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TOVÁBB BŐVÜLHET A HITELPIAC

A bankszektornak milyen feladatokat kellett megoldani?

Hogyan értékeli a koronavírus válság kedvezőtlen 
következményeinek ellensúlyozására született jegybanki és 
állami intézkedések hatását a vállalati finanszírozásban? 

 

Hasznos lépésnek tartottuk a hiteltörlesztési moratórium tavalyi 
bevezetését, a gazdasági nehézségek miatt optimális eszköz volt a 
nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatására. A moratórium 
kapcsán azt is fontos megjegyezni, hogy a járvány kedvezőtlen 
gazdasági hatásait a nyáron végre dinamikus növekedés válthatja 
fel. A világviszonylatban is sikeres oltási programnak köszönhe-
tően előrehaladott fázisban van a fokozatos nyitás és a gazdaság 
újraindítása. Ez a környező országokhoz hasonlóan hazánkban is 
lehetőséget teremt a moratórium újbóli átgondolására. Magyaror-
szágon a gazdaságpolitika fontosnak tartja a kilábalás segítését, a 
gazdaság gyors felpörgetését, így a hazai intézkedéscsomagban 
nagy arányt képvisel a beruházások támogatása, a többféle 
kedvezményes hitelprogram. Ezek az agrárvállalkozások számára 
is új lehetőségeket biztosítanak. Talán mondanom sem kell, a 
járvány által sújtott ágazatok számára az állami, jegybanki és 
banki programok mellett az elmúlt hetekben elkezdődött nyitás 
tud segíteni.

A bankszektor a különböző konstrukciók, támogatási formák köz-
vetítésében, a szaktanácsadásban, a megfelelő finanszírozási 
megoldás megtalálásában nyújtott hatékony segítséget a vállal-
kozások számára. Például az OTP Bank ebben vállalt szerepét az 
NHP Hajrá Kiválósági Díjával két alkalommal is elismerte az MNB. A 
hiteltörlesztési moratórium, az ehhez kapcsolódó rapid intéz-
kedések meghozatala, a jogszabályi megfelelés is komoly kihívást 
jelentett. Szinte néhány óra alatt kellett átállítani a rendszereinket. 

A koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak kezelésére szolgáló jegybanki és állami lépések 
hogyan érintették a bankszektort és a vállalkozások finanszírozását? Miként alakult a vállalkozói 
hitelezés és hitelállomány? Milyen kihívások és lehetőségek rajzolódnak ki az agrárszektor 
fejlődésében és finanszírozási forrásokhoz jutásában? A vállalkozások jövőbeni hitelezése milyen 
perspektívát kínál a bankok számára? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Becsei Andrással, az OTP 
Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. vezérigazgatójával, a Magyar Bankszövetség alelnökével.

A MAGYAR BANKSZEKTORT STABIL 
HELYZETBEN ÉRTE A TAVALY KIALAKULT 
JÁRVÁNYHELYZET ÉS AZ AZT KÖVETŐ 
GAZDASÁGI VISSZAESÉS.
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BECSEI ANDRÁS
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ÁTMENETI TÁMOGATÁS A 
FŰSZERPAPRIKA-TERMELŐKNEK
A magyarországi fűszerpaprika-termelők 
számos kihívással kénytelenek szembenézni. 
Rendszeresen nagy mennyiségű, viszonylag 
olcsó, hullámzó minőségű import érkezik az 
országba, valamint jelentős mértékű a nem 
legális kereskedelem is. A klímaváltozás 
következményei és a hiányos öntözés rontják 
a termelés hatékonyságát. A magas fajlagos 
termésmennyiséget biztosító vetőmagok, 
fajták és hibridek beszerzése gyakran aka-
dozik. A fűszerpaprika vetésterülete szűkül, a 
termesztők jövedelmezősége sokszor ala-
csony szinten alakul.

Az előbbiek miatt, a gazdálkodási feltételek 
javítása érdekében a fűszerpaprika-termelők 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM 
rendelet alapján a 2021. évben kizárólag át-
meneti támogatást igényelhetnek az érintett 
gazdálkodók a minőségi fűszerpaprika ter-
melése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag 
költségeinek részbeni kompenzálására. A cél 
az, hogy a magas minőségű, drága vető-
magok megvásárlása ne jelentsen a 
termelőknek túlzott anyagi megterhelést. Az 
a gazdálkodó jogosult a támogatásra, amely 

 

AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN ELÉRHETŐ 
AZ ALAPÍTVÁNYI KEZESSÉGVÁLLALÁS

Az AVHGA lényegében az összes bankkal, pénzügyi vállalkozással 
kapcsolatban áll. Az AVHGA kezességvállalását eddig több mint 2700 
településen vették igénybe, amely az összes hazai település 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) célja az 
agráriumban tevékenykedő és a vidéki térségben működő 
vállalkozások, gazdálkodók hitelképességének növelése, hitelhez 
jutási feltételeinek javítása, külső forrásbevonási képességének 
erősítése, pénzügyi életképességének biztosítása. A hitel, 
bankgarancia, lízing és faktoring ügyletekhez igénybe vehető 
kedvezményes kezességvállalás – köszönhetően az alapítvány széles 
partneri hálózatának – az ország bármely pontján elérhető a külső 
finanszírozási forrást bevonni kívánó vállalkozások számára. 

csaknem 90 százaléka. Azokban a régiókban, ahol az agrárszektor 
nagyobb szerepet játszik, különösen erős az alapítványi jelenlét. Itt 
100-ból 97 településen igényeltek alapítványi kezességet. 

A hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások 
kulcsszerepet játszanak a helyi gazdaságban. A kisebb lélekszámú 
településeken működő vállalkozások számára különösen fontos a 
kedvezményes finanszírozási lehetőségek elérhetősége, hiszen 
sokszor csak így képesek életben maradni, működtetni a helyi 
gazdaságot, megtartani a vidéki lakosságot és fenntartani a tájat. Az 
ezen vállalkozások finanszírozásának előmozdításában kiemelkedő 
az alapítványi tevékenység szerepe. 
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a nyilvántartásba vételi kötelezettségének 
eleget tett. A támogatás mértéke a támo-
gatási (a 2020. október 20. és 2021. április 30. 
közötti) időszakban vásárolt vagy termel-
tetőtől, termelői csoporttól átvett, és a saját 
művelésében lévő földterületen teljes 
egészében felhasznált fémzárolt vetőmag 
nettó árának 75 százaléka, de kilogrammon-
ként legfeljebb 100 000 forint. A támogatási 
kérelmet a 2021. május 1-je és 2021. augusz-
tus 5-e közötti időszakban lehet benyújtani.

2

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról 
szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet előírásainak értelmében 
támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések 
beszerzéséhez. Az elérhető támogatás a már végrehajtott borászati 
beruházás ráfordításainak 50 százaléka, legfeljebb 100 millió forint 
lehet. A 2020 novemberében beadott és kedvezően elbírált 
támogatási kérelmek alapján – a 2020/2021 borpiaci évben – az 
érintett borászatoknak 2021. május 17. és 2021. június 15. között kell 
benyújtaniuk a támogatás-kifizetési kérelmet.

BORÁSZATOK 
TÁMOGATÁSA

Támogatás
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Az agrárágazat finanszírozásában milyen kihívásokat jelent a 
járvány nyomán kialakult helyzet, illetve hosszabb távon a 
Közös Agrárpolitika átalakulása, a zöldítés, a Vidékfejlesztési 
Program új rendszere? Hogyan tud ebben segíteni az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány? 
Egyértelműen az agrárhitel-állomány további dinamikus növekedé-

Hogyan alakult a vállalati és agrárhitel-állomány?

