
A magyar agráriumban forrás- és tőkehiány 
tapasztalható,meddig érezteti hatását a vál-
ság? 

A pénzügyi-gazdasági válság példátlanul gyors 
ütemben gyűrűzött be Magyarországra és a világ 
más országaiba. A mezőgazdaság piaci keres-
letben megnyilvánuló válság-érintettsége sze-
rényebb, mint az iparé, vagy az építőiparé. Az 
export kereslet alig változott, a hazai élelmiszer 
kereslet pedig nem csökkent olyan mértékben, 
mint az ipari termékek esetében. Ugyanakkor a 
hazai gazdaság alapanyagokat feldolgozó, for-
galmazó vállalkozásai és a pénzintézetek megha-
tározó hányadban külföldi tulajdonban vannak. 
Érthető, hogy üzletpolitikájuk megvalósításában 
jobban érdekeltek, mint abban, hogy a magyar 
agrárium helyzetét javítsák. A válság miatt iga-
zán komoly probléma az agrárcégek fi nanszíro-

zásában jelentkezett. Még a tőkeerősebb cégek 
beruházásai is lassultak, a pénzügyileg kevésbé 
stabilak pedig likviditási problémákkal kerültek 
szembe. A hitelhez jutás drasztikusan megnehe-
zült, a banki források csökkentek. 

Hogy érinti ez az uniós támogatások felhasz-
nálását?

A hitelszűke fékezi a fejlesztéseket, nehezíti a 
folyó tevékenység fi nanszírozását és a piacon 
maradást. Ez akkor következett be, amikor az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
intézkedései segítségével olyan pályázati forrá-
sokhoz jutott az agrárium, amiből a versenyké-
pességet javító fejlesztéseket lehet megvalósí-
tani. De hitelek is kellenek. 

Hogyan lehetne enyhíteni az agrárium fi nan-
szírozási gondjain és tőkehiányán?

Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel fog-
lalkozó vállalkozások részére nyújtandó ked-
vezményes hitelek feltételeit a közösségi jog-
szabályok (Mezőgazdasági támogatási irányel-
vek; a Mezőgazdasági csoportmentességi ren-
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VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ 
A MAGYAR AGRÁRIUMBAN
A magyar agrárágazatban forrás- és tőkehiány tapasztalható. Mindez az 
agrár innovációt is érinti. Milyen sajátos vonásai vannak a hazai agrár 
innovációnak? Az agráriumban mennyire megoldott az innovációs ötletek 
piaci hasznosulása? Hogyan lehetne enyhíteni a szektor, illetve az agrár 
innováció fi nanszírozási gondjain és tőkehiányán? Erről beszélgettünk 
Sirman Ferenccel, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
szakállamtitkárával.

„...tárcánk az elmúlt 
hónapokban a MFB Zrt-
vel együttműködve több 
kedvezményes hitel-
programot dolgozott ki.”
Sirman Ferenc



delet, valamint a „de minimis” rendeletek) hatá-
rozzák meg. Hitelezési kedvezmény csak EU által 
engedélyezett támogatás részeként nyújtható. 
A válság hatására a fi nanszírozó pénzügyi intéz-
mények hitelezési politikája is változott. Azonos 
hitelbiztosítéki érték mellett kevesebb hitelt 
helyeznek ki, ugyanakkor a kamat jelentősen 
emelkedett. Ezen gondok enyhítésére tárcánk 
az elmúlt hónapokban a Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt-vel együttműködve több, az ágazat likviditá-
sának fenntartását és a fejlesztések megvalósí-
tását elősegítő kedvezményes hitelprogramot 
dolgozott ki és léptetett életbe.

Kérem, foglalja össze a hitelprogram főbb 
elemeit.

Kiemelném az Agrár Fejlesztési Hitelprogramot 
amely a beruházások megvalósítását segíti, az 
ÚMVP projekt kiegészítő hitelt, ahol a támogatá-
sokkal megvalósuló beruházások meggyorsítá-
sa érdekében vehetnek fel éven túli beruházási 
hitelt a mezőgazdasági vállalkozások. Az Agrár 
Forgóeszköz Hitelprogram keretében éven túli 
lejáratú forgóeszköz hitel vehető igénybe, a 
Gabona Forgóeszköz Hitelprogramban pedig 
az állattenyésztők, és a gabonatermesztők jut-
hattak 2009. december 31-ig éven túli lejáratú 
forgóeszköz hitelhez. Ezen kívül létezik az Új Ma-
gyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram is a 
TÉSZ-ek számára.

A magyar mezőgazdaság versenyképessé-
ge javításának egyik meghatározó eleme az 
innováció. Milyen sajátos vonásai vannak a 
hazai agrár innovációnak?

