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Az agrárszektor
versenyképességének erősítése
Mekkora szerepet tölt be és milyen eredményeket ért el az agrárszektor
a nemzetgazdaságban? A közeljövőben milyen feladatokkal kell szembenéznie
az ágazatnak, és a klímavédelemre is tekintettel hogyan javítható annak
versenyképessége? Melyek az agrárfinanszírozás főbb folyamatai?
Milyen hosszabb távú feladatok megoldására lesz szükség a szektor
fenntartható és hatékony működésének biztosítására? Ezekről beszélgettünk
Farkas Sándorral az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárával,
miniszterhelyettesével.
Hogyan értékeli az agrárium teljesítményét
a nemzetgazdaságban?
Az elmúlt tíz évben a magyar mezőgazdaság jelentős fejlődésen ment keresztül. Az agrárium alapvető szerepet tölt be a gazdasági növekedésben,
a nemzetgazdaság külkereskedelmi többletének
biztosításában. Ezzel egyidejűleg foglalkoztatási, munkahelyteremtő szerepe is stabilizálódott.
A mezőgazdálkodás vonzereje is erősödött, fokozatosan növekszik a fiatal gazdálkodók és kistermelők száma. Az agrártevékenység termelékenysége 2010 és 2018 között kétharmadával
emelkedett. Ez uniós összehasonlításban is figyelemre méltó. Ám, a látványos növekedés ellenére
a hazai mezőgazdaság termelékenysége még jelentős tartalékokkal rendelkezik. Mindezen ismérvek alapján a kormány célja az agrárszektor életképességének, versenyképességének erősítése,
a hazai élelmiszerek előállításának különféle eszközökkel történő segítése. A közelmúltban megteremtődtek a sikeres fejlődés alapjai, 2019-ben
pedig meghirdethettük az építkezés évét.

„a versenyképesség erősítésének
feltétele a költséghatékonyság,
a fenntartható gazdálkodás biztosítása”
Farkas Sándor

Kérem, foglalja össze a szektor
2019. évi főbb eredményeit!
Noha számos nehézséggel kellett
szembenézni – például az aszállyal,
állategészségügyi problémákkal –
összességében sikeres évet zártunk, a mezőgazdaság stabil fejlődési pályára került. A mezőgazdaság 2019-ben is folytatta
növekedését, kibocsátásának volumene kb. 3 százalékkal nőtt, és
megközelítette a 2800 milliárd forintot. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek (köztük a növényolaj, a fatermékek, a bioetanol, a
non food termékek stb.) exportja
a nemzetgazdasági kivitel mintegy
8 százalékát tette ki, és közel 9
milliárd euró körül alakult. A teljes
külkereskedelmi aktívum hozzávetőlegesen felét
az agrárium biztosította. A szektor fejlődésének,
versenyképessége növelésének egyik legfőbb feltétele a beruházások megfelelő szintjének elérése.
A rendelkezésre álló támogatási források hatására is 2017-től a mezőgazdasági beruházások növekedésnek indultak, és ez a folyamat 2019-ben is
folytatódott. Azok teljesítményértéke 420 milliárd
forint közelébe emelkedett. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a Vidékfejlesztési Program
(VP) keretében 2019-ben összesen több mint 200
milliárd forint támogatás folyósítására került sor,
amelyből közel 100 milliárd forintot tett ki a beruházási jellegű támogatás. A kamat- és finanszírozási környezet továbbra is kedvező lehetőséget nyújtott a fejlesztési kölcsönök felvételére.

