
Kérem, mutassa be a Takarékszövetkezetet!
A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetke-
zet 1957-ben alakult, magyar magánszemélyek 
által birtokolt és üzemeltetett szövetkezeti 
hitelintézet. A több mint ötven éves fennál-
lásunk, stabil működésünk záloga azon érté-
kek, tradíciók folyamatos szem előtt tartása, 
amelyek biztosítják ügyfeleink biztonságát, 
és így élvezzük azok bizalmát. Tartózkodunk a 
hangzatos szlogenektől, az apró betűs résszel 
kiegészített, csábító ajánlatoktól. Ajánlataink 
egyértelműek, világosan érthetőek. A Taka-
rékszövetkezet a közepes méretű takarékszö-
vetkezetek közé tartozott, és tartozik ma is. A 
Takarékszövetkezet nem tagja az Intézmény-
védelmi Alapnak, de tagja a Takarékszövetke-
zetek Érdekképviseleti Szövetségének, és az 
Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA), így 
a nálunk elhelyezett - a jogszabály által meg-
határozott - betétek OBA védelem alatt állnak.
A takarékszövetkezetek fejlődésének korlátai 

vannak, ami részben kompenzálható a műkö-
dési terület növelésével.  Mi is három - Békés, 
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok – megyé-
ben, 10 településen kínáljuk banki szolgáltatá-

sainkat. A takarékszövetkezetekre jellemzően 
a hitelállomány feletti jelentős többletforrással 
rendelkezünk, a hitel és a betét aránya alig ma-
gasabb, mint 50 százalék. A biztonsági szem-
pontok alapján szabad forrásainkat elsősorban 
állampapírokba, jegybanki betétbe fektetjük, 
illetve rövidebb lejáratú bankközi kihelyezése-
ink vannak. A jövőben sem kívánunk változtatni  
ezen a gyakorlaton. 

Honnan kerülnek ki a Takarékszövetkezet 
meghatározó hitelfelvevő ügyfelei?
A Takarékszövetkezet ügyfélköre rendkívül 
heterogén. Minden piaci szegmens célterület 
lehet számunkra. Elsősorban őstermelőket, 
mikro- kis és középvállalkozásokat finanszíro-
zunk, de szindikált hitel formájában közepes  
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„A hitelek kihelyezését 
betéteseink biztonsága 
érdekében az óvatosság 
és a szigorú bírálati 
elv jellemzi”
S. Farkas Pálné

a takarékszövetkezetek sajátos szerepet töltenek be a hazai hitelintézeti 
rendszerben. a pénzügyi válság hatásai alól a takarékszövetkezetek 
sem tudják függetleníteni magukat. a jelenlegi körülmények a stratégia, 
az üzletpolitika, a kockázatvállalás folyamatos átgondolását követelik 
meg. Erről beszélgettünk S. Farkas Pálnéval, a Szarvas és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjével.
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vállalkozásokat is kiszolgálunk. A projektfinan-
szírozás – kockázati besorolása miatt – nem 
jellemző a portfóliónkban. Jelentős részt vál-
lalunk a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 
vállalkozások forgóeszköz finanszírozásában, 
valamint beruházásaik megvalósításában is. 
Emellett ügyfeleink között számos ipari és szol-
gáltató tevékenységgel foglalkozó vállalat is ta-
lálható. A hazai vállalkozások hazai hitelintézeti 
finanszírozása közös érdekünk.

Takarékszövetkezetünk elvárja ugyan a fedeze-
tek meglétét, ám elsősorban a konkrét gazda-
sági tevékenységet finanszírozzunk. Számunkra 
az a legfontosabb, hogy a finanszírozást igénylő 
partnerünk tevékenysége reális lehetőséget 
biztosítson a jövőben a finanszírozás terheinek 
vállalására, valamint a törlesztésre. Nem célunk 
a kiugró növekedés. A hitelek kihelyezését beté-
teseink biztonsága érdekében az óvatosság és a 
szigorú bírálati elv jellemzi.

Hogyan érintette Önöket a több éve tartó 
pénzügyi válság?
Mivel mindig a felelős hitelezés elvét követtük, a 
mostani felügyeleti szabályozás, a szigorítások 
nem befolyásolták negatívan működésünket. 
A devizaalapú hitel - az árfolyamkockázat mi-
att - portfóliónkban soha nem képviselt jelen-
tős hányadot. Ezért a végtörlesztés ellenére, 
a tervezett eredményt teljesítve, a tulajdono-
soknak a szokásos osztalékot kifizetve, növelni  
tudtuk vagyonunkat.

A verseny nagy, de megőriztük pozíciónkat mind 
a lakossági, mind a vállalkozói üzletágban. Ki-
használva a kereskedelmi bankok devizaalapú 
hitel végtörlesztésére vonatkozó visszafogott-
ságát, új, kifejezetten erre a célra szolgáló ter-
mék felkínálásával 2011 utolsó két hónapjában 
közel 400 ügyféllel és egymilliárd forint hitel-
állománnyal bővültünk. A pénzügyi válság ha-
tására a vállalkozások beruházási kedve visz-
szafogott. A likviditásukat biztosító hiteligények 
viszont mind számszerűen, mind összegszerűen 
a válság előtti szinten mozognak.