Magyarország kis fogyasztói piacnak számít, 
a hazai vállalatok igyekeznek piaci részesedé-
süket megőrizni, de tevékenységüket a szűkös 
saját forrás, a szerény innováció, a csekély vo-
lumen miatt csak néhányan képesek bővíteni. Az 
innováció a fogyasztói igények kielégítésének 
új, magasabb minőségű módja. Az innováció te-
remti meg a vállalkozás versenyelőnyét, ezáltal 
a fejlődési lehetőségét is. Ezért minden verseny-
képességre törekvő vállalkozás számára fontos 
a folyamatos megújulás.
Az innovatív új termékek fejlesztésére és gyár-
tására a tőkeerős nagyvállalatoknak több esé-
lyük van, a kis- és középvállalatoknak kevesebb a 
forrásuk kutatásra és fejlesztésre. Ennek ellené-

re ebben a körben is törekedni kell az innováció 
ösztönzésére, hiszen esetenként kis ráfordítás-
sal is lehet fejlődni, például a menedzsment is-
meretek megújítása, vagy az informatikai háttér 
fejlesztése révén. 

Melyek a legégetőbb problémák?

Általában véve az a gond, hogy a kutatás-fej-
lesztés humán erőforrásai is szűkösek. Az ezer 
foglalkoztatottra jutó kutatók száma a fejlettebb 
országokban 6-7, Magyarországon 4,1 fő, ala-
csony az agrár végzettségű fi atal kutatók száma 
is. Hiányzik a piac- és gazdaságorientált szemlé-
let, nem elég kiforrottak a kutató-fejlesztő mű-
helyeket és a vállalatokat összekapcsoló intéz-
ményi, hálózati struktúrák. Nincsenek ösztönző 
mechanizmusok a kockázati tőke innovatív vál-
lalkozásokba tereléséhez, nem kellően fejlettek 
az innovációt támogató tőkepiaci eszközök sem.
Pozitív irányú elmozdulás viszont, hogy megje-
lentek a széleskörű kooperáción alapuló, háló-
zatosodást elősegítő, integráló jellegű központi 
innovációs támogatások, kezdeményezések. 
Ilyenek például a Kutatási és Technológiai Inno-
vációs Alap, vagy az üzleti alapú együttműködést 
segítő Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Az 
agrár-felsőoktatási intézmények kutatás-fej-
lesztési infrastruktúrájának biztosítására, ku-
tatói csoportok alapkutatási tevékenységének 
támogatására pedig jelentős forrásokat nyújt a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program.

Hogyan foglalhatók össze a mezőgazdasági 
kutatások sajátosságai?

A folyamatos átalakulásban lévő agrárgazda-
ság sajátosságaiból adódik a mezőgazdasági 
üzemek döntő többségének szétaprózottsága 
és tőkeszegénysége, ezért az agrárkutatási pá-
lyázatokba vállalkozásként való bevonásuk és 
agrárkutatási szerepük - szakmai és támogatá-
si oldalról - más megítélés alá kell, hogy essen, 
mint az ipar területén működő tőkeerős válla-
latok. A mezőgazdasági kutatások (genetika, 
technológia stb.) és az élelmiszeripari kutatások 
jelentős része közcélt is szolgál, elsősorban az 
egészséggel, az élet minőségével kapcsolatos 
területen. Ebből következik az állami pénzen elő-
állított tudományos eredmények - az általános 
gyakorlattól eltérő - közcélú hasznosításának 

igénye is. A jelenlegi helyzetben a több ezer kis- 
és középvállalkozás anyagi források hiányában 
általában nem tud a meghirdetett nagy progra-
mokba bekapcsolódni. 

Az agráriumban mennyire megoldott az inno-
vációs ötletek piaci hasznosulása? 

Az innovációs ötletek származhatnak a piacról, 
vagy vállalkozáson belülről. Az ötlet megfogal-
mazását a kutatási-fejlesztési fázis követi, majd 
a gyakorlati megvalósításhoz beruházás kell, 
ezután lehet csak termelni. Egy ötletből akkor 
lesz sikeres agrár innováció, ha a fogyasztók az 
eredményt a piacon elfogadják és megfi zetik. 
Az ötletek piaci hasznosulása érdekében a tőke-
erős, professzionális piaci szereplőket jobban be 
kell vonni a K+F+I fi nanszírozásába. 

Miként segítheti az állam az agrár innováci-
ót?

Az adókedvezmények mellett lényeges olyan 
konstrukciók szélesebb körű alkalmazása, ahol 
a közpénzek nagyobb arányú magánforrást 
vonnak be az innováció fi nanszírozásába. Ma 
még hiányoznak azok a projektmenedzsment 
szolgáltatások, amelyek banki kölcsönökkel, 
kedvezményes kamatokkal, pénzügyi, beruhá-
zási menedzsment-szolgáltatásokkal segítenék 
a K+F eredmények gyakorlati bevezetését és 
az új termékek, technológiák fejlesztését addig 
a szintig, amíg az induló támogatás már azok 
nyereségéből téríthető vissza. Ezért az állam 
partnert keres az üzleti szféra valamennyi olyan 
szereplőjében, amely elkötelezett a magyar me-
zőgazdaság fejlesztésében és eszközökkel is 
rendelkezik annak előmozdítására.