A bevezetett hitel- és garanciaprogramok milyen 
eredményekre vezettek? A hitelprogramok hogyan 
alakították át a hitelpiac szerkezetét?

A hazai bankszektor stabilitását mutatja, hogy a rendkívüli 
körülmények ellenére is aktív hitelezéssel tudta támogatni a 
lakosságot és a vállalatok működését. Mind a vállalati, mind a 
lakossági hitelállomány 10 százalékot meghaladó mértékben 
bővült, természetesen erre hatással voltak a moratórium, illetve a 
különféle támogatott hitelkonstrukciók is. Ha csak az agráriumot 
vizsgáljuk, elmondható, hogy 2019-ről 2020-ra az agrár hitelpiac 
kb. 158 milliárd forinttal növekedett, leginkább a társas 
vállalkozások hitelei gyarapodtak. Ha hosszabb, öt éves időtávon 
vizsgáljuk a szektort, az agrár hitelpiac 2016 és 2020 között 
összességében mintegy 592 milliárd forinttal növekedett. E növe-
kedés 62 százaléka a mezőgazdasági szektorban, 38 százaléka az 
élelmiszeriparban történt. 

A támogatott eszközök szerepe kettős: enyhíthetik a visszaesést, 
ugyanakkor plusz dinamizmust adhatnak a gazdaság élénkíté-
séhez is. Fontos megemlíteni azt is, hogy a magyar bankszektort 
stabil helyzetben érte a tavaly kialakult járvány és az azt követő 
gazdasági visszaesés. Komoly likviditási tartalékkal, megfelelően 
teljesítő hitelállománnyal rendelkeztek a hazai hitelintézetek. A 
szektor jövedelmezősége némileg visszaesett, azonban az elmúlt 
hónapokban bevezetett hitel- és garanciaprogramok következté-
ben a hitelpiac nem sérült komolyabban. Tapasztalataink szerint a 
kölcsönöket döntő többségben forgóeszköz finanszírozásra veszik 
igénybe az ügyfelek, ugyanakkor a piac mintegy 30 százalékát 
kitevő beruházási hitelek nagy részét új beruházások finanszíro-
zására használják fel.
 

 

Bár még mindig sok a bizonytalanság a járvánnyal kapcsolatban, 
de úgy látjuk, hogyha az átoltottság tovább nő és a mutációk miatt 
nem kezdődik újabb hullám, akkor végre újraéledhet a gazdaság. 
Mivel a hitelpiac a tavalyi évben is igen kedvezően alakult, 2021 
második felére a járványhelyzet negatív gazdasági hatásainak 
csökkenésére, illetve gazdasági növekedésre számítunk, ennek 
megfelelően a kihelyezések tekintetében is optimisták vagyunk. 

Mennyire veszik figyelembe a fenntarthatósági 
szempontokat? 
A fenntarthatósági célok elérése egyre fontosabb feladatot jelent 
az agrárium szereplői számára is, amit jól jelez, hogy már az 
átmeneti években is lesz olyan támogatás, amely energia-
hatékonysági, illetve biodiverzitás-védelmi célokat szolgál. Az ezt 
követő 2023–2027-es periódusban pedig az EU szabályai szerint a 
KAP források 40 százalékát kell klímavédelmi célokra költeni. 
További lendületet adhat a programnak, hogy információink 
szerint a Magyar Nemzeti Bank jelenleg is futó vállalati zöld 
tőkekövetelmény-programjába is szeretné bevonni az agráriumot. 

Az ilyen jelentős összértékű pályázati lehetőségek hatékony 
felhasználása komoly felkészülést igényel a beruházók, a pályázók 
oldaláról, de a támogatók, a finanszírozók részéről is. A kereske-
delmi banki tapasztalat szerint a beruházás előtt álló vállalko-
zások előbb megvizsgálják finanszírozási lehetőségeiket és a 
források odaítélésének feltételeit, majd ezek fényében hozzák 
meg döntéseiket. Az OTP Agrár a bank társterületeivel együtt 
felkészült az új igények fogadására, az ügyfelek zökkenőmentes 
kiszolgálására. Sőt a pénzügyi háttér megteremtésén túl a cég-
csoport az OTP Hungaro-Projekt szakértelme révén a pályázatok 
megírásában és benyújtásában is segíti az érintetteket.

Milyen további kihívásokkal néz szembe a bankszektor, 
hogyan ítéli meg a vállalkozói hitelezési kilátásokat?

A fentiek mellett elmondható, hogy a fenntarthatósági szempon-
tok érvényre juttatása az OTP Csoporton belül prioritást élvez. A 
vállalati terület mellett a jelzáloghitelezés lehet az, ahol a 
közeljövőben komoly előrelépések várhatók a zöld finanszírozást 
illetően.

Ehhez a fejlesztési hullámhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány is alapvető segítséget nyújt, mégpedig a fedezeti oldal 
biztosításával segítheti a vállalkozások hitelképességének javítá-
sát és hitelhez jutását.

Ebből az összegből már a következő két évben 1500 milliárd 
forintra lehet pályázni, ami önmagában is 200 milliárd forinttal 
több, mint amennyi az előző hét éves időszak egészében rendel-
kezésre állt, s e forrás legalább 50 százaléka az agrárium 
fejlesztését, beruházásait fogja szolgálni. A már meghirdetett 
pályázatokon túl így további pályázatok kiírása várható hamaro-
san az Agrárminisztérium részéről. 

Hogyan tud ebben segíteni az OTP Bank? 

sére számítunk. A szektor óriási lehetőség előtt áll, mivel hatalmas 
forrás érkezik a magyar agráriumba a következő években. Az 
uniós Közös Agrárpolitika első pillérének következő két évében 
egy átmeneti időszak várható, amelyben a jelenlegi, ismert 
támogatási rendszer fog működni. Más a helyzet a Vidékfejlesztési 
Program esetében, az előttünk álló hét plusz két éves időszakban 
ugyanis a korábbi 1300 milliárd forintos forrás helyett 4265 
milliárd forint áll rendelkezésre az ágazat és a vidék fejlesztésére. 
Ennek oka, hogy a kormány a nemzeti társfinanszírozási arányt az 
eddigi 15-ről 80 százalékra emelte. 

AZ AGRÁRHITEL-ÁLLOMÁNY TOVÁBBI 
DINAMIKUS NÖVEKEDÉSÉRE SZÁMÍTUNK.
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ÁTMENETI TÁMOGATÁS A 
FŰSZERPAPRIKA-TERMELŐKNEK
A magyarországi fűszerpaprika-termelők 
számos kihívással kénytelenek szembenézni. 
Rendszeresen nagy mennyiségű, viszonylag 
olcsó, hullámzó minőségű import érkezik az 
országba, valamint jelentős mértékű a nem 
legális kereskedelem is. A klímaváltozás 
következményei és a hiányos öntözés rontják 
a termelés hatékonyságát. A magas fajlagos 
termésmennyiséget biztosító vetőmagok, 
fajták és hibridek beszerzése gyakran aka-
dozik. A fűszerpaprika vetésterülete szűkül, a 
termesztők jövedelmezősége sokszor ala-
csony szinten alakul.