Milyen hitelezési politikát folytat a Takarék-
szövetkezet a jelenlegi helyzetben? 
Az aktivitás növelését az optimális kockázat-
vállalás mellett kell megvalósítani. Takarék-
szövetkezetünk kizárólagos hitelkapcsolatot 
nem ismer, a bankszámlanyitás kötelező felté-
tele a hitelhez jutásnak. Ez az üzleti filozófia 
nem csak a Takarékszövetkezetet, a betétese-
ket, hanem magát a hitelfelvevőt is védi. Nem 
vállalunk olyan kockázatot, amely veszélyez-
tetné, hogy a tőke megfelelési mutató meg-
határozott minimális szint alá csökkenjen. 
Takarékszövetkezetünk elsősorban olyan 
kockázatokat vállal, amelyet helyismerete, az 

ügyfélhez való közelsége és/vagy a standar-
dizált termékkínálata alapoz meg. 

Miként alakul a hitelezési tevékenység? 
Hitelezési tevékenységünket, termékeink struk-
túráját úgy építjük fel, hogy a vállalkozások 
–főként mikro-, kis és középvállalkozások – meg-
találják a számukra legmegfelelőbb hitelkonst-
rukciót. Alapesetben beruházásokat, tartós 
forgóeszköz hiányt, átmeneti likviditási hiányt, 
támogatás megelőlegezést finanszírozunk. 

Beruházási hitelt a termelő és szolgáltató te-
vékenységet folytató vállalkozások részére a 
tevékenység bővítésére nyújtunk. Forgóeszköz 
hitelt a számviteli értelemben vett forgóeszkö-
zök átmeneti, vagy tartós finanszírozására. Az 
S.O.S rulírozó hitelkeret a vállalkozások átme-
neti forráshiányának pótlására szolgál. A vál-
lalkozói hitel-váltót azoknak ajánljuk, akik több 
pénzintézettől is vettek fel hitelt, vagy a hitel 
visszafizetése a jelenlegi ütemezés szerint nem 
vállalható, esetleg a devizában felvett hitel ár-
folyamkockázata túlzott terhet jelent számukra. 
A támogatás megelőlegező kölcsön az ÁFA és 
a pályázati támogatás, illetve az agrár környe-
zetgazdálkodási és mezőgazdasági területalapú 
támogatások előfinanszírozására kérhető. Spe-
ciális hitelkonstrukciókat is kidolgoztunk. Ezek a 
„FUTÓ” forgóeszközhitel, a „BÁSTYA” beruházási 
hitel, továbbá a tagi kölcsönt kiváltó, az üzlet-
rész megvásárlására szolgáló és az óvadéki be-
tét fedezete mellett nyújtott hitel.

A Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) is hosszú 
évekre visszanyúló kapcsolatot ápolunk. Részt 
veszünk minden olyan hitelkonstrukció kiköz-
vetítésében és bonyolításában, amelyre az MFB 
szerződéskötést kezdeményez velünk. Ilyen pél-
dául a Sikeres Magyarországért Hitelprogram, 
az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram, 
az Agrárfejlesztési Hitelprogram, az Új Magyar-
ország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Az 
MFB honlapján közzéteszi, hogy Takarékszövet-
kezetünk mely hitelprogramokban vesz részt.

Mekkora az alapítványi kezességvállalás sze-
repe?
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány-
nyal több éve kiegyensúlyozott kapcsolatunk 
van. A Takarékszövetkezet szinte valamennyi 
vállalkozói hiteléhez - az egyéb szükséges fe-
dezetek mellett - az Alapítvány készfizető ke-
zességét is kéri, az ügylet összeghatárától és 
kockázati besorolásától függő mértékben. Az 
alapítványi kezességvállalás javítja a vállalko-
zások hitelképességét, hitelhez jutási esélyét. A 
garanciadíj a vállalkozónak többletköltséget je-
lent ugyan, de a garancia megléte a hitelintézeti 
árazásnál lényeges kamatteher megtakarítást 
eredményez.

Milyen igények fogalmazódnak meg a partne-
ri körből? 
Partnereink igénylik, hogy minél több szolgál-
tatást igénybe tudjanak venni nálunk, amelyek 
vállalkozásuk irányítását és pénzügyeik bonyo-
lítását is egyszerűbbé teszik. Ebben szerepet 
tudunk vállalni, hiszen egyszerre biztosítjuk az 
alábbi szolgáltatásokat: bankszámlavezetés fo-
rintban és devizában, bankkártya, elektronikus 
banki szolgáltatás, betét lekötési lehetőség, kü-
lönféle megtakarítási formák, hitelezés, bankga-
rancia nyújtás, élet, baleset és vagyonbiztosítás 
megkötése. A partnerek igényeit folyamatosan 
vizsgáljuk, adottságunknál fogva rövid határ-
idővel, rugalmasan tudunk az igényekhez iga-
zodni új konstrukciók bevezetésével.