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ

2

Így az év egészében a beruházások majd 9 százalékkal lettek nagyobbak.
Mire lehet számítani az agrárfinanszírozás
területén?
Tekintettel vagyunk a mezőgazdaság finanszírozásának sajátosságaira: például magas a tőkeés forgóeszközigény, amelyet a gazdálkodók
jelentős részben hitelből finanszíroznak; a beruházások általában külső forrást igényelnek;
a termelési ciklus hosszú, a gazdálkodás eredményessége függ a biológiai-természeti folyamatoktól, hatásoktól. Sok gazdaság korlátozott
hitelfedezettel rendelkezik. Épp ezért nagy hangsúlyt helyezünk az agrárfinanszírozás segítésére, támogatására, így a hitelekhez kapcsolódó
kamat- és kezességi díjtámogatási elemekre is.
Várakozásaink szerint 2020-ban teljes egészében
lekötik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és
az élelmiszeripar 100 milliárd forint összegű beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatási program forrásait. Az Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitelek támogatását továbbra is kiemelten kezeljük, így a vállalkozások továbbra is
csaknem kamatmentesen jutnak a napi működést
finanszírozó hitelekhez.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kezességvállalása milyen szerepet tölt be, illetve fog betölteni az agrárfinanszírozásban?
A finanszírozási feladatok megoldásában számítunk az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány
további tevékeny szerepvállalására. Az alapítványi kezességvállalás segíti a gazdálkodók hitelhez jutását, ha csak részben vagy esetleg nem
rendelkeznek megfelelő banki biztosítékokkal.
A kormányzati törekvésekkel egybeesik, hogy
az alapítvány a jövőben is „kedvezőbb” hitelkörnyezethez, finanszírozáshoz juttassa a vállalkozásokat, kiemelten a mikro-, a kis- és a közepes
vállalkozásokat, az őstermelőket. Az is alapvető,
hogy bizonytalanabb és kedvezőtlenebb időszakokban is segíteni tudja a banki finanszírozást,
a vis maior támogatási eszközöknél közreműködjön a bajba került gazdálkodók megsegítésében.
A versenyképesség erősítése hogyan kapcsolódik össze az egyre gyakrabban szóba kerülő
klímavédelmi feladatokkal?
A versenyképesség erősítésének feltétele az igazodás a folyamatosan változó piaci körülményekhez, illetve a költséghatékonyság, a fenntartható
gazdálkodás biztosítása. Az uniós szándék is az,
hogy a jövedelempótló támogatásoknak erősebben kell kötődniük a környezet- és klímavédelemhez. Mindez azt jelenti, hogy az előttünk
álló időszakban komoly technológia-fejlesztésre
kell törekedni az élelmiszergazdaságban. Amikor
fenntarthatóságról beszélünk, nem csak a környezetvédelemről van szó. A modern mezőgazdasággal szemben elvárás, hogy miközben óvja
a talajt, egyre magasabb minőségű termékeket állítson elő, és ügyeljen a környezetére is. E célból

az Agrárminisztérium a kormány által meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterven felül,
a gazdák támogatását szem előtt tartva, további
konkrét intézkedésekkel is segíti a környezetvédelmet. Így például az öntözésfejlesztés, az erdősítés és a méhészek adómentessége egyaránt előmozdítja a klímavédelmet.
A szóban forgó területeken milyen lépések történtek?
Az öntözés olyan beruházás, amely akkor térül
meg, ha minél többen vesznek benne részt. Ezért
ösztönözzük az öntözési közösségek létrejöttét,
amelyeket kiemelten támogatunk az öntözéses
beruházások megvalósításában. A tavalyi év végén elfogadott öntözéses gazdálkodásról szóló
törvény alapján csökkentjük a beruházók bürokratikus terheit. Ugyanakkor, az öntézés fejlesztésére tíz éven át évi 17 milliárd forint forrást biztosít
a kormány. 2019. július 1-jétől működik a Nemzeti
Földügyi Központban az Öntözésfejlesztési
Főosztály, amelynek feladata a termelői vízkereslet megszervezése.
Az is cél, hogy az ország erdővel és fával borított
területét a jelenlegi 21-ről 27 százalékra növeljük,
így 250 ezer hektár területet kell erdőművelés alá
vonni. Ezt csak új erdők telepítésével, és természetes úton befásodott területek erdővé alakításával érhetjük el. Több területen tettünk lépéseket: folytatjuk az állami erdőtelepítési programot,
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
közösen útfásítási programba kezdtünk, illetve
a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben a honvédelmi célra fölöslegessé vált területek
erdősítésén dolgozunk. A VP-ben megemeltük az
erdőtelepítési jogcímen igényelhető támogatásokat. Támogatjuk az erdészeti szaporítóanyag termesztés infrastrukturális fejlesztéseit.
A globális tápláléklánc alapvetően a méhek és
egyéb beporzók tevékenységén alapul. Ezért
a méhészek nélkülözhetetlen munkáját is igyekszünk segíteni, bevezettük a méhészeti termékek
értékesítéséből származó bevételek személyi jövedelemadó mentességét, és 2020-ban is benyújthatók a méhészeti nemzeti programra vonatkozó
támogatási igények.
Milyen más hosszabb távú feladatokkal kell még
szembenézni?
Meg kell oldanunk a generációváltás kérdését,
ezért egy átfogó szakpolitikai programon dolgozunk. Reményeink szerint ez megoldásokat kínál
majd a gazdaságok idősebb generációktól a fiatalabbak számára történő átadás kapcsán felmerülő
akadályok elhárításához, vagy legalábbis megkönnyíti azt. A digitalizációban ugyancsak előre
kell lépnünk.