Az előbbiek miatt, a gazdálkodási feltételek 
javítása érdekében a fűszerpaprika-termelők 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM 
rendelet alapján a 2021. évben kizárólag át-
meneti támogatást igényelhetnek az érintett 
gazdálkodók a minőségi fűszerpaprika ter-
melése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag 
költségeinek részbeni kompenzálására. A cél 
az, hogy a magas minőségű, drága vető-
magok megvásárlása ne jelentsen a 
termelőknek túlzott anyagi megterhelést. Az 
a gazdálkodó jogosult a támogatásra, amely 

 

AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN ELÉRHETŐ 
AZ ALAPÍTVÁNYI KEZESSÉGVÁLLALÁS

Az AVHGA lényegében az összes bankkal, pénzügyi vállalkozással 
kapcsolatban áll. Az AVHGA kezességvállalását eddig több mint 2700 
településen vették igénybe, amely az összes hazai település 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) célja az 
agráriumban tevékenykedő és a vidéki térségben működő 
vállalkozások, gazdálkodók hitelképességének növelése, hitelhez 
jutási feltételeinek javítása, külső forrásbevonási képességének 
erősítése, pénzügyi életképességének biztosítása. A hitel, 
bankgarancia, lízing és faktoring ügyletekhez igénybe vehető 
kedvezményes kezességvállalás – köszönhetően az alapítvány széles 
partneri hálózatának – az ország bármely pontján elérhető a külső 
finanszírozási forrást bevonni kívánó vállalkozások számára. 

csaknem 90 százaléka. Azokban a régiókban, ahol az agrárszektor 
nagyobb szerepet játszik, különösen erős az alapítványi jelenlét. Itt 
100-ból 97 településen igényeltek alapítványi kezességet. 

A hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások 
kulcsszerepet játszanak a helyi gazdaságban. A kisebb lélekszámú 
településeken működő vállalkozások számára különösen fontos a 
kedvezményes finanszírozási lehetőségek elérhetősége, hiszen 
sokszor csak így képesek életben maradni, működtetni a helyi 
gazdaságot, megtartani a vidéki lakosságot és fenntartani a tájat. Az 
ezen vállalkozások finanszírozásának előmozdításában kiemelkedő 
az alapítványi tevékenység szerepe. 
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a nyilvántartásba vételi kötelezettségének 
eleget tett. A támogatás mértéke a támo-
gatási (a 2020. október 20. és 2021. április 30. 
közötti) időszakban vásárolt vagy termel-
tetőtől, termelői csoporttól átvett, és a saját 
művelésében lévő földterületen teljes 
egészében felhasznált fémzárolt vetőmag 
nettó árának 75 százaléka, de kilogrammon-
ként legfeljebb 100 000 forint. A támogatási 
kérelmet a 2021. május 1-je és 2021. augusz-
tus 5-e közötti időszakban lehet benyújtani.
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Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról 
szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet előírásainak értelmében 
támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések 
beszerzéséhez. Az elérhető támogatás a már végrehajtott borászati 
beruházás ráfordításainak 50 százaléka, legfeljebb 100 millió forint 
lehet. A 2020 novemberében beadott és kedvezően elbírált 
támogatási kérelmek alapján – a 2020/2021 borpiaci évben – az 
érintett borászatoknak 2021. május 17. és 2021. június 15. között kell 
benyújtaniuk a támogatás-kifizetési kérelmet.

BORÁSZATOK 
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Támogatás
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Az agrárágazat finanszírozásában milyen kihívásokat jelent a 
járvány nyomán kialakult helyzet, illetve hosszabb távon a 
Közös Agrárpolitika átalakulása, a zöldítés, a Vidékfejlesztési 
Program új rendszere? Hogyan tud ebben segíteni az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány? 
Egyértelműen az agrárhitel-állomány további dinamikus növekedé-

Hogyan alakult a vállalati és agrárhitel-állomány?

A bevezetett hitel- és garanciaprogramok milyen 
eredményekre vezettek? A hitelprogramok hogyan 
alakították át a hitelpiac szerkezetét?

A hazai bankszektor stabilitását mutatja, hogy a rendkívüli 
körülmények ellenére is aktív hitelezéssel tudta támogatni a 
lakosságot és a vállalatok működését. Mind a vállalati, mind a 
lakossági hitelállomány 10 százalékot meghaladó mértékben 
bővült, természetesen erre hatással voltak a moratórium, illetve a 
különféle támogatott hitelkonstrukciók is. Ha csak az agráriumot 
vizsgáljuk, elmondható, hogy 2019-ről 2020-ra az agrár hitelpiac 
kb. 158 milliárd forinttal növekedett, leginkább a társas 
vállalkozások hitelei gyarapodtak. Ha hosszabb, öt éves időtávon 
vizsgáljuk a szektort, az agrár hitelpiac 2016 és 2020 között 
összességében mintegy 592 milliárd forinttal növekedett. E növe-
kedés 62 százaléka a mezőgazdasági szektorban, 38 százaléka az 
élelmiszeriparban történt. 

A támogatott eszközök szerepe kettős: enyhíthetik a visszaesést, 
ugyanakkor plusz dinamizmust adhatnak a gazdaság élénkíté-
séhez is. Fontos megemlíteni azt is, hogy a magyar bankszektort 
stabil helyzetben érte a tavaly kialakult járvány és az azt követő 
gazdasági visszaesés. Komoly likviditási tartalékkal, megfelelően 
teljesítő hitelállománnyal rendelkeztek a hazai hitelintézetek. A 
szektor jövedelmezősége némileg visszaesett, azonban az elmúlt 
hónapokban bevezetett hitel- és garanciaprogramok következté-
ben a hitelpiac nem sérült komolyabban. Tapasztalataink szerint a 
kölcsönöket döntő többségben forgóeszköz finanszírozásra veszik 
igénybe az ügyfelek, ugyanakkor a piac mintegy 30 százalékát 
kitevő beruházási hitelek nagy részét új beruházások finanszíro-
zására használják fel.
 

 

Bár még mindig sok a bizonytalanság a járvánnyal kapcsolatban, 
de úgy látjuk, hogyha az átoltottság tovább nő és a mutációk miatt 
nem kezdődik újabb hullám, akkor végre újraéledhet a gazdaság. 
Mivel a hitelpiac a tavalyi évben is igen kedvezően alakult, 2021 
második felére a járványhelyzet negatív gazdasági hatásainak 
csökkenésére, illetve gazdasági növekedésre számítunk, ennek 
megfelelően a kihelyezések tekintetében is optimisták vagyunk. 

Mennyire veszik figyelembe a fenntarthatósági 
szempontokat? 
A fenntarthatósági célok elérése egyre fontosabb feladatot jelent 
az agrárium szereplői számára is, amit jól jelez, hogy már az 
átmeneti években is lesz olyan támogatás, amely energia-
hatékonysági, illetve biodiverzitás-védelmi célokat szolgál. Az ezt 
követő 2023–2027-es periódusban pedig az EU szabályai szerint a 
KAP források 40 százalékát kell klímavédelmi célokra költeni. 
További lendületet adhat a programnak, hogy információink 
szerint a Magyar Nemzeti Bank jelenleg is futó vállalati zöld 
tőkekövetelmény-programjába is szeretné bevonni az agráriumot. 

