésztési Kft-t kerestük meg, ahol rejtő József 
ügyvezető igazgatóval beszélgettünk a vállalkozás helyzetéről. 

„... az elmúlt öt-hat 
évben a termelést 
illetően a hazai öt-

hatszáz nagyobb 
tehenészet sorában 
mi folyamatosan az 
első negyven között 

foglaltunk helyet.”
Rejtő József

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.

 
 

Munkavállalók ingyenes képzése 
 
 

A mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak ingyenes képzését kezdi meg 

a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a TÁMOP-2.1.4-09/1 program keretében. 

Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség 

nyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására. 

 

Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor: 

 Sales (értékesítési ismeretek): 66 képzési óra 

 Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra 

 Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra 

 Gazdasági és vállalkozási ismeretek: 72 képzési óra 

 Angol - kereskedelmi nyelvi képzés: 200 képzési óra 

 
A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni az alábbi elérhetőségen; 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Sándor Kinga projektmenedzser 

06 1 883-0827 

kinga@mva.hu 
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A „New LAG Event” elnevezésű brüsszeli nemzet-
közi konferencián részt vevő uniós tagországok 
290 LEADER Helyi Akciócsoportja (HACS) közül 
húsz érkezett Magyarországról. Mellettük a nem-
zeti irányító hatóságok és vidékfejlesztési háló-
zatok, az Európai Bizottság képviselői, valamint 
különböző szakmai szervezetek delegáltjai arról 
értekeztek, hogy melyek a LEADER legfontosabb 
tapasztalatai, és milyen lehet a jövője.

A LEADER a kilencvenes években váltotta fel a 
fejlesztéspolitika korábban egyeduralkodó „felül-
ről-lefelé fejlesztés” szemléletét. A LEADER nem 
pusztán a támogatási pénzről szól, hanem a he-
lyiek aktivizálásáról. 
Akkor lehet sikeres, ha valóban alulról indul a 
fejlesztési kezdeményezés, hiszen a különböző 
régiókban eltérő problémákkal szembesülnek a 
vidékfejlesztési szakemberek. 

A LEADER kezdeti szakaszában elsősorban a leg-
hátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére 
koncentrált. A 2007-2013-as időszakra viszont 
uniós szinten közel 2200 HACS részvételével és 
5,5 milliárd euro forrással a LEADER egy komplex 
fejlesztési metódussá vált. Napjainkban a LEADER 
szemlélet a nemzeti és uniós vidékfejlesztési tá-
mogatási rendszerekbe integráltan jelenik meg.
Ezért a konferencia résztvevői fontosnak tartot-
ták, hogy a HACS-ok egymással és a tagállami 
döntéshozó testületekkel rendszeresen találkoz-
zanak a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében. 
Kiemelték a rendszeres képzések fontosságát az 
akciócsoportok számára, lehetőleg a nemzeti vi-
déki hálózatok bevonásával. 

Az ÚMVP keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejleszté-
si igények felmérése, illetve az azok kielégítését 
szolgáló lehetséges válaszok megfogalmazása. A 
LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) helyi vidék-
fejlesztési stratégiáinak áttekintése most zajlik. 
Erre azért van szükség, mert az eddigi stratégiák 
kidolgozása óta megváltoztak a LEADER program 
végrehajtásának feltételei, módosultak a gazda-
sági és társadalmi körülmények, illetve eseten-
ként átértékelődhetett a célok eddigi fontossági 
sorrendje is. Így a felülvizsgálat célja a straté-
giák értékelése, megújítása, szükség szerint új  
célok meghatározása.

A fenti revíziós folyamat két szakaszra bomlik. 
Elsőként az általános felülvizsgálatra kerül sor: a 
HACS-ok eldönthetik, akarnak-e új célkitűzéseket 
beemelni a stratégiájukba, avagy elhagynak-e 
belőle korábbi célokat. A HACS ezért kijelöl egy 
tervezői csoportot, amely projektötleteket gyűjt, 
újrafogalmazza a stratégia jövőképét és célkitű-
zéseit. A módosított helyi vidékfejlesztési stra-
tégiát az Irányító Hatóságához kell benyújtani. A 

második szakaszban kidolgozásra kerül a konkrét 
végrehajtási terv. A tervezői csoport összeál-
lítja az úgynevezett HPME – helyzet-probléma-
megoldási javaslat-eredmény elemzési láncot, 
speciális támogatási feltételeket, célterületeket 
tartalmazó – katalógust. Ezt az akciócsoport jó-
váhagyása után 2011. április 20-ig kell eljuttatni az 
Irányító Hatósághoz.