Tervezik-e, hogy új termékekkel, szolgálta-
tásokkal jelennek meg a piacon?
Takarékszövetkezetünk több konstrukció be-
vezetését tervezi a közeljövőben. Pályázunk a 
Kombinált Mikrohitel lebonyolítására, melyhez 
az MFB biztosítja a forrást. Kidolgozás alatt áll 
a mezőgazdasági őstermelők, kistermelők, csa-
ládi gazdálkodók részére egy hitelkonstrukció, 
amelytől azt reméljük, hogy a kockázatok felmé-
rése, megfelelő kezelése mellett a jelenleginél 
több őstermelő juthat hitelhez. A Vidékfejlesz-
tési Minisztérium felkérésére az Alapítvánnyal 
közösen szakmai konzultációt folytattunk az 
őstermelői kör biztonságos finanszírozhatósá-
gáról. Olyan szakmai tanácsokat igyekeztünk 
megfogalmazni a minisztérium felé, amely elő-
segítheti, hogy az őstermelők is hozzájuthassa-
nak államilag támogatott hitelkonstrukciókhoz.

Melyek a Takarékszövetkezet jövőképének 
főbb elemei?
A Takarékszövetkezet célkitűzése a nyeresé-
gesség növelése az üzleti tevékenység lehe-
tőleg minden területén. Ennek eléréséhez - a 
racionalitáshoz és a piaci elvárásokhoz igazod-
va – fokozatosan formáljuk a kockázatvállalási 
stratégiát. Alapszempont a kockázatok kézben 
tartása, a jövedelem és a bevétel növelése, a 
költségek folyamatos ellenőrzése. Ez a megkö-
zelítés alkalmas arra, hogy a Takarékszövetke-
zet megtartsa, sőt növelje a piaci helyzetéből 
fakadó előnyöket. A megkezdett racionalizálá-
si folyamat célja a költségek kontrollálása és a 
Takarékszövetkezet szervezetének korszerűsí-
tése. A vezetés szándéka, hogy a nyereség-köz-
pontú és ügyfél-centrikus üzleti kultúra a banki 
tevékenység minden területén érvényesüljön. 
E célból, a piaci elvárásokhoz igazodó nyeresé-
ges termékek és szolgáltatások kifejlesztésén 
és bevezetésén fáradozunk. De a tevékenység 
méretének növelését az optimális kockázat-
vállalás mellett kell megvalósítani. A korábbi 
„óvatossági elvet” igyekszünk megőrizni a 
mostani időszakban is.



Egy takarékszövetkezeti ügyfél gyakran nincs 
tisztában azzal, hogy amikor betér egy taka-
rék fiókjába, az általa felkeresett hitelintézet 
milyen biztonságot nyújt betéteit illetően. Az 
Országos Intézményvédelmi Alap (OTIVA) Ma-
gyarország legnagyobb és legerősebb taka-
rékszövetkezeti intézményvédelmi rendszere. 

Az OTIVA tagjai: 102 takarékszövetkezet, 3 ta-
karékszövetkezetből átalakult bank, a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a takarékszö-
vetkezetek központi bankja, a TakarékBank) 
és a Magyar Állam. Az OTIVA intézményvédel-
mi alap 1993-as megalakulása óta egyetlen 
hozzá kapcsolódó takarék sem került olyan 

krízishelyzetbe, hogy az Országos Betétbiz-
tosítási Alapnak kelljen kifizetnie a befagyott 
betéteket. 

Az OTIVA által védett takarékszövetkezetek 
tagjainak és betéteseinek pénze tehát folya-
matosan biztonságban volt, attól függetle-
nül, hogy számottevő eltérés lehet az egyes 
takarékok eredményessége és tőkehelyzete 
között.

Az OTIVA ereje a 10 milliárd forintot meghala-
dó, gyors beavatkozást lehetővé tevő vagyo-
nában, az állami résztulajdonban és a folya-
matos monitoring-tevékenységében van. Ez 
utóbbi révén időben értesülhet arról, ha va-
lamely tagintézmény nem tudja saját erejéből 
megoldani a problémáját. 

Legutóbb a devizahitelek végtörlesztése kap-
csán állt készenlétben az OTIVA. Erre azért 
volt szükség, mert a bankokénál ugyan jóval 
kisebb mértékben, de a takarékszövetkeze-
teknek is okozott veszteséget – összesen 
mintegy 2 milliárd forintnyit – a lakosság által 
kedvezményes árfolyamon visszafizetett de-
viza alapú tartozás. Ám komolyabb problémá-
val nem kellett szembe nézni. Azon takarékok 
többségénél ugyanis, amelyek korábban a 
devizahitelezésben az átlagosnál aktívabbak 
voltak, meg volt a végtörlesztés miatt kelet-
kező veszteség fedezetéül szolgáló tartalék. 