Az ilyen jelentős összértékű pályázati lehetőségek hatékony 
felhasználása komoly felkészülést igényel a beruházók, a pályázók 
oldaláról, de a támogatók, a finanszírozók részéről is. A kereske-
delmi banki tapasztalat szerint a beruházás előtt álló vállalko-
zások előbb megvizsgálják finanszírozási lehetőségeiket és a 
források odaítélésének feltételeit, majd ezek fényében hozzák 
meg döntéseiket. Az OTP Agrár a bank társterületeivel együtt 
felkészült az új igények fogadására, az ügyfelek zökkenőmentes 
kiszolgálására. Sőt a pénzügyi háttér megteremtésén túl a cég-
csoport az OTP Hungaro-Projekt szakértelme révén a pályázatok 
megírásában és benyújtásában is segíti az érintetteket.

Milyen további kihívásokkal néz szembe a bankszektor, 
hogyan ítéli meg a vállalkozói hitelezési kilátásokat?

A fentiek mellett elmondható, hogy a fenntarthatósági szempon-
tok érvényre juttatása az OTP Csoporton belül prioritást élvez. A 
vállalati terület mellett a jelzáloghitelezés lehet az, ahol a 
közeljövőben komoly előrelépések várhatók a zöld finanszírozást 
illetően.

Ehhez a fejlesztési hullámhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány is alapvető segítséget nyújt, mégpedig a fedezeti oldal 
biztosításával segítheti a vállalkozások hitelképességének javítá-
sát és hitelhez jutását.

Ebből az összegből már a következő két évben 1500 milliárd 
forintra lehet pályázni, ami önmagában is 200 milliárd forinttal 
több, mint amennyi az előző hét éves időszak egészében rendel-
kezésre állt, s e forrás legalább 50 százaléka az agrárium 
fejlesztését, beruházásait fogja szolgálni. A már meghirdetett 
pályázatokon túl így további pályázatok kiírása várható hamaro-
san az Agrárminisztérium részéről. 

Hogyan tud ebben segíteni az OTP Bank? 

sére számítunk. A szektor óriási lehetőség előtt áll, mivel hatalmas 
forrás érkezik a magyar agráriumba a következő években. Az 
uniós Közös Agrárpolitika első pillérének következő két évében 
egy átmeneti időszak várható, amelyben a jelenlegi, ismert 
támogatási rendszer fog működni. Más a helyzet a Vidékfejlesztési 
Program esetében, az előttünk álló hét plusz két éves időszakban 
ugyanis a korábbi 1300 milliárd forintos forrás helyett 4265 
milliárd forint áll rendelkezésre az ágazat és a vidék fejlesztésére. 
Ennek oka, hogy a kormány a nemzeti társfinanszírozási arányt az 
eddigi 15-ről 80 százalékra emelte. 

AZ AGRÁRHITEL-ÁLLOMÁNY TOVÁBBI 
DINAMIKUS NÖVEKEDÉSÉRE SZÁMÍTUNK.
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A tevékenység kialakulásáról, a kezdeti időszakról a 
következőket mondta Varga László. 
A családunk hagyományosan pulykát hizlal, mint annyi más 
vállalkozó ezen a vidéken, hiszen a szarvasi Gallicoop Zrt. pulyka 
feldolgozó üzemének közelsége, a cég integrátori tevékenysége 
biztos alapot teremt a vállalkozáshoz. Ezt a lehetőséget felismerve 
kezdett a családunk pulykahizlalással foglalkozni. A másik 
adottság a hunyai termelőszövetkezet használaton kívüli 
sertéstelepe volt. Köztudott, hogy a rendszerváltást követően az 
egykori téeszek állattartó telepein megszüntették a termelést, az 
épületek tönkrementek. Mi a hunyai téesz évek óta zárva tartó 
sertéstelepét vásároltuk meg. Az alapoknál kellett kezdeni: 
kitakarítottuk, a régi technika maradványait kipakoltuk, etetőket, 
itatókat szereltünk be, kialakítottuk a légtechnikát, ezzel 2004-
2005-ben elindítottuk a pulykahizlalást.

Egy ilyen gyors kezdéshez komoly tőkére volt szükség. 
Hogyan oldották meg? – kérdeztük a vállalkozót.
Természetesen hitelt kellett felvenni. Annak idején, amikor 
megvettük a telepet MFB-s hitelként indult a finanszírozás, majd – 
az akkori intézkedéseknek megfelelően – a K&H Bankhoz került a 
hitelezésünk. Nagy segítség volt az induláskor, hogy az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességgel állt 
mellénk, ami kiegészítette a hitelfelvételhez szükséges fedezetet, 
hiszen mint más kezdő vállalkozás, mi sem rendelkeztünk erős 
vagyoni, pénzügyi háttérrel. Azóta is minden hitelünkhöz igénybe 
vesszük az alapítvány szolgáltatását. Az induló kölcsön 15 éves 
futamidejű hitel volt, amit 2015-ben törlesztettünk, de mire 
kifizettük az utolsó részletet, eljutottunk arra a pontra, hogy 
egyrészt leamortizálódtak az ólak, másrészt az állattartási 
technológia olyan erős ütemben fejlődött, amit – ha lépést 

akartunk tartani a gazdasági környezettel, s a jövedelmezőséggel 
– nekünk is követni kellett. Ismét szükségessé vált egy nagy 
fejlesztés. Akkor jött a 2016-os vidékfejlesztési pályázat. 
Álmodtunk egy nagyot: telepfejlesztés, a teljes termelési vertikum 
kiépítése. Az elképzelés jó volt, de a körülmények miatt nem 
sikerült maradéktalanul megvalósítani. A Vidékfejlesztési 
Programban (VP) beadott pályázatra 2018-ban kaptuk meg a 
támogató határozatot, és pontosan ez idő alatt történt egy 
robbanásszerű áremelkedés az építőiparban. Egekbe szöktek az 
anyagárak, a munkadíj megugrott, ezért újra kellett gondolnunk a 
terveinket. Mivel a pulykanevelés két fázisból, az előnevelésből és 
a hizlalásból áll, eredetileg azt terveztük, hogy nem csak hizlalunk, 
hanem az előnevelést is mi oldjuk meg. Építünk egy előnevelő 
telepet, ahol mi neveljük magunknak a hízó alapanyagot, így az 
egész vertikumot egy kézben tartva biztosítjuk a jó minőséget és 
nem leszünk kiszolgáltatva a piacnak. Az építőipari áremelkedés 
miatt ez a terv teljesen kilátástalanná vált, ezért kénytelenek 
voltunk elengedni az előnevelő építését és beadtunk egy 
pályázatmódosítást. Már 2020-at írtunk, amikor megtörtént a 
módosított pályázat jóváhagyása. Újból jött egy áremelkedés, de 
azzal együtt megvalósítottuk a pulykahizlaló telepünk 
korszerűsítését, ám ennél a változatnál is komoly banki segítségre 
volt szükség. Megint egy jelentősebb hitelt kellett felvennünk, 
amivel már befejeztük a fejlesztést. Összességében egy 170 millió 
forintos beruházásról beszélünk. Bár nagy álmunkat, a telep 
bővítését nem tudtuk megvalósítani, de ezzel a beruházással nagy 
lépést tettünk előre. A beépített új technika magas szintű, a 
legkorszerűbbnek mondható. Reménykedünk a piac javulásában is, 
bízunk abban, hogy a korszerűsítés a gazdasági eredményeinken is 
megmutatkozik, tisztességes haszonnal tudunk termelni, ami 
lehetővé teszi a hitel visszafizetését. 

A felvásárló vállalattal kialakított együttműködésről a 
következőket mondta Varga László.