A bankok hogyan tehetők érdekeltebbé az 
agrár innováció fi nanszírozásában?

Motiválni kell a pénzügyi intézeteket az innová-
ciót ösztönző banki konstrukciók kidolgozására, 
de szükség lenne egy banki kutatás-fejlesztési 
portfolió megalkotására is. A banki konstrukciók 
kockázatosságát a különböző garancia termé-
kek mérsékelhetik. Megjegyzem, hogy a banki 
hitelek mellett a kockázati tőkének is megha-
tározó szerepet kellene kapnia az innováció 
fi nanszírozásában, amihez ugyancsak pénzügyi 
garanciára van szükség. Mindezek mellett elen-
gedhetetlen a kutatás-fejlesztési eredmények 
és termékek piacképes áruvá konvertálása is. A 
bankok is szívesebben fi nanszíroznak, a befek-
tetők is szívesebben kockáztatnak, ha a kutatás 
– fejlesztés – innováció várható eredménye piac-
képes termék.
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„...elengedhetetlen a kutatás-fejleszté-
si eredmények és termékek piacképes 
áruvá konvertálása.”



A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) előre hozta a területalapú támogatás 
(SAPS) előlegének 139,7 milliárd forintos, illetve 
a kiegészítő támogatások közül a tej top-up 15,7 

milliárd forintos összegének folyósítását. 
Az MVH miközben folyamatosan fi nanszírozta az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 
nyertes projekteket, a pályázók részére 32 mil-

liárd forintos támogatási előleget is folyósított. 
A nehéz gazdasági helyzetre tekintettel pedig a 
támogatási előleg elszámolási határidejét 2009. 
december 15-éről 2010. január végére változtat-
ta. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás-
ból kb. 14 milliárd forinthoz jutottak hozzá az 
érintettek 2009-ben.
Az MVH álláspontja szerint mindent egybe vet-
ve sikeres volt az elektronikus kérelem-beadás 
bevezetése. A gazdálkodók 18 jogcím esetében 
nyújthattak be támogatási kérelmet az MVH-hoz 
elektronikus úton. A rendszer alkalmazása lerö-
vidítette az ügyintézési folyamatot: gyorsabban 
kiszűrhetővé váltak ugyanis a kérelmek formai 
hibái.

A fentiek háttere az, hogy az állami támogatások-
ra vonatkozó bizottsági iránymutatásokat 2006-
ban módosították: 2007-től kezdve megtiltották 
a tagállamoknak, hogy támogatást nyújtsanak a 
termőföld vásárlásához. A szigorítás oka, hogy a 
Bizottság szerint az állam által nyújtott támogatás 
földvásárláskor beépül az árba. Ekképp a hátrányo-
sabb helyzetű termelői csoportok - például a fi atal 
termelők - az áremelkedés miatt nehezebben jut-
hatnak termőföldhöz. Ezért tilos ilyen támogatást 
nyújtani, kivéve a földigényes vidékfejlesztési pro-
jekteket, ahol a termőföld árának 10 százalékáig 
továbbra is lehetőség van állami pénzek megpályá-

zására. A 2006. évi szabálymódosítás ugyanakkor 
lehetőséget adott a kormányoknak arra, hogy az 
állami támogatásoknak ezt a kifogásolt formáját 
átmenetileg, 2009-ig fenntartsák.
Támogatott kamatú hitel formájában Magyaror-
szágon számos családi gazdaság folyamodott az 
elmúlt években állami támogatásért termőföld-vá-
sárlás céljából. Az EU agrárminisztereinek döntése 
nyomán  Magyarországon folytatódhat a birtokfej-
lesztés és birtok-összevonás hiteltámogatása. Az 
agrártárca a következő években mintegy 5-6 ezer 
támogatási kérelemre és kb. 3,5 milliárd forintos 
támogatás folyósítására számít.

A Magyar Innovációs Alapítvány a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
tériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hi-
vatallal és az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal 

közösen – ez évben is várja a vállalkozások 
nevezését a Magyar Innovációs Nagydíjra. 

A díj elnyerésére azok a Magyarországon be-
jegyzett vállalkozások jelentkezhetnek, ame-
lyek a 2009. évben kiemelkedő innovációs 
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új 

szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti 
hasznot értek el. A jelentkezésben szereplő 
innovációs teljesítmény lehet valamilyen kuta-
tás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-
how alkalmazása, vagy technológia-transzfer. 

A jelentkezési határidő 2010. február 10-e. 