Azoknál a takarékoknál pedig, ahol mégis 
szükség volt külső segítségre, az OTIVA ke-
zelni tudta a felmerülő problémákat. A bajba 
jutott takarékok részére az OTIVA által tőke-
ágon nyújtott „gyorssegély” azért kiemelt je-
lentőségű, mert az jóval kisebb terhet jelent, 
mint a betétesek kártalanítása. 

Az OTIVA-hoz csatlakozott takarékok beté-
tesei számára komoly biztonságot jelent az 
a likviditási volumen is, amellyel az OTIVA-
tag takarékok rendelkeznek. 700 milliárd 
forintról van szó, amely viszonylag gyorsan 
mobilizálható állampapírokban, bankközi 
betétekben fekszik. A források szükség ese-
tén a különböző megyékben tevékenykedő 
takarékok között is átcsoportosíthatók. A 
TakarékBank az OTIVA 2012. májusi közgyűlés-
ének döntése alapján ugyancsak része lett az 
intézményvédelmi rendszernek, saját forrá-
sait is mozgósítani tudja, ha netán valamelyik 
takarék bajba kerülne.

a TaKarÉKoK bETÉTESEInEK 
VÉdELME – oTIVa
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Korábban az ÁGOK (Állami Gazdaságok Országos 
Központja) szakszolgálatánál volt tápanyag-
gazdálkodási tanácsadó, ám az idők fordultával 
a nagy gazdaságok már nem kérték a szaktaná-
csot, az új földtulajdonosok pedig nem ismerték 
ezt a fajta szolgáltatást. Munkanélkülivé válásá-
nak idején  a földrendező bizottság elnökeként 
koordinálta a kárpótlást, meglévő agrárdiplomái 
mellé elvégzett egy felsőfokú szaktanácsadói 
kurzust az egyetemen, és 1994-ben, amikor 
létrehozták a falugazdász hálózatot, vállalkozó 
falugazdász lett. 

– Sokakat biztattam, akik szekszárdi paraszt-
családok leszármazottai voltak, hogy kezdjenek 
vállalkozni - beszél a kezdetekről Kővári László 
- Elgondolkoztam, hogy ha másokat erre sarkal-
lok, talán nekem is gazdálkodnom kellene, lévén 
ez a képzettségem. Csak hát az első kérdés az, 
hogy mivel. Mert terület lett volna. Akkor volt az 
első időszak, amikor az OTP-n keresztül a gaz-
dakörök bevonásával agrárfejlesztési forráshoz 
lehetett jutni. Ennek révén vásároltam az akkor 
kapható gépek közül egy MTZ-t, és hasonló ka-
tegóriájú munkagépeket. Így indult a gazdaság 
a család által kárpótlással visszavásárolt te-

rületeken. A testvérem is benne volt, de öt-hat 
éve nem tud dolgozni, ezért már bérlem tőle a 
földjét. Először a növénytermesztést indítottuk, 
szép lassan egy gépi beruházást is kapcsoltam 
hozzá - az alapvető eszközöket pályázat segít-
ségével szereztem be - s belefogtam a szőlőter-
mesztésbe is.  

– Ekkor kerültem kapcsolatba és lettem tagja 
a Hungária, akkori nevén a Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezetnek, mivel a kukorica ér-
tékesítését, illetve a fizetést egy többoldalú 
megállapodás alapján a takarékszövetkezet 
finanszírozásával oldottuk meg. Ettől kezdve 
egyre szorosabb lett a kapcsolatunk, hiszen a 
fejlesztés hitelezésében is részt vett a pénz-
intézet. Nagyon jó véleménnyel vagyok róluk, 
értenek a szakmánkhoz is, lekövetik a mező-
gazdaság helyzetét. Ez meglátszik a pénzintézet 
tevékenységén, igyekeznek segíteni a vállalko-
zásoknak a gazdaságilag nehéz időszakokban, 
időjárási viszontagságokkal sújtott években is. 
A géphiteleket, amelyek elsősorban a szőlőter-
mesztéshez kapcsolódnak, a takarékszövetke-
zet biztosította az Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány készfizető kezessége mellett. 

Nagy teljesítményű permetezőt, egy szárzúzó-
mulcsozó gépet vettem, amivel a venyigét össze 
tudom zúzni, illetve a sorközt kaszálom. Mind 
lízing hátterű fejlesztések, amelyeket a takarék-
szövetkezet finanszíroz.  

Ezek szerint a pénzügyi hátteret a takarékszö-
vetkezet biztosította. Hogy miként fejlődött 
ilyen körülmények között a vállalkozás, arról 
Kővári László a következőket mondta.

– A 2000-es évek elején újabb szőlőket telepítet-
tünk, végül 2002-ben családi gazdaság lettünk. 
Ennek vagyok a vezetője, s gyerekeim a tagjai. 
Most 117 hektáron gazdálkodunk, amiből 40 hek-
tár saját terület, a többi bérlemény, egy része 
a bátyámé és a gyerekeié, de van külső bérlet 
is. Emellett két hektár szőlő tarozik a gazdaság-
hoz, ennek egy részét 2003-ban telepítettük, 
viszonylag új telepítés és természetesen egy 
fajtaváltást is végrehajtottunk; a korábbinál 
korszerűbb fajták kerültek a földbe. A cabernet, 
merlot, kékfrankos irányába változtatunk. 