A telepen rotációnként 20 ezer pulykát tudunk vegyes ivarban 
fogadni. Évente két, két és fél rotációval számolhatunk. Hathetes 
korban fogadjuk a madarakat, 14 hetes korban – nyolc és kilenc 
kiló közötti súlyban – leadjuk a tojókat, aztán húszhetes korukban 
a bakokat, amelyek ekkorra elérik a 19–20 kilós átlagsúlyt. Utána 
következik egy szervíz periódus, amikor kitakarítjuk, fertőtlenítjük, 
vagyis az új turnus fogadására felkészítjük az istállókat. Bár nem 
sikerült a telepbővítést megoldani, de valamelyest bátorkodtunk 
növelni az állatlétszámot: a korábbi 20 ezer helyett most 22 ezer 
madarat telepítünk. Ezt már az új, korszerűbb technológia teszi 
lehetővé. Nyáron a klímával tudjuk hűteni, télen fűteni az ólakat, a 
több ventillátorral intenzívebb a légcsere is, így be merjük vállalni 
a nagyobb telepítési sűrűséget. Egy fél éven már túl vagyunk, és 
azt látjuk, hogy működik ez a megoldás. 

Mekkora volt az állomány és hogyan alakult menetközben?

Egy állattartással foglalkozó vállalkozás esetében kiemelten 
fontos a biztos piac megléte. Ennek alapja esetünkben a Gallicoop-
pal kötött hosszú távú integrációs szerződés. A Gallicoop megbíz-
ható partner, még soha nem hagyott cserben bennünket. A másik 
oldalon pedig mi a beruházással egy olyan szintre jutottunk, ami-
vel stabil termelést, állandó árumennyiséget tudunk biztosítani. Az 
integráció kiterjed a növendék madarak beszerzésére és az input 
anyagok teljes körére. Ez azt jelenti, hogy a termeléshez 
szükséges anyagokat, vagyis a takarmányt, a gyógyszereket, a 
vitaminokat az integrátor biztosítja, és a vágópulyka átvétele után 
elszámolunk. Kétségtelen, hogy a takarmányárak egyébként is, de 
különösen most, a drasztikus emelkedés idején alapjaiban 
határozzák meg a termelés gazdaságosságát. Azt látjuk, hogy az 
integrátor igyekszik úgy alakítani a felvásárlási árakat, hogy a 
legkevésbé viseljen meg bennünket a takarmányárak növekedése, 
próbál valamelyest az áremelkedések után menni a felvásárlási 

Sok vállalkozásnál probléma a munkaerőhiány. Az Önök 
számára is gondot jelent? – kérdeztük a vállalkozót.

árral. Persze a takarmányárak mindig egy kicsit magasabbak, és a 
felvásárlási árak időben később követik. Ha talpon akarunk 
maradni fontos, hogy évről évre nagyobb pénzügyi tartalékot 
tudjunk képezni. A másik fontos irány, hogy a technikai fejlesztés 
révén folyamatosan növeljük a termelés nyereségességét. 
 

Azt hiszem, az előzőkből is kiderül, hogy nem lehet megállni, 
folyamatosan fejleszteni kell. Továbbra sem adtuk fel az állomány-
növelés tervét. Ahhoz, hogy még jövedelmezőbb legyen a 
termelés, optimalizálni kell az üzemméretet, ami egyfajta méret-
növelést is jelent, de nem mondhatunk le az előnevelés és a 
hizlalás teljes kiépítéséről sem. 

A munkaerőhiány egyre nagyobb problémaként jelenik meg. Nagy 
lépés volt e téren is az új technológia megépítése. A központilag 
vezérelt rendszer emberi beavatkozás nélkül megeteti, megitatja 
az állományt. Automatikusan kerül a madár elé a takarmány és a 
víz. A beruházás része az automata, komputer által vezérelt 
szellőztetés, LED világítás, amely még a napkeltét és a napnyugtát 
is utánozza. A rendszer önmaga látja el a fertőtlenítést is. Ez már a 
21. század technikája. A költségek csökkentésében külön kiemel-
ném, hogy pályázat keretében létesítettünk egy 50kW-os napelem 
rendszert, amivel a számításaink szerint a villamosenergia 
költségek a felére csökkenthetők. Nagy gondot jelent azonban az 
alkalmi munka megszervezése. Évről évre nehezebb munkaerőt 
kapni a hízott pulykák gépkocsira rakodásához, ami – üzemmére-
tünk miatt – nem gépesíthető, nehéz fizikai munka. Napra, órára 
pontosan kell a vágóhídra szállítani a pulykát, el lehet képzelni, 
hogy milyen szervezést igényel mindezt alkalmi munkásokkal 
megoldani. 

Hogyan tovább? – kérdeztük a tervekről Varga László 
vállalkozót. 

 

 

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Nem véletlen, hogy Szarvas környékén jelentős a pulykanevelő és -hizlaló vállalkozások száma, 
mivel a helyi feldolgozó vállalat a saját nevelés mellett nagyban támaszkodik az általa integrált 
vállalkozók tevékenységére is. Egy ilyen vállalkozás a Varga László által irányított családi gazdaság. 

NAGY SEGÍTSÉG VOLT AZ INDULÁSKOR, HOGY AZ AGRÁR-
VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KÉSZFIZETŐ 
KEZESSÉGGEL ÁLLT MELLÉNK, AMI KIEGÉSZÍTETTE A 
HITELFELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES FEDEZETET

BÁR NEM SIKERÜLT A TELEPBŐVÍTÉST MEGOLDANI, 
DE VALAMELYEST BÁTORKODTUNK NÖVELNI AZ 
ÁLLATLÉTSZÁMOT: A KORÁBBI 20 EZER HELYETT 
MOST 22 EZER MADARAT TELEPÍTÜNK. 

VARGA LÁSZLÓ

2021. JÚNIUS
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Természetesen hitelt kellett felvenni. Annak idején, amikor 
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technológia olyan erős ütemben fejlődött, amit – ha lépést 

akartunk tartani a gazdasági környezettel, s a jövedelmezőséggel 
– nekünk is követni kellett. Ismét szükségessé vált egy nagy 
fejlesztés. Akkor jött a 2016-os vidékfejlesztési pályázat. 
Álmodtunk egy nagyot: telepfejlesztés, a teljes termelési vertikum 
kiépítése. Az elképzelés jó volt, de a körülmények miatt nem 
sikerült maradéktalanul megvalósítani. A Vidékfejlesztési 
Programban (VP) beadott pályázatra 2018-ban kaptuk meg a 
támogató határozatot, és pontosan ez idő alatt történt egy 
robbanásszerű áremelkedés az építőiparban. Egekbe szöktek az 
anyagárak, a munkadíj megugrott, ezért újra kellett gondolnunk a 
terveinket. Mivel a pulykanevelés két fázisból, az előnevelésből és 
a hizlalásból áll, eredetileg azt terveztük, hogy nem csak hizlalunk, 
hanem az előnevelést is mi oldjuk meg. Építünk egy előnevelő 
telepet, ahol mi neveljük magunknak a hízó alapanyagot, így az 
egész vertikumot egy kézben tartva biztosítjuk a jó minőséget és 
nem leszünk kiszolgáltatva a piacnak. Az építőipari áremelkedés 
miatt ez a terv teljesen kilátástalanná vált, ezért kénytelenek 
voltunk elengedni az előnevelő építését és beadtunk egy 
pályázatmódosítást. Már 2020-at írtunk, amikor megtörtént a 
módosított pályázat jóváhagyása. Újból jött egy áremelkedés, de 
azzal együtt megvalósítottuk a pulykahizlaló telepünk 
korszerűsítését, ám ennél a változatnál is komoly banki segítségre 
volt szükség. Megint egy jelentősebb hitelt kellett felvennünk, 
amivel már befejeztük a fejlesztést. Összességében egy 170 millió 
forintos beruházásról beszélünk. Bár nagy álmunkat, a telep 
bővítését nem tudtuk megvalósítani, de ezzel a beruházással nagy 
lépést tettünk előre. A beépített új technika magas szintű, a 
legkorszerűbbnek mondható. Reménykedünk a piac javulásában is, 
bízunk abban, hogy a korszerűsítés a gazdasági eredményeinken is 
megmutatkozik, tisztességes haszonnal tudunk termelni, ami 
lehetővé teszi a hitel visszafizetését. 