UI: Az interjú a koronavírus járvány magyarországi megjelenése előtt készült. Az egészségügyi
világjárvány okozta veszélyhelyzet kihirdetése, az
ezt követő gazdasági folyamatok módosíthatják,
átírhatják a cikk egyes megállapításait.

A magyar borok értékesítését
előmozdító pályázat
A 2019. évi válságkezelő intézkedések – így a zöldszüret és a krízislepárlás segítése – enyhítettek
ugyan az elmúlt időszakban a borpiacon tapasztalható nehézségeken, a magyar borok piaci helyzetének tartós javítása érdekében a borpromóció
támogatása is szükséges. Ennek célja a fogyasztás
stabilizálása, új fogyasztók bevonása, valamint az
értékesítési ár növelése.

borpromóció támogatására 2020. március 12-től
április 30-ig, míg az Európai Unión kívül megvalósuló értékesítést ösztönző tevékenységek támogatására 2020. április 1-jétől május 15-ig van lehetőség pályázatokat benyújtani. Utófinanszírozással
az elszámolható (például utazási, kiállítási, nyomdai és grafikai stb.) költségek felére lehet támogatást igényelni.

Az agrártárca a következő három évben ös�szesen mintegy 4,8 milliárd forint támogatást
biztosít – uniós források felhasználásával –
a magyar borok népszerűsítésére. Az erről szóló
2/2020. (II.28.) és a 3/2020. (II.28.) AM rendeletek szerint az Európai Unió területén megvalósuló

A kifizetési kérelmet elektronikus úton kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz. Egy pénzügyi
évben legalább egy kifizetési kérelmet kell beadni,
de lehetőség van évközi kifizetési kérelem benyújtására is. Az évközi kifizetési kérelmek benyújtása
között legalább 90 napnak kell eltelnie.
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Az alapítványi kezességvállalás
regionális jellemzői
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
célja általában a vidéki, de főként az agrárvállalkozók
és vállalkozások hitelképességének növelése, hitelhez
jutási feltételeinek javítása, külső forrásbevonási
képességének erősítése, pénzügyi életképességének
biztosítása. A hitel, bankgarancia, lízing és faktoring
ügyletekhez igénybe vehető kedvezményes
kezességvállalás az ország teljes területén
hozzáférhető a külső finanszírozási forrást bevonni
kívánó cégek számára.
Az alapítvány több tucat bankkal és más pénzügyi
vállalkozással áll kapcsolatban, amelyek mintegy 2500
fiókon keresztül szolgálják ki ügyfeleiket. Az AVHGA
1991 és 2019 között 91 ezer kezességvállalási ügyletet
bonyolított le, a kezességgel biztosított hitelek teljes
összege megközelítette az 1700 milliárd forintot.
Az AVHGA kezességvállalását több mint 2700
településen vették igénybe, amely az összes hazai
település kb. 86 százaléka. A mezőgazdasági
tevékenységben kulcsfontosságú térségekben 100-ból
97 településen vettek igénybe alapítványi kezességet,
illetve a hátrányos helyzetű településeken tevékenykedő
vállalkozások külső finanszírozásának előmozdításában
is kiemelkedő az alapítványi tevékenység szerepe.
Számos megyében, így Fejér, Bács-Kiskun, Csongrád,

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-SzatmárBereg megyében csaknem az összes településen akadt
már kezességvállalási ügylete az alapítványnak.
A többi megyében a települések 70 és 95 százalékának
vállalkozásait segítette az alapítványi kezességvállalás.
A kezességi ügyletek száma és a kezességgel biztosított
hitelösszeg az ország valamennyi régiójában magas
szintet ért el 2019-ben is. Az alapítványi aktivitás a délalföldi, illetve a kiemelkedő gazdasági erővel rendelkező
közép-magyarországi régióban volt a legnagyobb.
A kezességgel biztosított teljes hitelösszeg, illetve
a teljes ügyletszám 22-22 százaléka jutott erre a két
régióra. Kiemelkedő még az észak-alföldi régióban
vállalt kezesség súlya: a biztosított hitelösszeget
tekintve majd 16, az ügyletszámot tekintve kb. 17
százalékos hányaddal. A dél-dunántúli, a középdunántúli és nyugat-dunántúli régió részesedése
nagyjából azonos mértékű volt: az összes kezességgel
biztosított hitelösszeg 10-12, a teljes ügyletszám 10-11
százaléka került ki ezekről a területekről.
A kisebb gazdasági aktivitással jellemezhető északmagyarországi régióhoz az összes kezességi ügylet 8,
a kezességgel biztosított hitelösszeg mintegy 7
százaléka kapcsolódott, ám az ügyletszám itt is
kb. 10 százalékkal emelkedett.
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Életformája: agrárvállalkozó