A miénk nem pincészet, csupán egyszerű csa-
ládi pince. Általában csak 10-20 hektoliter bort 
készítünk, 5-10 hektoliternyit végfelhasználók 
számára értékesítünk. Alapvetően az évjárat-
tól függ a bor mennyisége, mert sajnos volt 
olyan évjárat – mint például a 2010-es - amikor a 
rendkívül rossz időjárás miatt nem készítettünk 
bort – mert 2009-ről maradt borunk -; abban az 
évben az alacsony szőlőár miatt többet dolgoz-
tunk fel. Ezzel tudunk egy kicsit játszani: vagy 
eladom a szőlő 80 százalékát, vagy csak a felét; 
a többit feldolgozom az évjárattól és a kereslet-
től függően.

– Ilyen vállalkozásoknál mindig az a nagy kérdés, 
hogy megél-e belőle a család. 

Azt válaszolhatom, hogy tulajdonképpen egy 
munkahelyet teremtettünk, elsősorban a fiam 
számára, mert ő a családi gazdaság alkalmazott-

„A géphiteleket 
a takarékszövetkezet 
biztosította 
az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezessége 
mellett.”
Kővári László

VáLaSZúT ELőTT 
a cSaLádI gaZdaSág
Kővári László mind a lakóhelyén, mind szakmai körökben népszerű 
ember, ezt mutatják társadalmi megbízatásai is. Korábban a Tolna 
megyei agrárkamara elnöke volt, jelenleg több cikluson keresztül 
Szekszárd önkormányzati képviselője, a gazdasági és pénzügyi 
bizottság elnöke. Mindemellett gazdálkodó. Sikeres gazdálkodó 
egy családi gazdaság élén, pedig szinte a semmiből indult, 
hiszen a rendszerváltás idején munkanélkülivé vált. 
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ja. Ez is egy kicsit furcsa dolog, hogy a családi 
gazdaságnak előírják alkalmazott foglalkozta-
tását. Például éppen a hitelezés kapcsán merült 
fel, hogy a fiam mint a családi gazdaság alkal-
mazottja volt a készfizető kezes. Az érvényes 
rendelkezések szerint vele is bérleti szerződést 
kellett kötnöm a nevén lévő terület használatá-
ra. És mindezt szigorúan veszik akár az adózás-
nál, akár például a gázolaj támogatásoknál. Sze-
rintem az a lényeg, hogy a családi gazdaságban 
mindenki tulajdonos, vagy ha úgy veszem, min-
denki alkalmazott. Példaként mondhatom, hogy 
míg korábban a takarékszövetkezet elfogadta a 
termőföldet fedezetként, néhány éve központi 
intézkedés írja elő, hogy mindez nem elég, ha-
nem kell egy készfizető kezes is. És a fiam mint a 
gazdaság alkalmazottja lehet kezes. Úgy látom, 
hogy sok kérdés még nem rendezett a családi 
gazdaságokkal kapcsolatban. 

Tehát ha azt kérdezik, hogy megél-e a család a 
gazdálkodásból, nem tudom pontosan a család-
ra vonatkoztatni a bevételeket, a jövedelmező-
séget; tisztább, ha úgy fogalmazok, hogy terem-
tettünk egy munkahelyet a fiamnak. 
Talán segítség lehetne, ha például a bornál a 
hozzáadott értéket növelnék, ami a palackozást 
jelentené.

– Ekkora termelés mellett egy embernek, vagy 
egy családnak nyilvánvalóan nem éri meg pa-
lackozni. Ezért terveztük ötven gazdával egy 
pinceszövetkezet létrehozását, amely kereté-
ben közösen dolgoznánk fel a borokat és egy 
márka alatt értékesítenénk. Egyelőre – tőke 
hiányában - nem sikerült megvalósítani, pedig 
nincs más megoldás, mint az összefogás. Vo-
natkozik ez a növénytermesztésre is. Nyugaton 

nem vesznek külön-külön nagy értékű gépeket 
a gazdák, hanem gépköröket létesítenek, ahol 
közösen használják a korszerű, drága gépeket. A 
nagy munkákat mi is másokkal végeztetjük, bér-
munkában aratnak, s szállítanak, hiszen ekkora 
területre nem vehetünk kombájnt és szállító jár-
műveket. Valahogyan azt kellene megérteniük a 
kicsiknek, hogy nincs más lehetőségük csak az 
összekapcsolódás, egy-egy műveletet szövet-
kezetbe, vagy integrációba szerveződve lehet 
gazdaságosan megoldani. 
Hogyan tervezik a jövőt? - kérdeztük a vállalko-
zótól. 