A felvásárló vállalattal kialakított együttműködésről a 
következőket mondta Varga László.

A telepen rotációnként 20 ezer pulykát tudunk vegyes ivarban 
fogadni. Évente két, két és fél rotációval számolhatunk. Hathetes 
korban fogadjuk a madarakat, 14 hetes korban – nyolc és kilenc 
kiló közötti súlyban – leadjuk a tojókat, aztán húszhetes korukban 
a bakokat, amelyek ekkorra elérik a 19–20 kilós átlagsúlyt. Utána 
következik egy szervíz periódus, amikor kitakarítjuk, fertőtlenítjük, 
vagyis az új turnus fogadására felkészítjük az istállókat. Bár nem 
sikerült a telepbővítést megoldani, de valamelyest bátorkodtunk 
növelni az állatlétszámot: a korábbi 20 ezer helyett most 22 ezer 
madarat telepítünk. Ezt már az új, korszerűbb technológia teszi 
lehetővé. Nyáron a klímával tudjuk hűteni, télen fűteni az ólakat, a 
több ventillátorral intenzívebb a légcsere is, így be merjük vállalni 
a nagyobb telepítési sűrűséget. Egy fél éven már túl vagyunk, és 
azt látjuk, hogy működik ez a megoldás. 

Mekkora volt az állomány és hogyan alakult menetközben?

Egy állattartással foglalkozó vállalkozás esetében kiemelten 
fontos a biztos piac megléte. Ennek alapja esetünkben a Gallicoop-
pal kötött hosszú távú integrációs szerződés. A Gallicoop megbíz-
ható partner, még soha nem hagyott cserben bennünket. A másik 
oldalon pedig mi a beruházással egy olyan szintre jutottunk, ami-
vel stabil termelést, állandó árumennyiséget tudunk biztosítani. Az 
integráció kiterjed a növendék madarak beszerzésére és az input 
anyagok teljes körére. Ez azt jelenti, hogy a termeléshez 
szükséges anyagokat, vagyis a takarmányt, a gyógyszereket, a 
vitaminokat az integrátor biztosítja, és a vágópulyka átvétele után 
elszámolunk. Kétségtelen, hogy a takarmányárak egyébként is, de 
különösen most, a drasztikus emelkedés idején alapjaiban 
határozzák meg a termelés gazdaságosságát. Azt látjuk, hogy az 
integrátor igyekszik úgy alakítani a felvásárlási árakat, hogy a 
legkevésbé viseljen meg bennünket a takarmányárak növekedése, 
próbál valamelyest az áremelkedések után menni a felvásárlási 

Sok vállalkozásnál probléma a munkaerőhiány. Az Önök 
számára is gondot jelent? – kérdeztük a vállalkozót.

árral. Persze a takarmányárak mindig egy kicsit magasabbak, és a 
felvásárlási árak időben később követik. Ha talpon akarunk 
maradni fontos, hogy évről évre nagyobb pénzügyi tartalékot 
tudjunk képezni. A másik fontos irány, hogy a technikai fejlesztés 
révén folyamatosan növeljük a termelés nyereségességét. 
 

Azt hiszem, az előzőkből is kiderül, hogy nem lehet megállni, 
folyamatosan fejleszteni kell. Továbbra sem adtuk fel az állomány-
növelés tervét. Ahhoz, hogy még jövedelmezőbb legyen a 
termelés, optimalizálni kell az üzemméretet, ami egyfajta méret-
növelést is jelent, de nem mondhatunk le az előnevelés és a 
hizlalás teljes kiépítéséről sem. 

A munkaerőhiány egyre nagyobb problémaként jelenik meg. Nagy 
lépés volt e téren is az új technológia megépítése. A központilag 
vezérelt rendszer emberi beavatkozás nélkül megeteti, megitatja 
az állományt. Automatikusan kerül a madár elé a takarmány és a 
víz. A beruházás része az automata, komputer által vezérelt 
szellőztetés, LED világítás, amely még a napkeltét és a napnyugtát 
is utánozza. A rendszer önmaga látja el a fertőtlenítést is. Ez már a 
21. század technikája. A költségek csökkentésében külön kiemel-
ném, hogy pályázat keretében létesítettünk egy 50kW-os napelem 
rendszert, amivel a számításaink szerint a villamosenergia 
költségek a felére csökkenthetők. Nagy gondot jelent azonban az 
alkalmi munka megszervezése. Évről évre nehezebb munkaerőt 
kapni a hízott pulykák gépkocsira rakodásához, ami – üzemmére-
tünk miatt – nem gépesíthető, nehéz fizikai munka. Napra, órára 
pontosan kell a vágóhídra szállítani a pulykát, el lehet képzelni, 
hogy milyen szervezést igényel mindezt alkalmi munkásokkal 
megoldani. 

Hogyan tovább? – kérdeztük a tervekről Varga László 
vállalkozót. 

 

 

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Nem véletlen, hogy Szarvas környékén jelentős a pulykanevelő és -hizlaló vállalkozások száma, 
mivel a helyi feldolgozó vállalat a saját nevelés mellett nagyban támaszkodik az általa integrált 
vállalkozók tevékenységére is. Egy ilyen vállalkozás a Varga László által irányított családi gazdaság. 

NAGY SEGÍTSÉG VOLT AZ INDULÁSKOR, HOGY AZ AGRÁR-
VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KÉSZFIZETŐ 
KEZESSÉGGEL ÁLLT MELLÉNK, AMI KIEGÉSZÍTETTE A 
HITELFELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES FEDEZETET

BÁR NEM SIKERÜLT A TELEPBŐVÍTÉST MEGOLDANI, 
DE VALAMELYEST BÁTORKODTUNK NÖVELNI AZ 
ÁLLATLÉTSZÁMOT: A KORÁBBI 20 EZER HELYETT 
MOST 22 EZER MADARAT TELEPÍTÜNK. 

VARGA LÁSZLÓ

2021. JÚNIUS
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A MEZŐGAZDASÁG 
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA
Az agrárszektorban is jelentkező munkaerőhiány miatt a nagy 
élőmunkaigényű ágazatok technológiai fejlesztése – automatizálása, 
robotizálása, digitalizációja – elengedhetetlen. Ennek elősegítésére a 
Vidékfejlesztési Program keretében, várhatóan 2021 júliusától 
pályázható lesz a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó 
precíziós fejlesztések támogatása” című kiírás. A támogatási 
konstrukció célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti 
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ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 
fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és 
precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precí-
ziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének 
ösztönzése révén. A felhívás hatására jelentősen növelhető a 
szántóföldi- és a kertészeti termelésben megtermelt növények 
mennyisége, javítható az előállított termékek minősége. A digitális 
technológia alkalmazása révén a különböző inputanyagok (például 
műtrágya, növényvédőszer) felhasználása észszerűbbé válhat, 
illetve javítható a talajok vízmegtartó képessége és minimalizálható 
a talajtaposási kár. A felhívás különös figyelmet fordít a fiatal 
mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások 
támogatására. 