minimális lehetőséget adnak. Az input anyagoknál már
elég nagy a mozgástér, mert nem mindegy, hogy mikor
veszem meg például a vetőmagot, vagy a műtrágyát.
Az ára ettől függően jelentősen változik. És ide kapcsolom a precíziós művelést, aminek révén célzottan és
pontosabban tudjuk adagolni a szükséges anyagokat,
ezzel nem csak terméseredményt fokozhatom, hanem
csökkenthetem a költségeket is.

Kevés olyan szép birtok és mintaszerű gazdálkodás található az országban,
mint amilyen Lassu Béla segesdi gazdasága. Nem véletlen, hogy a legutóbbi
„Az ország legszebb birtoka” címen meghirdetett verseny növénytermesztő
kategóriájában a második helyezést érte el. Szakemberek véleménye szerint,
ha a majorságot áthelyeznénk Ausztriába, rendezettségével, eredményeivel,
ott is az elsők között lenne.
Lassu Béla agrárvállalkozó – a nagy
multinacionális cégeknél egykor vezetői szintekig jutott sikeres menedzser – a következőkben foglalta
össze, hogy miként fordult élete a
földművelés, azon belül is a szántóföldi növénytermesztés irányába.
– Az indulást szinte kiprovokálta az
élet: 2005 szeptemberében a bérlők
nem akarták kifizetni a bérleti díjat a
földem után, közben engem bírságolt
a hatóság, mert parlagfüves volt a terület. Rákényszerültem, hogy lépjek
valamit, vagy eladom a földet, vagy
saját művelésbe veszem. Az eladás
szóba sem jöhetett, így 2006 októberében 24 millió Ft tőkével megalapítottam a Lagroland
Kft-t és az előző gazdálkodó által vetett növények betakarítását követően 2007 januárjában a cég megkezdte
működését. Az első két évben egy helyi nagyvállalkozó
bérmunkában művelte a földet, utána a művelést is
átvettem. Azt mondhatom, hogy három fontos alapja
van ennek a cégnek. Egyik maga a jó Isten, hittem és
hiszek a segítségében, mert én nem értettem annyira a mezőgazdasághoz, hogy elmertem volna kezdeni egyedül a gazdálkodást. Másik a bank, aki odaállt
mögénk és segített a finanszírozásban, a harmadik az
emberek, a munkatársaim. Ezen a három pilléren nyugodott, s nyugszik ma is a cég. 2009-ben kezdtük el a
telephely kialakítását, ahogy mondani szokták, a jó pap
is holtig tanul, ez a telephely kialakítására is érvényes,
mind a mai napig csiszoljuk, alakítjuk.
Összesen 900 hektáron gazdálkodunk, ami szántóföldi növénytermesztést jelent. A terület kétharmadán őszi vetésű, egyharmadán pedig tavaszi vetésű növényeket termelünk. A finanszírozást illetően
a Budapest Bankban egy olyan partnert találtam,
aki ésszerű határokig mögém áll a finanszírozásban.
Kiemelném, hogy számomra nagyon jó a bank „és�szerű határokig” megközelítése, ami azt jelenti, hogy

„Nagy biztonságot adott az induláskor is, de most is,
hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
készfizető kezességgel a hitelek mögött áll.”
Lassu Béla

egyfajta ellenőrzést is ellát a középtávú üzleti tervek
szempontjából. Odafigyel, hogy az ember szem előtt
tartsa a finanszírozhatóságot, bármennyire is kedvezőnek látszik, ne vágjon bele több mindenbe egyszerre.
A cégünk banki kapcsolattartójának szakértelme, munkája nélkül nem lenne ilyen jó, gördülékeny a kapcsolat
a bankkal. Ami fontos számomra, hogy nem személytelen pénzintézettel állok szemben, hanem mellettem áll
egy olyan pénzügyi szakember, aki ismeri az üzemet,
tudja, mire van szükségünk, ugyanakkor tisztában van
a bank elvárásaival is. Ez a titka a gyors és gördülékeny
ügyintézésnek. Nagy segítség volt ez a pályázatos
beruházások esetében is, de több beruházás pályázat nélkül, saját erőből és banki hitelből valósult meg.
Legutóbbi és legnagyobb beruházásként egy szárítót
építettünk ebben a pénzügyi konstrukcióban. Nagy
biztonságot adott az induláskor is, de most is, hogy az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességgel a hitelek mögött áll. A partnerek segítsége nem csak a felívelő, hanem a nehéz időszakokban
is elengedhetetlen. Az évek alatt kiépített bizalom és
ügyfélismeret sokat számít abban, hogy kedvezőtlen
körülmények között is a legjobb megoldásokkal tudjuk
biztosítani közösen a vállalat sikeres jövőjét.