A díjak ünnepélyes átadására 2010. március 
végén kerül sor az Országházban.
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TÁMOGATÁS KIFIZETÉSEK
A GAZDÁLKODÓKNAK

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A FÖLDVÁ-
SÁRLÁS TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGÉT

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2009

2009-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal csaknem 600 milli-
árd forintot fi zetett ki a gazdálkodóknak. Az összeg jelentősen meghaladja 
a szokásos éves kifi zetés mértékét, mert a válság hatásainak mérséklése 
érdekében tavaly egy előrehozott támogatásutalásra is sor került.

Az európai uniós tagországok mezőgazdasági miniszterei 2009 végén 
hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország - más tagországokkal együtt – 
2013. december 31-ig meghosszabbítsa a földvásárlás állami támogatásá-
nak lehetőségét, ami 2009. december 31-én megszűnt volna. A lengyel fél 
korábban már megkapta e támogatási forma fenntartásának lehetőségét, 
most Magyarország mellett Lettország és Litvánia ilyen irányú kérését 
bírálták el kedvezően. 

Hívja a 06 40 400 771-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 kezdeti idők szinte kikényszerítették azt az 
új szemléletet, amelyről így beszélt Cserpes 
István a vállalkozás vezetője.

1992-ben az első tejválság idején indítottam a 
vállalkozást. Akkor kezdték a termelők megta-
pasztalni, hogy vége van a régi világnak, amikor a 
hosszú távú szerződések alapján minden tejet fel-
vásároltak a tejüzemek, s a fölösleget pedig – ha 
kellett – az állami intervenció fi nanszírozta. Akkor 
voltak a tüntetések, akkor borogatták ki a gazdák 
először a tejet. Pontosan tudtam, hogy új világ jön, 
valami mást kell kezdeni. Ekkor – a tejválság kellős 
közepén - határoztam el egy kis tejüzem létesíté-
sét. Bizonyára sokan elnézően mosolyogtak, hogy 
mit akarok én, amikor mindenki menekül a tejtől. 
De két dolgot tudtam. Egyik, hogy itt vannak kö-
röttünk a tejtermelő gazdák, akik nem tudnak 
mit kezdeni a tejjel, a másik, hogy a piacon csak 
a közepes minőségű, nagyüzemi tömegtermékek 
találhatók. Van egy piaci rés, amit meg lehet cé-
lozni. Hiányzik a tisztán természetes anyagokat 
tartalmazó, régi ízeket idéző tejföl, tejszín, túró 
és nincsenek kézi készítésű igényes sajtok sem. 
Az igazi áttörést a ricotta túró hozta. Addig szinte 
nem is gyártották az országban, mert az ehhez 

szükséges savót a nagyobb üzemek porították, a 
kicsik pedig takarmányként eladták az állattar-
tóknak. Így sikerült egy napi öt tonna ricotta tú-
rót felvevő piacot kiépítenünk. Ez már stabilitást 
adott a vállalkozásnak. Kellett is, mert induláskor 
1,2 millió forint hitelt kaptam a takarékszövetke-
zettől, ami akkor nagy pénz volt és még nagyobb 
csoda, hogy egyáltalán megkaptam, mert a nagy 
bankok szóba sem álltak a magamfajta, új utakat 
kereső vállalkozókkal. Szerencse, hogy a taka-
rékszövetkezet ismeri a helybeli vállalkozókat, s 
mondhatom, hogy együtt izgultak a vállalkozás 

sikeréért. Ez abban is megmutatkozott, hogy ha 
később forgóeszköz hiteleket kellett felvennem, 
s gondok voltak a törlesztéssel, rendkívül rugal-
masan, segítőkészen kezelték az ügyet. Szóval így 
kezdődött: máshol leselejtezett gépekkel, 21%-os 
kamattal, jelzáloggal a házunkon.  

Hogyan sikerült betörni a piacra?

Újítani kellett az értékesítés rendszerén is. A 
nagy áruházláncok csak a sokáig eltartható 
tömegtermékeket forgalmazzák. Ez az út a kéz-
művességre alapozott, minőséget kínáló mű-
hely számára járhatatlan, így aztán maradt a 
saját értékesítés. Először csak innen a „háztól” 
éttermeknek, iskoláknak szállítottunk, aztán 
jött a saját bolt, majd az értékesítő boltháló-
zat és az igazán innovatív ötlet, a kínáló autó. 
A „boci, boci tarkát” éneklő, nyitható oldalú, 
hűtőpulttal felszerelt kis teherautót villám-
gyorsan megkedvelték a vásárlók. Az első fur-
gont hamarosan követte a második, a harmadik, 
s ma már hat járja az országot. Ha nem törek-
szünk arra, hogy mind a gyártásban, mind az 
értékesítésben új módszereket valósítsunk meg, 
nem tudott volna a vállalkozás növekedni. Ettől 
függ, hogy egy kicsi vállalkozás el tud-e szakadni 
a „kofa” szinttől. Ez a „kofa” szint nem negatív 
minősítés, csupán azt jelzi, hogy ezen a szinten 
a mennyiség, a minőség, a választék erősen be-
határolt. A korlátozó határokat szabadítja fel az 
olyan innováció, amely eredményeként javul a 
minőség és így nő a mennyiség is. 