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM PÁLYÁZATI 
KIÍRÁSAI

• Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 
támogatása

• Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
• Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
• Csemetekertek gépbeszerzése

• Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása

• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 
értékének növelését célzó beruházások

• Állattartó telepek megújításának támogatása

• Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése

• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások 
támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

• Erdősítés támogatása

Pályázat

AZ ÁLLATTARTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

Az állattartó gazdaságok piacképessége, hatékonysága beruházási 
támogatásokkal javítható. Ezt szolgálja a Vidékfejlesztési Program 
„Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 
kódszámú) pályázati felhívása. A konstrukció célja a kisebb méretű 
állattartó gazdaságok versenyképességének erősítése, illetve a 
hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és 
környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A 
pályázat több területen kíván hozzájárulni például a sertés, a 
baromfi, a szarvasmarha, a juh és kecske stb. tartó telepek 
fejlődésének előmozdításához. Lehetőség nyílik az állattartásra, 
valamint az előállított termékek kezelésére, tárolására szolgáló 
épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel 
nem járó fejlesztések megvalósítására, így az állattartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Emellett az állattartó 
telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti 
felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló 
energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is 
támogatásra kerül. További kiemelt cél a fiatal mezőgazdasági 
termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 30 milliárd forint. 
Azok a termelők adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek legalább 
6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendelkeznek és 
árbevételük minimum 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. Több szakaszban lehet pályázni, így 2021. május 28. 
és június 10.; 2021. június 11. és június 24.; 2021. június 25. és július 
8.; illetve 2021. július 9. és július 22. között. Az egyes értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 
célterülettől függően maximum 20–100 millió forint lehet. A támoga-
tás összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb 
hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50 

A KONSTRUKCIÓ CÉLJA A KISEBB MÉRETŰ ÁLLATTARTÓ 
GAZDASÁGOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE, 
ILLETVE A HOZZÁADOTT ÉRTÉK TERMELÉSÉNEK FOKOZÁSA 
ÚJ, INNOVATÍV ÉS KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK 
ELTERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA RÉVÉN. 

Támogatás

2021. JÚNIUS

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági kisüzemek 
támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) pályázati felhívása az 
adottságaik és terveik alapján fejlődőképes kisméretű 
mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több 
lábon állását kívánja elősegíteni. A támogatási kérelmek 
benyújtására szakaszosan, 2021. december 17-ig vagy a 
rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos támogatási forrás 
kimerüléséig van lehetőség. Az egyes értékelési határnapokig 
beadott projektek elbírálása együttesen történik meg. A 
konstrukció iránt hatalmas az érdeklődés. Eddig több mint 1000 
sikeresen pályázó gazdálkodó jutott hozzá az elnyert támogatás 
első részletéhez. A pályázati felhívás folytatódik: most a 2021. 
június 3. és június 17. közötti időszakban lehet pályázatot 
benyújtani.

A vidéki térségekben tevékenykedő őstermelők, mikrovállalkozás-
nak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók 
vagy szociális szövetkezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
A pályázat beadásakor igazolni kell, hogy az érintett gazdálkodó a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 
évben legalább 3000 euró STÉ (Standard Termelési Érték), de 

A támogatást kérőnek az üzleti tervében vállalnia kell, hogy 
legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésétől számított negye-
dik év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a 
mezőgazdasági termelésből és feldolgozási tevékenységből 
származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 
Az igényelhető vissza nem térítendő átalánytámogatás összege 
15.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely 5 évre szól, és két 
részletben folyósítják. A támogatási összeg 75 százalékát a 
támogatói okirat megküldésével egyidejűleg fizetik ki a 
pályázónak. A fennmaradó 25 százalék a támogatási időszak 
végén, az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésekor 
folyósítható. A nyertes pályázónak az elnyert támogatási összeget 
gazdasága fejlesztésére kell fordítania, mégpedig úgy, hogy az 
üzleti tervben tett vállalásának (az üzemméret növelésével) 
maradéktalanul eleget tegyen.

legfeljebb 6000 euró STÉ értékű termelési potenciállal (üzem-
mérettel) rendelkezett, illetve ezzel megegyező nettó árbevételt 
ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelés-
ből és termékfeldolgozásból.
 

A magyarországi állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával 
és ebből fakadóan magas termelési költségekkel tevékenykedik. Az ágazat versenyképességének 
megerősítéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas 
technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. 

százalék. A fiatal mezőgazdasági termelők által, továbbá a konzor-
ciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal megemelt 
támogatást kaphatnak.

•  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.

•  A fedezetek egyik típusa.
Mit jelent a készfizető kezesség?

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi agrár 
és vidéki, mikro-, kis- és közepes vállalkozás számára nyújt 
készfizető kezességet a hitelezés során, melyet az alapítvánnyal 
együttműködő pénzügyi intézményeknél igényelhetnek.

•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

Zöld szám: 06 80 203 760 | E-mail: office@avhga.hu |  www.avhga.hu
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | 1392 Budapest, 62. Pf. 289 
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ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 
fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és 
precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precí-
ziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének 
ösztönzése révén. A felhívás hatására jelentősen növelhető a 
szántóföldi- és a kertészeti termelésben megtermelt növények 
mennyisége, javítható az előállított termékek minősége. A digitális 
technológia alkalmazása révén a különböző inputanyagok (például 
műtrágya, növényvédőszer) felhasználása észszerűbbé válhat, 
illetve javítható a talajok vízmegtartó képessége és minimalizálható 
a talajtaposási kár. A felhívás különös figyelmet fordít a fiatal 
mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások 
támogatására. 

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM PÁLYÁZATI 
KIÍRÁSAI

• Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 
támogatása

• Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
• Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
• Csemetekertek gépbeszerzése

• Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása

• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 
értékének növelését célzó beruházások

• Állattartó telepek megújításának támogatása

• Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése

• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások 
támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

• Erdősítés támogatása

Pályázat

AZ ÁLLATTARTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

Az állattartó gazdaságok piacképessége, hatékonysága beruházási 
támogatásokkal javítható. Ezt szolgálja a Vidékfejlesztési Program 
„Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 
kódszámú) pályázati felhívása. A konstrukció célja a kisebb méretű 
állattartó gazdaságok versenyképességének erősítése, illetve a 
hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és 
környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A 
pályázat több területen kíván hozzájárulni például a sertés, a 
baromfi, a szarvasmarha, a juh és kecske stb. tartó telepek 
fejlődésének előmozdításához. Lehetőség nyílik az állattartásra, 
valamint az előállított termékek kezelésére, tárolására szolgáló 
épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel 
nem járó fejlesztések megvalósítására, így az állattartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Emellett az állattartó 
telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti 
felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló 
energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is 
támogatásra kerül. További kiemelt cél a fiatal mezőgazdasági 
termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 30 milliárd forint. 
Azok a termelők adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek legalább 
6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendelkeznek és 
árbevételük minimum 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. Több szakaszban lehet pályázni, így 2021. május 28. 
és június 10.; 2021. június 11. és június 24.; 2021. június 25. és július 
8.; illetve 2021. július 9. és július 22. között. Az egyes értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 
célterülettől függően maximum 20–100 millió forint lehet. A támoga-
tás összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb 
hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50 

A KONSTRUKCIÓ CÉLJA A KISEBB MÉRETŰ ÁLLATTARTÓ 
GAZDASÁGOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE, 
ILLETVE A HOZZÁADOTT ÉRTÉK TERMELÉSÉNEK FOKOZÁSA 
ÚJ, INNOVATÍV ÉS KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK 
ELTERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA RÉVÉN. 