A soron következő fejlesztésekről szólva elsősorban a technológiai változásokat emelte ki a vállalkozó.
– Idén kezdjük el a precíziós gazdálkodást, a robottechnika bevezetését. Úgy gondolom, hogy a jövő
mindenképpen az elektronizált robottechnikán alapuló
mezőgazdaság. Persze nem csak a mezőgazdaságra
igaz, hanem az élet legtöbb területére is. A technika
bevezetésétől még precízebb, költséghatékonyabb,
környezetbarátabb, és összességében versenyképesebb gazdaságot remélek. Nagyban segíti ezt, hogy

a telephelyvezető agronómusunk egy olyan csapatot
állított fel, amely nyitott az új technika bevezetésére. A termelési folyamatot az elejétől a végéig (talaj
előkészítés, termény betakarítás, szárítás) saját eszközökkel, emberekkel látjuk el. A terményt általában
nyersanyagként nagykereskedő cégeknek adjuk le.
A terveinket megnehezítheti a kedvezőtlen gazdasági
környezet, teljesen új kihívásokkal kell szembe néznünk, de hiszünk abban, hogy a technológia fejlesztésével lehet a cég üzleti sikerességét is hosszú távon
biztosítani.
Repcéből tavaly 3,8 tonna, búzából 7,7 tonna, napraforgóból 3,0 tonna, kukoricából 10,5 tonna termett
hektáronként. Mindezt öntözési lehetőség híján értük
el kedvező időjárási feltételek mellett. Mivel semmi lehetőségünk nincs az öntözésre, az időjárás pedig egyre szélsőségesebb és szárazabb, alapvető fontosságú
a víztakarékos megoldások alkalmazása. Az agrotechnika precíz betartásával lehet a talajban lévő csapadékot megfogni. Kezdődik ősszel a szántással, vagy a talajlazítással, tavasszal folytatódik az időben elvégzett
talajlezárással, a legkevesebb forgatással előkészített
vetőággyal, ezt követően a műtrágyát fokozatosan
juttatjuk ki a növénynek, és lombtrágyázás is segít az
átmeneti szárazságok okozta terméscsökkenés mérséklésében. A precíziós gazdálkodástól ennek a továbbfejlesztését remélem abban az értelemben, hogy
kevesebb input anyagot használunk fel, pontosan oda
és annyit juttattunk ki, ahol és amennyi szükséges,
aminek eredményeképpen a termésátlagunk is növekedni fog.
A növekedés mellett legalább ennyire fontos a költségek alakulása. Mennyire lehet kézben tartani
a költségeket? – kérdeztük a vállalkozótól.
– A költségeket illetően nagyon fontos az input anyagok felhasználása. A művelési költség kb. 70 százalékát
a felhasznált input anyagok ára teszik ki, ugyanakkor
itt van a legnagyobb mozgástér a költségek csökkentésére. Bár nagyon nagy a bérköltség, nem lehet vele
takarékoskodni, a környékbeli vállalkozásoknál magasabb fizetést adunk, ezzel is kifejezve a kiváló munka megbecsülését. Itt nagy mozgási lehetőség nincs.
A kiváló, szakképzett és kipróbált munkaerő a legnehezebb helyzetben is kiemelkedően fontos, hiszen
e nélkül a fejlődés sem lehetséges.
A gázolaj ára csupán pár forint eltérést enged, attól
függően, hogy mikor vásárolom. Az alkatrészek ára is
attól függ, hogy mennyire tudok alkudni, de a különbség nem tesz ki jelentős összeget. Ezek összességében