Amint az előzőekből is kiderül, a tejes kis-
vállalkozásnál éltek az innovatív fejlesztés 
lehetőségével, viszont – szemben sok más 
céggel – nem a munkaerő csökkentését 
szolgálták a fejlesztések. Erről így beszélt 
Cserpes István:

Lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok. Ná-
lunk az innovációra, a technikai, technológiai 
újításra nem azért van szükség, hogy kevesebb 
munkaerőt alkalmazzunk. Nem azért veszek új 
gépet, hogy tíz emberrel kevesebben dolgozza-
nak, hanem azért, hogy egy-egy termékből nem 
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FOLYAMATOS ÚJÍTÁS ÉS ÚJULÁS
Legutóbb egy újfajta túró rudival lepte meg a szakmai közönséget és 
a fogyasztókat a kapuvári Cserpes Sajtműhely. Megszoktuk már, hogy 
szinte programszerűen időről-időre új termékekkel lép a piacra 
a vállalkozás. Mondhatjuk, hogy a folyamatos megújulás, az innováció 
lett az egykori kis családi vállalkozás motorja. Mára már milliárdos 
forgalmú céggé nőtte ki magát, amely országos ismertségre tett szert 
kiváló minőségű, csak természetes összetevőket tartalmazó 
tejtermékeivel, elsősorban sajtjaival. 

„Újítani kellett az értéke-
sítés rendszerén is. A nagy 
áruházláncok csak a sokáig 
eltartható tömegterméke-
ket forgalmazzák.”
Cserpes István



csak többet, hanem jobbat készítsek. Vallom, 
hogy a kisvállalkozóknak elsősorban nem a meny-
nyiségi növekedésre kell koncentrálniuk, hanem 
a termék minőségére. Ez a mi előnyünk a nagyok-
kal szemben, és ami nem elhanyagolható, munkát 
adunk a környezetünkben élő embereknek.   

Az innováció sok esetben a költségek csök-
kentését jelenti. Ilyen a legutóbbi döntésük, 
amikor elhatározták, hogy biomasszával fű-
tenek.

Roppant egyszerű a képlet – mondja Cserpes 
István – ha itt a településen keletkezik annyi hul-
ladék, amit elégetve elláthatjuk hőenergiával az 
üzemet, sőt fűteni is lehet, akkor használjuk ki 
ezt a lehetőséget. Vettünk egy 1,2 megawattos 
kazánt, és meghirdettük a városban, hogy bár-
ki, aki nem tud mit kezdeni a papírhulladékkal, 
nyesedékkel, kerti lombbal, vagy bármilyen hulla-
dékkal, ami elégethető, hozza be nyugodtan, s mi 

eltüzeljük. Hozták is, végül már annyit, hogy fel 
kellett venni egy embert, aki a tűzrevalót rende-
zi, kötegeli, máskülönben mozdulni sem tudnánk 

az udvaron. És nem utolsó sorban vásárlókat is 
szereztünk: ha már hoznak tüzelőt, vásárolnak a 
boltunkban sajtot, tejfölt, joghurtot, vagy éppen 
túró rudit. Ők is jól járnak, velünk is jót tesznek.

Indultak-e pályázaton, használtak-e fel támo-
gatást?

Az üzem létesítésekor a beruházáshoz kaptunk 
támogatást. A közelmúltban pedig a biomassza 
hasznosítására kiírt pályázaton nyertünk külső 
forrást a kazánnal és a fűtőrendszerrel kapcso-
latos fejlesztésekre. Mindez valamilyen innovatív 
fejlesztéshez kapcsolódott, ám különösen hasz-
nos lett volna, ha az új termékek fejlesztését 
szolgáló támogatáshoz is hozzájuthattunk volna. 
Most lehetőség nyílik erre, s szeretnénk részt 
venni a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett egyik pályázaton.
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1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 474 5085
E-mail: offi ce@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki 
kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára 
nyújt készfi zető 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 készfi zető 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 fi zetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50%-os készfi zető kezesség mellett a kezességgel 
 biztosított összeg százalékában:

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

• A piaci kezességi díj, 50%-os készfi zető 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 díjfi zetés Egyszeri díjfi zetés

1 - 25 évig 1 évig 1-4 évig 4-7 évig
1-1 m 3000 Ft 3000 Ft
1 m-75 m 0,50 0,50 0,90 1,20
75 m-150 m 0,65 0,65 1,00 1,30
150 m- 0,80 - - -



A közös agrárpolitika (KAP) megőrzésében ér-
dekelt 22 tagállam illetékes miniszterei 2009. 
decemberében a francia szaktárca vezetőjének 
kezdeményezésére gyűltek össze Párizsban. 
A tanácskozáson olyan felhívást fogadtak el, 
amely szerint az Európai Uniónak erős mezőgaz-

dasági és élelmiszer-politikára van szüksége a 
diverzifi kált élelmiszer-ellátás, az agrárterme-
lők jövedelmének megőrzése, illetve a környe-
zetvédelmi, kutatás-fejlesztési feladatok megol-
dása érdekében egyaránt.