– Én már a koromnál fogva sem kezdek újba. Ha 
lépni akarunk, a következő méret kétszáz hek-

tár körül van. Akkor viszont szükség lenne ko-
molyabb gépesítésre, és kellene alkalmazott is. 
Ettől nem lesz több a jövedelem; ha növelni aka-
rom a jövedelmet, akkor még nagyobb területen 
kell gazdálkodni; kb. háromszáz hektárig kellene 
elmenni. Háromszáz hektárnál az alkalmazott 
bére és a beruházás mellett is van elérhető jö-
vedelem. 

Ezt a dilemmát a fiam fogja eldönteni, vagy 
megtartja a mostani területet, megőrizve ezzel 
a saját munkahelyét, vagy valaki alkalmazásával 
meglépi a területi növelést, amit én nem teszek, 
már csak azért sem, mert a hozzátartozó fejlesz-
tés megint öt-tíz év elkötelezettséget jelentene. 
Ezt már – ha úgy dönt - neki kell bevállalnia. 
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A tanya és a tanyás településrendszer a jellegze-
tes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi 
sajátosságai alapján a magyar nemzeti örökség 
és egyben az európai örökség részét képezi. A 
Tanyafejlesztési Program a Kormányhatározattal 
elfogadott Nemzeti Vidékstratégia egyik térségi 
komplex vidékfejlesztési nemzeti programja. Célja 
a tanyarendszer korszerű megújítása, valamint az 
ott élők helyzetének, életkörülményeinek javítása. 
A Tanyafejlesztési Program keretében nemzeti 
forrásból a Vidékfejlesztési Minisztérium most 
második alkalommal hirdetett meg pályázato-
kat 1,5 milliárd forintos támogatási összérték-
kel. A tárca két fő területet kíván támogatni: a 

települési és térségi fejlesztéseket, valamint a 
tanyagazdaságok fejlesztéseit. Olyan térségi, 
önkormányzati és tanyagazdasági fejlesztések 
támogathatók, amelyek elősegítik a tanyai gaz-
dálkodás újraélesztését, a tanyai életmód hátrá-
nyainak csökkentését, az alföldi tanyás térségek 
fenntartható, a komplex vidékfejlesztésnek meg-
felelő fejlődését, a tanyai életmód sajátos értéke-
inek megőrzését. 
A pályázatokat 2012. július 9-től lehet benyújta-
ni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) honlapjáról elér-
hető elektronikus adatlap kitöltési felületén. A pá-
lyázatok benyújtási határideje 2012. augusztus 31.

TanyaFEJLESZTÉSI PrograM 
PáLyáZaTI FELHíVáSaI

KEdVEZő dÖnTÉS

A bioélelmiszer-ágazatban az „eurolevélnek” 
nevezett uniós ökocímkét 2010. július 1-jén ve-
zették be. Annak érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők könnyebben alkalmazkodjanak az új 
szabályokhoz, valamint az addig legyártott és 
beszerzett csomagolóanyagok ne vesszenek 
kárba – a címke alkalmazására – kétéves átme-
neti időszak került bevezetésre. Ez most lejárt: 
2012. július 1-től az uniós ökocímkét kötelező 
megjeleníteni minden olyan előre csomagolt 
bioélelmiszeren, amelyet az EU valamely tagál-
lamában állítottak elő, és megfelel a szükséges 
előírásoknak. Az uniós logó használata tovább-
ra sem kötelező a nem csomagolt, valamint az 
unión kívülről importált biotermékek esetében.
A csomagoláson az uniós logó mellett egyéb 
magán-, regionális vagy nemzeti logókat is el 
lehet helyezni. A logóval azonos mezőben fel 
kell tüntetni az ellenőrző szerv vagy hatóság 
kódszámát és a termék összetevőiként szol-
gáló mezőgazdasági nyersanyagok termelési 
helyét is. 

unIóS ÖKocíMKE 

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 középvál-
lalkozások, 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.

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

az agrár-Vállalkozási Hitelgarancia alapítvány valamennyi vidéki kis-,és közepes 
vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára nyújt készfizető kezességet, 
melyet az alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi 
vállalkozással kötött szerződéseikhez.

alapítványi kezesség funkciói
• hitelképesség növelése
• hitelhez jutási feltételek javítása
• pénzügyi életképesség biztosítása

alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel-
• Bankgarancia-
• Lízing-
• Faktoring szerződéshez

Kezességvállalás kondíciói
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának 
 Hirdetménye tartalmazza

A libamáj fontos magyar exportcikk, a termelés 
döntő hányadát kiviszik az országból; ez évente 
1200-1500 tonna mennyiséget jelent. Az export-
ból mintegy 7,5-8,0 milliárd forint árbevétel szár-
mazik. Az Európai Parlament mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési bizottsága 2012 június végén 
fogadta el a 2012-2015 közötti európai uniós 
állatjóléti stratégiával kapcsolatos jelentését, 
s ebben elvetette a hízott libamáj előállítását 
betiltó javaslatot. A döntés jelentős siker, külö-
nösen azért, mert a libahizlalásban érdekelt or-
szágok (Franciaország, Spanyolország, Bulgária,  
Belgium, Magyarország) kisebbségben vannak 
az Európai Parlamentben. Remélhetőleg az Eu-
rópai Parlament plenáris szavazásán is sikerül 
megvédeni a libamájtermelők érdekekeit.
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Az állattartó telepek korszerűsítéséhez a 2012. 
évtől nyújtandó támogatások részletes feltét-
eleiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alap-
ján újra lehet pályázni erre a jogcímre. A tárca 
célja az állattenyésztés és a növénytermesztés 
felborult arányának helyreállítása, az állatte-
nyésztés helyzetének erősítése. A támogatási 
kérelmeket 2012. augusztus 1. és 31. között 
lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz.