Korábban a multi cégnél is vezető volt, mennyire
jelent változást az agrárvállalkozói lét? – kérdeztük
Lassu Bélától.
– Életformában és lélektanilag is más az alkalmazotti és
a vállalkozói lét. Alkalmazottként, ha kimegy az ember
a munkahely ajtaján, valamilyen mértékben otthagyja
a felelősséget és a munkát. Én, mint vezető bár nem
tudtam teljesen otthagyni, de ha beteg voltam, vagy elmentem szabadságra, megmondtam, ki miért felel és
folyamatos volt a munka, delegálni tudtam a munkát.
Itt, mint vállalkozó, ha szabadságra megyek is, hiába
pakolom össze a bőröndömet, nem látható, a repülőtér
mérlege sem mutatja ki, hogy ott vannak benne a napi
gondjaim, ha kell, intézkedem, levelet írok, gyakorlatilag viszem magammal a vállalkozásomat is. Ami nekem
nagyon furcsa volt az első időkben, hogy a nagy cégnél
voltak alattam emberek, meg fölöttem is, bármit tettem, kaptam visszajelzést. Itt viszont az ember egymaga van, nincs visszacsatolás. Visszacsatolás az, amikor
az ember a végén el tudja adni a terményt és hogy
mennyiért tudja eladni. A termelésben az input anyagok beszerzése nagyrészt a kezemben van, eladáskor
tudok valamit mozogni az árral, bár a tőzsde bekorlátozza az árakat, de nem mindegy, hogy mikor adom el
a terményt. Némi korlátok mellett, van beleszólásom
a technológiába, meghatározhatom, hogy mikor csinálok meg bizonyos munkaműveleteket, a csapatomon
múlik, hogy időben végezzünk. De onnantól, hogy az
ember elveti a növényt – nagyon leegyszerűsítve – nem
sokat tehet. Ha tévedtem, csak egy év múlva tudom
korrigálni. Ez nagy különbség a más ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokhoz képest, amelyek „csak”
a piacnak vannak kitéve. Ezt is meg kellett szokni. És
meg lehet szokni.
Vállalatvezetőként sokkal nagyobb a felelősségem is,
az alkalmazottak és családjaik élete is sok szempontból
rám van utalva, nekem kell könnyebb vagy nehezebb
döntéseket meghozni. A jelen legnagyobb kihívása
a pénzügyi stabilitás megtartása és erősítése, bevonva a mellettünk álló pénzintézetet és más partnereket.
Hiszem, hogy a jelenlegi nehéz helyzetet átvészelve
még sikeresebb jövő elé néz a vállalat.

5

GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ

6

Pályázható támogatási konstrukciók
a Vidékfejlesztési
Programban
„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogathatók: az öntözőberendezések vízellátását
biztosító vízvisszatartási létesítmények építése; természetes vízszűrőmezők kialakítása; meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási hatékonyságának
javítása; meliorált mezőgazdasági utak kialakítása;
új öntözőberendezések beszerzése és öntözővízszolgáltató művek létrehozása; az öntözőberendezések energiahatékonyságának javítása. A támogatás
a mezőgazdasági termelők egyéni beruházása esetén maximum egy, kollektív beruházás esetén pedig
maximum kétmilliárd forint lehet. A támogatás ös�szes elszámolható költséghez viszonyított maximális aránya a közép-magyarországi régióban 40, más
régiókban 50 százalék lehet. A fiatal mezőgazdasági
termelőket 10 százalékponttal magasabb támogatási hányad illeti meg. A kollektív módon végrehajtott
projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási hányadra jogosultak. A 2020. április 1-jéig és augusztus 3-ig benyújtásra kerülő pályázatok kerülnek
együttes elbírálásra.
Az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló
beruházások” című támogatási konstrukció célja
az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához
és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark, valamint az
erdészeti termékek és melléktermékek gazdasági
hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást
szolgáló gépek és berendezések beszerzésének ösztönzése, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, a faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is. Az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege maximum
100 millió forint lehet. A támogatási intenzitása
a Közép-Magyarországi régióban 40, az összes többi régióban 50 százalék. A 2020. április 2., június 30.,
szeptember 30. és december 31. határnapig beadott
pályázatok elbírálása együttesen történik meg.