Az úgynevezett Párizsi Felhívásban az agrár-
miniszterek síkra szállnak amellett, hogy a me-
zőgazdaság kulcsfontosságú Európa számára 
– nemcsak a korábban ismert okok miatt, hanem 
újabban már a klímaváltozás elleni küzdelem 
és az ebből fakadó fejlesztések megvalósítása 
szempontjából is. 

Emiatt olyan ambiciózus mezőgazdasági politi-
kát kell megőrizni Európában, amely az egész 
Unióra kiterjed, és kellő forrásokkal rendelkezik 
ahhoz, hogy az EU megőrizhesse mezőgazdasá-
gi függetlenségét, s egyúttal a piaci és techno-
lógiai folyamatok által megkövetelt fejleszté-
seket, korszerűsítéseket is végre tudja hajtani. 
A 22 tagállam miniszterei szerint még a közös 
költségvetés reformjának megkezdése előtt 
megállapodásnak kell születnie a szakpolitikai 
célokról.

A tavalyi évben a zöldség-gyümölcs ágazat 
árbevétel-kiesése mintegy ötvenmilliárd forint 
volt: a 2008-as, mintegy háromszázötven milli-
árd forintos éves árbevétel ugyanis az előzetes 
adatok szerint háromszázmilliárd forint körül 
alakult. 

Az ágazatot a válság általános hatásai mel-
lett a kedvezőtlen természeti körülmények, a 
jég- és az aszálykár is sújtotta, csökkentve a 
termést. Az egy évvel korábbinál 100-150 ezer 
tonnával kevesebb, mintegy két és félmillió 
tonna terményt állítottak elő 2009-ben. 

A zöldség-gyümölcs ágazatban tevékenykedők 
számára a legnagyobb gondot - más ágazatok-
hoz hasonlóan - a fi nanszírozás jelentette. A 
legsúlyosabb feszültségek a termelői értékesí-
tő szervezeteknél (a TÉSZ-eknél) jelentkeztek. 
Ezért volt szükség az agrárkormányzat által 
szervezett (és a Magyar Fejlesztési Bank által 
kínált) forgóeszköz hitelcsomagra. Összesen 
mintegy nyolcmilliárd forintnyi kedvezményes 

hitelkeret állt rendelkezésre a TÉSZ-ek fi nan-
szírozásának segítésére.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács szerint az ágazat 
tevékenységének feltételeit számottevően ja-
vítaná, ha belátható időn belül olyan törvény 
készülne, amely segítené a piacszervezést, az 
átlátható gazdálkodást, a piacorientált terme-
lést, valamint a kutatás-fejlesztési és marke-
tingmunkát. 

A terméktanács egyúttal jogszabályban java-
solja rendezni az őstermelők jelenleg ellent-
mondásos helyzetét: tágítva lehetőségeiket, 
hogy tevékenységük az árutermelés irányába 
mozduljon. Az említett szakmaközi fi nanszíro-
zási kassza létrehozását az ágazati adóterhek 
mérséklésével és az így felszabaduló források 
célirányos befi zetésével oldanák meg.
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FELHÍVÁS A KÖZÖS AGRÁR-
POLITIKA MEGŐRZÉSÉRE

KÖZÖS FINANSZÍROZÁSI KASSZA 
A KERTÉSZETI ÁGAZATBAN?

A 2009-es év végén 22 uniós tagállam Párizsi Felhívás néven a közös 
agrárpolitika anyagi forrásainak megőrzése, sőt szerepének kiterjesztése 
mellett szállt síkra. A kezdeményezésben nem vesz részt az agrárpolitika 
liberális átalakítását szorgalmazó öt tagállam: Nagy-Britannia, Hollandia, 
Svédország, Dánia és Málta.

A zöldség-gyümölcs ágazat számára egy évi, mintegy öt-tízmilliárd 
forintos önálló fi nanszírozási kassza létrehozását tartja szükségesnek 
a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. 
Alapvető fontosságú lenne ugyanis több, a termelőket általánosan 
érintő feladat ágazati önfi nanszírozásának megoldása. Egy ilyen közös 
kassza terhére lehetne kifi zetni például a szakmai tanácsadás, 
az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés felmerülő költségeit.



Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékeny-
ség támogatása (GOP-2009-1.1.1 és KMOP-
2009-1.1.1)
 A konstrukció célja. Olyan kutatás-fejlesz-
tési projektek támogatása, amelyek kutatási 
eredményekre támaszkodva korszerű, magas 
innovációs értéket képviselő prototípusok 
létrejöttét eredményezik. A prototípus kuta-
tás-fejlesztési tevékenység eredményeként 
létrehozott mintapéldány, melynek célja, hogy 
bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudomá-
nyos szempontból való működőképessége. To-
vábbi cél a vállalkozások K+F tevékenységének 
fokozása, a vállalati K+F ráfordítás növelése, az 
egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások 
közötti K+F együttműködés, valamint a techno-
lógia-transzfer erősítése.
 Ki pályázhat? A pályázati kiírásra a Magyar-
országon székhellyel rendelkező kettős könyv-
vitelt vezető gazdasági társaság vagy szövetke-
zet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fi ókteleppel 
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaság fi óktelepe, illetve szövetkezet pályáz-
hat.
 Milyen tevékenységekre lehet pályázni? 
1) Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag 
megszerzésére irányuló kutatás, amelynek 
célja, hogy az így megszerzett tudásanyag fel-
használható legyen új termékek, eljárások vagy 
szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős 
javulást eredményezzen a már meglévő termé-
kekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; 
magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges 
komplex rendszerek összetevőinek létrehozá-
sát is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható 
prototípusokat. 2) Kísérleti fejlesztés: az alkal-
mazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe 
foglalása, azaz a kereskedelmi felhasználásra 
nem kerülő prototípus elkészítése.
 A támogatás formája és mértéke. Működé-
si támogatásnak nem minősülő, visszafi zetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás. A támo-

gatás mértéke nem haladhatja meg alkalmazott 
(ipari) kutatás esetében a K+F projekttámo-
gatásra elszámolható költség 50 százalékát; 
kísérleti fejlesztés esetében a K+F projekttá-
mogatásra elszámolható költség 25 százalékát. 
Kisvállalkozó pályázó esetén 20, középvállalkozó 
pályázó esetén 10 százalékponttal nő a támo-
gatás mértéke. A támogatás összege 25 és 300 
millió forint között lehet.
 Benyújtási határidő. A GOP esetében 2010. 
március 29., a KMOP esetében 2009. november 
2. volt.

Vállalati kutatás-fejlesztői kapacitás erősí-
tése (GOP-2009-1.3.2. és KMOP-2009-1.1.5)
 A konstrukció célja. A konstrukció célja kor-
szerű vállalati munkahelyek létesítése, illetve 
bővítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és 
új K+F munkahelyek létrehozásának támogatá-
sával.
 Ki pályázhat? A pályázati kiírásra a Magyar-
országon székhellyel rendelkező kettős könyv-
vitelt vezető gazdasági társaság vagy szövetke-
zet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fi ókteleppel 
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaság fi óktelepe, illetve szövetkezet pályáz-
hat.
 Milyen tevékenységekre lehet pályázni? 
1) Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, 
amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése 
a jelenségek alapvető lényegéről és a megfi gyel-
hető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási 
és felhasználási célkitűzés nélkül. 2) Alkalma-
zott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzé-
sére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az 
így megszerzett tudásanyag felhasználható 
legyen új termékek, eljárások vagy szolgálta-
tások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást 
eredményezzen a már meglévő termékekben, 
eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában 
foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex 
rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivé-

ve a kereskedelmileg felhasználható prototípu-
sokat. 3) Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipa-
ri) kutatás eredményének tervekbe foglalása, 
azaz a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő 
prototípus elkészítése. 4) Kutatási-fejlesztési és 
innovációs célt szolgáló infrastrukturális és in-
gatlan beruházás.
 A támogatás formája és mértéke. Működé-
si támogatásnak nem minősülő, visszafi zetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás. A támo-
gatás mértéke a GOP-2009-1.3.2 kiírás keretében 
az elszámolható költség maximum 50 százaléka, 
a KMOP-2009-1.1.5 kiírás keretében pedig legfel-
jebb 25 százaléka. A támogatás összege 200 
millió és 1,5 milliárd forint között lehet.
 Benyújtási határidő. Mind a GOP, mind a 
KMOP esetében 2010. július 5.
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI
TEVÉKENYSÉG ÉS AZ INNOVÁCIÓ 
TÁMOGATÁSA (GOP/KMOP)
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), illetve a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program (KMOP) keretében számos kiírás keretében lehet 
kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásra pályázatot benyújtani. 
Az általános gyakorlattól eltérően több GOP és KMOP konstrukció az agrár-
szektorba tartozó szereplők számára is lehetővé teszi támogatási forrás 
elnyerését. Az alábbiakban e pályázatokat mutatjuk be, amelyek közül 
három jelenleg is nyitott, egy pedig tavaly novemberben zárult.