Azok a gazdák pályázhatnak, akik a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántar-
tásában szereplő állattartó telepet üzemel-
tetnek. A vissza nem térítendő támogatást az 
alábbi célkora lehet igénybe venni:

•  az állattartó telepen képződő trágya kezelé-
sét, tárolását, felhasználását szolgáló épített 
és beépített technológiai és infrastruktúra-
beruházás megvalósítása;

•  az állati férőhelyek kialakítását, az állattar-
tás és az állatszállítás minőségének javítását 
szolgáló épített és beépített technológia és 
infrastruktúra-beruházás megvalósítása;

•  a jó minőségű takarmány előállítását, fel-
használását, valamint a takarmányminőség 
megőrzését biztosító épített és beépített 
technológia és infrastruktúra-beruházás 
megvalósítása;

•  az állattartási tevékenységhez kapcsolódó 
munkafolyamatok elvégzésének minőségét 

javító épített és beépített technológia beru-
házások megvalósítása;

•  a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a 
nyomon követhetőséget javító, az állatbeteg-
ségek kialakulását és terjedését megelőző 
épített és beépített technológia beruházások 
megvalósítása.

A rendelet alapján az alábbi állatfajok eseté-
ben nyújtható támogatás: szarvasmarha, lófé-
lék (ló, szamár, öszvér), sertés, juh és kecske, 
baromfi (például házityúk, pulyka, kacsa, lúd, 
gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, 
strucc, emu), házi nyúl, méh.

A támogatás keretösszege 40 milliárd forint, 
amelynek 10 százalékát úgynevezett kis értékű 
beruházásokra különítettek el. 

Ez esetben – az összes megvalósítási helyre 
együttesen számolva – pályázónként legfel-
jebb 25 millió forintos támogatás igényelhető. 

A nagy értékű beruházások esetében meg-
valósítási helyenként egy pályázó maximum 
közel 870 millió forint támogatást igényelhet.

A támogatás mértéke a beruházási céltól,  
a pályázó státuszától (fiatal gazdáról van-e 
szó, vagy nem), illetve a megvalósítás  
helyétől (a fejlesztés kedvezőtlen adott-
ságú vagy Natura 2000 területen történik,  
vagy nem) függően az elszámolható költségek 
40-60 százaléka lehet.

Rövidesen megkezdődik a GAZDANet 
program végrehajtása. A program a 
legkisebb (4 EUME alatti) üzemméretű 
termelőknek segít a gazdálkodást és az 
(elektronikus) ügyintézést megkönnyítő, 
internet-hozzáférésre alkalmas számítógép 
beszerzésében. Összesen 3,5 milliárd 
forintos támogatási összeg áll a pályázók 
rendelkezésre. A vidékfejlesztési miniszter 
erről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelete 
megjelent a Magyar Közlönyben. A 
támogatási kérelmeket 2012. szeptember 1. 
és 30. között lehet beadni a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

A támogatás mértéke általánosan az 
elszámolható kiadások 40 százaléka, a 
fiatal gazdák esetében 50 százaléka. Egy 
jelentkező maximum 90 ezer forintos 
támogatásban részesülhet. Így csaknem 39 
ezer gazda juthat hozzá számítógéphez, és 
élhet majd az elektronikus kommunikáció 
és ügyintézés előnyeivel. A pályázati 
konstrukció keretében hozzáférhető 
gépeket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 
munkatársai adják át a nyertes pályázóknak 
legkésőbb 2013. március 31-ig.

A támogatás feltétele, hogy a számítógépet 
5 évig meg kell őrizni, és rendszeresen 
használni kell az MVH-val és a NAKVI-val 
való kapcsolattartásra, ügyintézésre. Az is 
feltétel, hogy a gazdáknak el kell végezniük 
egy egyhetes számítógépes tanfolyamot, 
amelynek költsége a szakképzésre for-
dítható támogatásból visszaigényelhető.