A sertés- és a baromfitartók
állategészségügyi támogatása
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi
vidéki kis- és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó,
őstermelő számára nyújt készfizető kezességet a hitelezés
során, melyet az alapítvánnyal együttműködő pénzügyi
intézményeknél igényelhetnek.
Mit jelent a készfizető kezesség?
• A fedezetek egyik típusa.
• Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.
• Csökkenti a pénzügyi intézmények kockázatát, ezáltal növeli
a finanszírozási hajlandóságot.
• Támogatást jelent a vállalkozások számára, amennyiben
a jogszabályi keretek a kedvezményes díjon történő
kezességnyújtást lehetővé teszik.
Hogyan zajlik az ügyintézés?
• A vállalkozás a pénzügyi intézményekhez nyújtja be finanszírozási
igényét, a bank intézi a kezesség igénylését is, a vállalkozás
közvetlenül nincs kapcsolatban az alapítvánnyal.
• Az alapítvány minden, a kkv-kat finanszírozó pénzügyi
intézménnyel kapcsolatban áll, így szinte az összes kereskedelemi
banknál, számos faktoring és lízing cégnél kérhető az alapítvány
készfizető kezességi szolgáltatása.
Milyen ügyletekhez köthető a kezesség?
• Hitel, hitelkeret, kölcsön, többcélú hitelkeret
• Bankgarancia, bankgaranciakeret
• Faktoring
• Lízing
Alapítványi kezesség funkciói
• Hitelképesség növelése
• Hitelhez jutási feltételek javítása
• Pénzügyi életképesség biztosítása
Kezességvállalás kondíciói
• A finanszírozás futamideje: minimum 91 nap, maximum 25 év
• Az agrárvállalkozások számára rendkívül kedvező díjakat kínál
az alapítvány. A díjakat az alapítvány Üzletszabályzatának
Hirdetménye tartalmazza.
• Kezességvállalás mértéke: maximum 80 százalék
A vállalkozás kedvezőbb hitelfeltételek elérése érdekében
jelezheti a pénzügyi intézményeknél, hogy igénybe kívánja
venni a hitelhez az alapítvány készfizető kezességét.
• A kezességre való jogosultságról előzetesen is lehet tájékozódni
az alapítványnál, és Kezesség ígérvény is igényelhető.
• Ehhez Kezességi ígérvény igénylő lap kitöltése szükséges,
amely elérhető a www.avhga.hu weboldalon.
• Az aláírt és beszkennelt igénylő lapot elektronikus formában
az info@avhga.hu e-mail címre szükséges megküldeni.
• Az alapítvány által kiállított, e-mailben visszaküldött Kezességi
ígérvényt a vállalkozás lehetséges fedezeti elemként be tudja
mutatni a pénzügyi intézményeknél a hitel felvételét megelőzően.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

A társadalmi egyeztetést követően várhatóan 2020
áprilisában kerül meghirdetésre a Vidékfejlesztési
Programban a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című, mintegy kétmilliárd forintos keretösszegű uniós pályázati
felhívás, amely a közelmúltban Magyarországon is
megjelent madárinfluenza- és afrikai sertéspestis
járvány megelőzésének költségeihez járul hozzá. Az
állattartó telepeken történő különböző járványos betegségek megjelenésének kockázata számos technológiai megoldás alkalmazásával mérsékelhető. Az erre
szolgáló berendezések, eszközök beszerzéséhez, illetve építési feladatok megoldásához nyújt segítséget
a támogatási konstrukció.
A felhívás két célterületből épül fel: az első
a „Baromfitartó telepek járványvédelmi rendszereinek
fejlesztése”, a második a “Sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”. Az önállóan támogatható fejlesztési tevékenységek két fő csoportja
szerepel a pályázatban:
1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó
tevékenységek – Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása:
• Telepi hullatároló kialakítása és korszerűsítése;
• Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez;
• Gumicsizma mosó kialakítása;
• Kényszerzuhany kialakítása;
• Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval, zárt (kialakítása: legalább fedett, oldalán
madárháló) állatmozgatási útvonalak (hajtófolyosó) kialakítása;
• Telepi fertőtlenítőkapu telepítése;
• Vadmadár és rágcsálók bejutását megakadályozó kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése;
• Kerékfertőtlenítő medence kialakítása, korszerűsítése;
• Eszközbeléptető helyiség kialakítása;
• Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában;
• Állatrakodó átalakítása, lefedése, korszerűsítése.
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. – Állatbetegségek
kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése:
• Telepi hullaégető beszerzése;
• Fertőtlenítő permetezők beszerzése;
• Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés
beszerzése;
• Seprőgép (fertőtlenítő fúvókákkal, szivattyúval) beszerzése;
• Mosórobot beszerzése;
• Eszközbeléptető doboz beszerzése;
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• Ködképző berendezés beszerzése;
• UV (germicid) lámpák beszerzése;
• Nyílászárók ellátása szúnyoghálóval és szabadba nyíló ajtókhoz légfüggöny beszerzése;
• Madárháló beszerzése.
Előreláthatólag projektenként maximum 20 millió
forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a nyertes pályázók. A támogatás maximális
mértéke közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 40, a többi régióban az ös�szes elszámolható költség 50 százaléka. A fiatal
mezőgazdasági termelő által és a kollektív módon
végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatásra jogosultak.