Az Irányító Hatóság (internetről letölthető) terve-
zési útmutatójának célja, hogy bemutassa a HVS 
tervezés és felülvizsgálat tartalmi elemeit. Ezért 
a HVS alapelveinek és szerkezetének ismerteté-
se mellett a HVS tartalmi elemeivel kapcsolatos 
követelményeket is összefoglalja. A HVS terve-
zésről az Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal képzéseket is tart a 
LEADER HACS munkaszervezetek tagjai számára. 
A képzéseket a Vidékfejlesztési, Képzési és Szak-
tanácsadási Intézet és a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat szervezi. A képzés a HACS munkaszer-
vezet vezetői részére kötelező, más résztvevők 
számára előzetes bejelentéshez és visszaigazolt 
regisztrációhoz kötött. 
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unIós TAnácsKozás 
A lEAdEr-ről

TErVEzÉsI ÚTMuTATó A hElyI VIdÉK- 
FEJlEszTÉsI sTrATÉgIA KIdolgozásához

Az európai vidékfejlesztés kulcsterületéről, a lEAdEr eddigi 
eredményeiről és jövőbeni szerepéről tanácskoztak Brüsszelben. 
A megbeszélésen részt vevő országok képviselői megosztották 
tapasztalataikat a tanácskozáson megjelent lEAdEr akciócsoportokkal, 
így a magyar delegációval is.

A vidék sajátosságaira támaszkodó fejlesztésekhez és a lEAdEr források 
hatékony felhasználásához nélkülözhetetlen a megfelelő helyi Vidékfej-
lesztési stratégia kidolgozása. E stratégiák 2011-es felülvizsgálatához 
nyújt segítséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
Irányító hatóságának útmutatója.

1. Budapest Bank Nyrt. 
2. CIB Bank Zrt. 
3. K&H Bank Zrt. 
4. OTP Bank Nyrt. 
5. MKB Bank Zrt. 
6. Raiffeisen Bank Zrt. 
7. UniCredit Bank Hungary Zrt. 
8. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-

vel szerződött takarékszövetkezetek 
9. AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 
10. Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 
11. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 
12. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
13. Füzes Takarék Szövetkezeti  

Hitelintézet 
14. Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 
15. Kunszentmárton és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
16. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
17. Mohácsi Takarék Bank Zrt. 
18. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
19. Nagykáta és Vidéke  

Takarékszövetkezet 
20. Örkényi Takarékszövetkezet 
21. Partiscum XI Takarékszövetkezet 
22. Pilisvörösvár és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
23. Polgári Takarékszövetkezet 
24. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
25. Soltvadkert és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
26. Szabolcs Takarékszövetkezet 
27. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 
28. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 
29. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
30. Szentlőrinc-Ormánság 

Takarékszövetkezet 
31. Tisza Takarékszövetkezet 
32. Tiszafüred és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
33. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 
34. Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 
35. Turai Takarékszövetkezet 
36. Vértes Takarékszövetkezet 
37. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet.

Az Agrár 
ForgóEszKöz 
VIs MAIor 
hITElProgrAMBAn 
rÉszTVEVő 
hITElInTÉzETEK 

A kormány 1238/2010. (XI. 16.) határozata alapján 
a vis maior igazolással rendelkező, vagy agrár-
kár-enyhítési juttatásban részesülő mezőgazda-
sági termelők - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
(MFB) közreműködésével – kedvezményes ka-
matozású éven túli forgóeszköz hitelt vehetnek 
igénybe. A 2011. év elején indított hitelprogram 
hatmilliárd forintos pénzügyi keretét a kormány 
március végi döntése értelmében további ötmil-
liárd forinttal egészítette ki. Így a program for-
rásai 11 milliárd forintra bővültek.

A hitel célja
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprog-
ram célja, hogy kedvezményes kamatozású 
éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt biztosít-
son az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, 
mezőgazdasági termékek elsődleges előállí-
tásával foglalkozó vállalkozások folyamatos 
termelésének biztosításához, versenyképes-
ségének fenntartásához és minőségi termék  
előállításának megőrzéséhez.

hitelfelvevők köre
Magyarországi székhelyű, vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Ma-
gyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, 
kis- és középvállalkozások (KKV), amelyek egyé-
ni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet 
formában működnek, továbbá mezőgazdasági 
őstermelők.

A hitel összege
A program keretében a károkkal arányos mér-
tékben nyújtható hitel. A vis maior, vagy ag-
rárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel 
érintett szántó és legelő után hektáronként leg-
feljebb 200 000 forint kölcsön adható, ültetvény 
esetén hektáronként legfeljebb 500 000 forint, 
egy állategység után pedig maximum 200 000 
forint. A hitel összege egyik esetben sem lehet 
kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja 
meg az 50 millió forintot.