aZ áLLaTTarTó TELEPEK 
KorSZErűSíTÉSÉnEK 
TáMogaTáSa 

gaZdanET 
PrograM 

Harmadszor is meghirdetésre került a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulását segítő 
pályázat. Azok a 18 és 40 év közötti gazdák 
jelentkezhetnek a kiírásra, akik első alka-
lommal kezdenek el gazdálkodni, az agrár-
tevékenység végzéséhez megfelelő szakmai 
tudással, végzettséggel rendelkeznek, és 
vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni 
vállalkozóként vezetik. A fiatal gazdálkodók ez  
alkalommal összesen mintegy 4 milliárd fo-

rintos támogatást igényelhetnek gazdaságuk 
elindításához. A támogatást számos célra 
használhatják fel, így például termőföld vá-
sárlására vagy az állatállomány bővítésére is 
fordíthatják. Egy pályázó legfeljebb 12 millió 
forintot kaphat. 
A fiatal gazda pályázatok elbírálásakor plusz-
pontot kapnak az állattenyésztők. Előnyt él-
veznek még a kertészeti pályázók, hiszen ez az 
élőmunka-igényes ágazat növeli a foglalkozta-

tást. Több pontot kapnak majd azok a pályá-
zók is, akik vállalják, hogy lakóhelyük a lehető 
legközelebb lesz a gazdasághoz, illetve azok, 
akik főállású mezőgazdasági termelők lesznek. 
Többlet pont jár annak az ifjú gazdának is, aki 
tanyán, vagy 1000 főnél kisebb lakosságszámú 
településen él.
A támogatási kérelmeket 2012. július 16. és 
2012. augusztus 16. között lehet beadni a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

FIaTaL gaZdáK TáMogaTáSa 



GARANCIA
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki kiadványa, szerkesztéséért felelős az AVHA Kft. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
Felelős kiadó: dr. Herczegh András | Szerkesztőségi titkár: Horváth Attila | 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.
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TáMogaTáSI ELőLEgFIZETÉS

MEgHoSSZabbíToTTáK a FagyKár HITELKÉrELMEK 
bEnyúJTáSI HaTárIdEJÉT

A magyar vidékfejlesztési miniszter a köz-
elmúltban beadvánnyal fordult az Európai 
Bizottsághoz, hogy a 2011. évi száraz ősz és 
tél, majd a 2012. évi téli és tavaszi fagykár-
ok, valamint a 2012 nyár elején jelentkező 
jégverés okozta károk miatt Magyarország 

a 2012. évi egységes területalapú támoga-
tás (SAPS) esetében előleget fizethessen  
a termelőknek. 

A Bizottság helyt adott a kérésnek, a terü-
letalapú támogatás 50 százaléka fizethető ki 

előlegként a jogosultaknak. A bizottsági en-
gedély birtokában várhatóan 2012. október 
16-a után indulhatnak el a kifizetések, így a 
gazdák 2012 decemberéig a SAPS keretében 
hozzávetőlegesen 157 milliárd forint előleg-
hez juthatnak hozzá. 

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) ez év ele-
jére dolgozta ki az MFB Fagykár 2011. For-
góeszköz Hitelprogramot. A 8 milliárd fo-
rintos hitelkonstrukció célja, hogy a 2011. 
évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállításával fog-
lalkozó vállalkozások részére kárenyhítés 
céljából a mezőgazdasági termeléshez és 
folyó működéshez szükséges forgóeszköz 
hitelt biztosítson, államilag támogatott,  
kedvezményes kondíciókkal. 

A fagykár hitelhez a KKV kritériumnak megfe-
lelő egyéni vállalkozások, gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek, a családi gazdálkodók és 
mezőgazdasági őstermelők juthatnak hozzá, 
akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Ma-
gyarország területén található, és aki/amely 
ültetvényeiben elszenvedett tavaszi fagy-

kárát a 2011 májusában fagykárt szenvedett 
mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehe-
tőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 
értelmében megfelelő módon igazolja.

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszte-
ri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. 
(VI. 28.) VM rendelet megváltoztatta a 
fagykár hitelhez jutási lehetőségéről szóló 
133/2011. (XII. 22.) VM rendeletet. Ennek ér-
telmében a mezőgazdasági termelők 2012. 
június 30. helyett 2012. augusztus 31-ig 
nyújthatják be a hitelkérelmeket a MFB által  
megjelölt hitelintézetekhez.

A hitelkamat mértéke 3 havi EURIBOR + RKF3 
(azaz az MFB kamatfelár, amely jelenleg 
6,14�). A hitelfelvevő vállalkozás az ügyleti 
kamat és a hitelfelvételhez kapcsolódó költ-

ségek kiegyenlítéséhez 100 százalékos mérté-
kű állami támogatásban részesülhet. 

A futamidő legfeljebb 20 év. A hitelösszeg a 
károsodás mértékével arányosan kerül meg-
határozásra; 100 százalékos károsodás esetén 
1,6 millió forint hektáronként. A hitel összege 
legalább 500 ezer, legfeljebb 10 millió forint 
lehet. Saját erő nem szükséges. 

A módosítás értelmében a hitelprogram ke-
retében 2012. augusztus vége helyett, a 2012. 
október 31-ig megkötött szerződésekhez kap-
csolódik kamat- és költségtámogatás, vala-
mint kedvezményes díjú kezességvállalás. 

A hitel az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezességvállalása mel-
lett nyújtható.