A VP folyamatban levő
pályázati kiírásai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borszőlőültetvény telepítés támogatása
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett
területeken
Erdősítés támogatása
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
Egyedi szennyvízkezelés
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása
az élelmiszeripar és a borászat területén
A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai
Segítségnyújtás Projekt
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló
Technikai Segítségnyújtás Projekt

Az élelmiszer-feldolgozás
támogatása
Az agrárpolitika az élelmiszeripar fejlesztését kiemelt célként kezeli. A különféle támogatási területek összesített adatai alapján, a magyar élelmiszeriparban tevékenykedő fő-, vagy résztevékenységű
vállalkozások 2014-2020 között várhatóan több,
mint 360 milliárd forint támogatáshoz juthatnak
hozzá. A szektor fejlesztését a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Beruházás ösztönzési célelőirányzatának, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP), a Vidékfejlesztési
Program (VP), a Pénzügyminisztérium által koordinált Nagyvállalati Beruházási Támogatási
Program támogatási forrásai segítik.
Az Agrárminisztérium adatai szerint a VP-ben az
élelmiszer-feldolgozók számára meghirdetett pályázati felhívások keretében eddig közel 900 kérelem részesült kedvező elbírálásban. A megítélt támogatási forrás megközelíti a 158 milliárd forintot.

Élelmiszer feldolgozó tevékenység

Támogatott
kérelmek (db)

Megítélt támogatás
(millió Ft)

Gyümölcs- zöldségfeldolgozás, tartósítás

367

67 728

Húsfeldolgozás, tartósítás,
húskészítmény gyártása

246

37 984

Tejfeldolgozás

64

12 672

Italgyártás

63

11 158

Egyéb élelmiszer gyártása

58

10 656

Malomipari termék, keményítő gyártása

41

8 990

Növényi, állati olaj gyártása

43

7 831

Pékáru, tésztafélék gyártása

4

702

Összesen

886

157 721

legesen 60 támogatott projekt valósulhat meg.
A tejfeldolgozással kapcsolatos beruházások kivitelezésére majd 13 milliárd forint, az italgyártással és egyéb élelmiszer előállításával foglalkozó
vállalatok terveinek megvalósítására pedig közel
11-11 milliárd forint áll a szakágazati szereplők rendelkezésére. Az élelmiszeripar számára meghirdetett pályázatokon a legkisebb arányban a sütőipar
képviseltette magát. Az ágazatból összesen négy
támogatási kérelem kapott kedvező bírálatot, és
az elnyert összeg kb. 700 millió forint volt.
A beruházási, így az élelmiszer-feldolgozási projektek finanszírozásában az elnyert támogatások
és a gazdálkodók saját forrása mellett kiemelkedő
szerepe van a hitelezésnek. A banki forráshoz jutást az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kedvezményes kezességvállalása segíti, amely
a beruházások megvalósítását és fenntartását
szolgáló hitelekhez, támogatások előfinanszírozásához, vagy előleg lehívásához kapcsolódó
bankgaranviához egyaránt kapcsolódhat. Az alapítványnak kulcsszerepe van a bankok által megköveteltnél gyakran szerényebb fedezettel rendelkező élelmiszer-feldolgozással foglalkozó kkv-k
hitelezésének lehetővé tételében. A VP-s élelmiszeripari és egyéb fejlesztési projektek megvalósításában 2020-ban is fontos finanszírozást segítő,
stabilizáló szerepet lát majd el az alapítvány.

Forrás: Agrárminisztérium

A fenti táblázat szerint az elnyert támogatások
nagy részét a zöldség-gyümölcs feldolgozással,
illetve tartósítással foglalkozó vállalkozások, valamint a húsipari cégek kapták meg. A 2014 és
2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban
a zöldség-gyümölcs feldolgozással kapcsolatban
összesen kb. 370 pályázat volt eredményes, míg
a húsfeldolgozást, tartósítást és húskészítménygyártást érintő projektek közül csaknem 250 kapott támogatást. Az előbbiek esetében az elnyert
támogatás mintegy 68, az utóbbiak közel 38 milliárd forint támogatáshoz férhettek hozzá. A tejfeldolgozással, az italgyártással, illetve az egyéb
élelmiszer előállításával foglalkozó vállalkozások
közel azonos eredménnyel szerepeltek a VP-s
pályázatokon. Mindhárom területen hozzávető-

GARANCIA
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki kiadványa. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
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