A hitel feltételei
A hitelfelvételhez saját erő nem szükséges. A hi-
tel devizaneme forint. A hitel legfeljebb öt évre 
adható, egy év rendelkezésre tartási és egy év 
törlesztési türelmi idővel. A hitel a futamidő 
alatt többszöri forgóeszköz állomány feltölté-

sére is lehetőséget nyújt. A hitel kamata: 3 havi 
EURIBOR + az MFB kamatfelára (jelenleg 2,5�) + 
a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfel-
ár (legfeljebb 2,5�), mindösszesen mintegy 6�. 
Kezelési költség legfeljebb egyszeri 1� lehet, 
amely az első folyósításkor kerül felszámításra 
a hitel teljes összege után. Rendelkezésre tartá-
si és előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezmé-
nyes kamatozású hitel állami támogatásnak, 
formáját tekintve kedvezményes kamatozású 
hitelnek minősül.

Biztosíték és kezesség
A hitel felvételéhez a finanszírozó bankok belső 
szabályzatai szerinti, szokásos bankári bizto-
sítékok szükségesek. A kölcsönökhöz igénybe 
vehető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány készfizető kezességvállalása.

A hitelhez való hozzáférés
Az MFB 2011. március végéig 37 kereskedelmi 
bankkal és takarékszövetkezettel kötött szerző-
dést a hitelkihelyezés bonyolítására. 
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A takarékszövetkezeteknél 2011 januárjában kezdő-
dött meg az Agrár Forgóeszköz Vis Maior hitelké-
relmek befogadása, míg a kereskedelmi bankoknál 
2011 márciusában. A március végi adatok szerint 
közel 300 kérelmező mintegy 3,5 milliárd forintnyi 

hitelkérelmet nyújtott be. Az átlagos hitelösszeg 12 
millió forint. 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. 
március 14-től könnyített fedezeti feltételekkel nyújt-
ja a Hitelprogramhoz készfizető kezességét. 

A vis maior hitelek kezességvállalásakor a hitelek 
fedezetei között továbbra is szükséges a Ptk. XXIII. 
fejezete szerinti fedezetnek szerepelni. Az 1-25 millió 
Ft közötti vis maior hiteleknél azonban az Alapítvány 
Üzletszabályzatában előírt 30 százalékos alapítvá-
nyi fedezeti érték helyett elegendő a kezességgel 
biztosított hitel tőkeösszeg 10 százalékának megfe-
lelő alapítványi fedezeti értékű biztosíték felmutatá-
sa. A 25-50 millió Ft közötti hiteleknél a 30 százalé-
kos fedezeti követelmény helyett a hitel tőkeösszeg 
20 százalékának megfelelő alapítványi fedezeti ér-
tékű biztosíték szükséges. 
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Az Agrár-Vállalkozási hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki kis-, 
és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára nyújt 
készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi 
intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött szerződése-
ikhez.

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 biz-
 tosított összeg 0,92-2,00 � között változik. Mértéke függ a hitel típusától  
 (forgóeszköz vagy beruházási) és az ügylet típusától (agrár vagy nem agrár).

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 - -

A közelmúltban jelent meg az a vidékfejlesztési 
minisztériumi rendelet, amely több, az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I-es (A mi-
nőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és 
erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgo-
zásban) tengelyébe tartozó intézkedés esetében a 
támogatási kérelem benyújtási időszakot későbbi 
időpontra ütemezte át. A kérelmek benyújtási idő-
szakának módosításával nagyobb felkészülési időt 
kapnak az ügyfelek, az ÚMVP működtetése pedig 
eredményesebbé, ügyfélbarátabbá válhat.
A rendelkezés értelmében:
• A kertészet korszerűsítéséhez és a mezőgaz-

dasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó 
támogatások kérelmeinek benyújtási időszaka 
2011. november 15. és 2011. december 15. között 
lesz.

• Az öntözés, a melioráció és a területi vízgaz-
dálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi 
létesítményeinek fejlesztésére 2011. július 1. 
és 2011. július 31. között lehet majd támogatási 
kérelmeket benyújtani.

• A kertészeti ültetvények korszerűsítése eseté-
ben a benyújtási időszak 2011 márciusa helyett 
2011. június 15. és 2011. július 15. között lesz.

• Egyelőre nem nyílik támogatási kérelem be-
nyújtási időszak az alábbi területeken: évelő, 
lágy szárú energiaültetvények telepítése; 
rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültet-
vények telepítése; mezőgazdasági energiafel-
használás megújuló energiaforrásokból törté-
nő biztosítása; kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzése; növénytermesztés 
létesítményeinek korszerűsítése.

VálTozó IdőPonT 
(ÚMVP)