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 szükséges - a 
kölcsönös megfeleltetés szerinti - 19 jogsza-
bály rendelkezéseinek, valamint a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait 
jelentő környezetvédelmi, élelmiszerbizton-
sági, állat- és növény-egészségügyi, valamint 
állatjóléti követelmények ismertetésére kerül 
sor. 
• A szaktanácsadás keretében a gazdálkodó 
ügyfélorientált pénzügyi tanácsadást is 
igénybe vehet, ha fejlesztési elképzelését rész-
ben vagy egészben hitelből kívánja fi nanszíroz-
ni. A fejlesztés és a vállalkozás adottságainak 
ismeretében az AVHA Kft. segítséget nyújt a 
legmegfelelőbb fi nanszírozási megoldás ki-
alakításában.
• A gazdálkodó az AVHA Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft-n – mint Területi Szaktanács-
adási Központon (TSZK) – keresztül a szak-
tanácsadásra fordított összeg 80%-át vissza 
nem térítendő támogatásként visszaigényel-
heti.



Az együttműködés az agrárágazatban, illetve 
a vidéki térségekben működő innovatív mikro-, 
kis- és középvállalkozások fejlesztésére; az ál-
taluk előállított magas tudástartalmú termékek 

és szolgáltatások értékesítésének, a kutatás-
fejlesztési eredmények üzleti hasznosításának 
előmozdítására; illetve az ezekkel összefüggő 
fi nanszírozási módok, konkrét projektek megva-

lósítását segítő egyedi fi nanszírozási eszközök 
kialakítására irányul. A felek az együttműködés 
jogi kereteként konzorciumot hoznak létre.

Az agrárvállalkozások innovatív fejlesztéseinek 
fi nanszírozási forrásai korlátozottak, projektjeik 
fi nanszírozása sokszor a szokásosnál nagyobb 
kockázattal jár. Ezért egyedi megoldások kidol-
gozása szükséges.

A konzorcium tagjai az előbbiekben említett 
célok elérése érdekében felhasználják hazai 
és nemzetközi kapcsolataikat, ugyanakkor a 
konzorcium kapcsolatot létesít további partne-
rekkel, például minisztériumokkal, szakmai és 
gazdasági érdekképviseletekkel, bankokkal és 
pénzügyi intézményekkel, egyetemekkel, kutató 
intézetekkel, nemzetközi partnerszervezetek-
kel. 

Az Alapítók azt remélik, hogy az együttműködés 
révén lehetőség nyílik a fi nanszírozási lehető-
ségek olyan kombinálására, amely az innovatív 
agrárvállalkozások fejlesztéseinek megvalósítá-
sához is megoldásokat kínál. Az uniós támoga-
tási források ugyanis önmagukban nem elegen-
dőek ahhoz, hogy az egyébként versenyképes 
új termékek, eljárások hosszú távon is haszno-
suljanak. Ezért fontos, hogy olyan speciális fi -
nanszírozási eszközöket alakítsanak ki, amelyek 
megkönnyítik az innovatív agrárvállalkozások 
hitelhez és tőkéhez jutását.

A konzorcium díjat alapít „Az Év Innovációs 
Agrár-Vállalkozása” néven. A díjazott az adott 
évben sikeres innovatív fejlesztéseket megva-
lósító agrárvállalkozások közül kerül kiválasz-
tásra.

AGRÁR INNOVÁCIÓS 
KONZORCIUM ALAKULT
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, az Innostart Nemzeti 
Üzleti és Innovációs Központ, az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 
illetve az Innostart Innovációs és Szolgáltató Kft. együttműködési 
megállapodást dolgozott ki az innovatív agrárvállalkozások kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységének segítésére, s így verseny-
képességük erősítésére.

A hazai kutatás-fejlesztés és innováció területén 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium, a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Mi-
nisztérium és a felügyelete alá tartozó Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal együttműködé-
sével a Nemzeti Technológiai Program keretében 
2009. december 23-án kiírásra került a Verseny-
képes Agrárium és Élelmiszeripar Alprogram. Az 
Alprogram az agrárium versenyképességének 

növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kíván-
ja elősegíteni előre meghatározott technológiák 
területén végzett középtávú, hasznosítás orien-
tált stratégiai kutatás-fejlesztési tevékenységek 
támogatásával. Az Alprogram a tudomány, a ha-
zai kutatás-fejlesztési szektor és a magyar me-
zőgazdasági vállalati szektor kutatás-fejlesztési 
kapcsolatának szorosabbá fűzését is célul tűzte 
ki.

Az Alporgramban pályázható témakörök az aláb-
biak voltak: 1) üvegházi és fóliaházas technológia-
fejlesztések, 2) exportképes, magas hozzáadott 
értékű feldolgozott tejtermékek fejlesztése és 
előállítása, 3) a tógazdasági haltenyésztés tech-
nológiájának, minőségének és termelékenysé-
gének fejlesztése a takarmányozás és az élettér 
hatékonyságának növelésével, 4) állati szaporí-
tóanyag termelés technológiai fejlesztése, takar-
mányozás hatékonyságának növelése a sertés 
és szarvasmarha tenyésztésben. A pályaművek 
beadása 2010. január 25-ig volt lehetséges.

NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM – 
STRATÉGIAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA 

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.
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