Támogatás

2021. JÚNIUS

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági kisüzemek 
támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) pályázati felhívása az 
adottságaik és terveik alapján fejlődőképes kisméretű 
mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több 
lábon állását kívánja elősegíteni. A támogatási kérelmek 
benyújtására szakaszosan, 2021. december 17-ig vagy a 
rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos támogatási forrás 
kimerüléséig van lehetőség. Az egyes értékelési határnapokig 
beadott projektek elbírálása együttesen történik meg. A 
konstrukció iránt hatalmas az érdeklődés. Eddig több mint 1000 
sikeresen pályázó gazdálkodó jutott hozzá az elnyert támogatás 
első részletéhez. A pályázati felhívás folytatódik: most a 2021. 
június 3. és június 17. közötti időszakban lehet pályázatot 
benyújtani.

A vidéki térségekben tevékenykedő őstermelők, mikrovállalkozás-
nak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók 
vagy szociális szövetkezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
A pályázat beadásakor igazolni kell, hogy az érintett gazdálkodó a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 
évben legalább 3000 euró STÉ (Standard Termelési Érték), de 

A támogatást kérőnek az üzleti tervében vállalnia kell, hogy 
legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésétől számított negye-
dik év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a 
mezőgazdasági termelésből és feldolgozási tevékenységből 
származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 
Az igényelhető vissza nem térítendő átalánytámogatás összege 
15.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely 5 évre szól, és két 
részletben folyósítják. A támogatási összeg 75 százalékát a 
támogatói okirat megküldésével egyidejűleg fizetik ki a 
pályázónak. A fennmaradó 25 százalék a támogatási időszak 
végén, az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésekor 
folyósítható. A nyertes pályázónak az elnyert támogatási összeget 
gazdasága fejlesztésére kell fordítania, mégpedig úgy, hogy az 
üzleti tervben tett vállalásának (az üzemméret növelésével) 
maradéktalanul eleget tegyen.

legfeljebb 6000 euró STÉ értékű termelési potenciállal (üzem-
mérettel) rendelkezett, illetve ezzel megegyező nettó árbevételt 
ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelés-
ből és termékfeldolgozásból.
 

A magyarországi állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával 
és ebből fakadóan magas termelési költségekkel tevékenykedik. Az ágazat versenyképességének 
megerősítéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas 
technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. 

százalék. A fiatal mezőgazdasági termelők által, továbbá a konzor-
ciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal megemelt 
támogatást kaphatnak.

•  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.

•  A fedezetek egyik típusa.
Mit jelent a készfizető kezesség?

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi agrár 
és vidéki, mikro-, kis- és közepes vállalkozás számára nyújt 
készfizető kezességet a hitelezés során, melyet az alapítvánnyal 
együttműködő pénzügyi intézményeknél igényelhetnek.

•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

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

Finansz í rozás

Ezért a 2021. év második felében a Vidékfejlesztési Programban két 
pályázati kiírás is segíti az élelmiszeripar fejlődését. Az 50 milliárd 
forintos teljes támogatási összeget tartalmazó „Élelmiszeripari 
üzemek fejlesztése” című pályázati konstrukció a mezőgazdasági 
termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 
mikro- és kisvállalkozások számára biztosít lehetőséget kisebb 
méretű élelmiszerfeldolgozási és borászati fejlesztések megvalósí-
tásához. A maximális támogatási hányad az elszámolható költségek-
hez mérten általában 50, a közép-magyarországi régióban 40 
százalékos lehet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
legfeljebb 100 millió forint lesz. A 200 milliárd forintos támogatási 
keretű „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című kiírás 
pedig a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást 
elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-
hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogatja az 
élelmiszerfeldolgozási és a borászati tevékenységek esetében. A 
legmagasabb támogatási mérték az elszámolható költségek 
általában 50, a közép-magyarországi régióban 40 százaléka lehet. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás legalább 100 millió, 
legfeljebb 5 milliárd forint lesz.

A magyar élelmiszerek piacának bővítése, exportképességének és 
versenyképességének javítása, illetve jövedelemtermelő képességé-
nek erősítése további műszaki fejlesztéseket igényel, alapvető 
jelentőségű, hogy a hazai élelmiszerfeldolgozók folyamatosan 
fejlődjenek a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazá-
sával. Ez a magyar mezőgazdaság számára is előnyös, hiszen a 
fejlesztésekkel az alapanyagok hatékonyabban hasznosulhatnak a 
magyar élelmiszerpiacon. 

A szóban forgó pályázatokon nyertes vállalkozások beruházásainak 
megvalósításában is kiemelten fontos szerep jut majd a banki 
finanszírozásnak. A hitelhez jutásban komoly segítséget jelent az 
intézményi kezességvállalás, amely kapcsolódhat a beruházási 
önerő hitelekhez, a támogatás-előfinanszírozó hitelekhez és a 
támogatási előleget biztosító bankgarancia ügyletekhez is, de a 
forgóeszköz finanszírozás esetén is szükség lehet rá. A kezesség 
bevonása révén enyhülnek a vállalkozással szemben támasztott 
egyéb banki fedezeti elvárások. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány (AVHGA), mint intézményi kezességvállaló intézmény az 
Agrárminisztériummal és a bankokkal együttműködve tevékenykedik 
a hazai élelmiszervertikum egésze (mezőgazdaság, halászat, erdő-
gazdálkodás, élelmiszeripar, kereskedők, beszállítók) verseny-
képességének növeléséért, beruházásainak megvalósításáért és az 
ezekhez kapcsolódó finanszírozási megoldások biztosításáért. 

Így a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripar is az AVHGA intéz-
ményi kezességének fő kedvezményezettjei közé tartozik. Az ebben 
az ágazatban tevékenykedő vállalkozások számára a lehető 
legkedvezőbb kezességi feltételek biztosítottak, nem kis részben az 
Agrárminisztérium kezességi díjtámogatásának köszönhetően is. A 
díjtámogatás révén a vállalkozások csak töredékét fizetik a piaci 
kezességi díjnak.  Újdonság, hogy az élelmiszeripari cégek számára 
az alapítvány kezességi díja a forgóeszköz típusú hitelek esetében – 
beleértve a támogatás-előfinanszírozást is – 0,4-ről 0,36 ra százalék
csökken 2021. július 1-jétől. A beruházási hitelek esetében pedig a 
projektek támogatásintenzitásának függvényében akár két évig 
ingyenes lehet a kezességvállalás, azt követően pedig díjakció 
keretében a teljes futamidő alatt mindössze 0,15 . Az előbbi százalék
díjtételek a hitelösszeg 80 százalékára vonatkozó kezességvállalás 
esetében, évente és a hitelösszeg százalékában értendők. 
Amennyiben egy vállalkozás nagyobb finanszírozási ügylet esetén a 
hiteltárgyalások során szeretne javítani a futamidő, a kamatfelár 
vagy a hitelösszeg banki feltételein, akkor célszerű lehet az 
intézményi kezesség bevonását is kezdeményeznie, hiszen a 
kezesség mind a hitelfelvétel, mind a pénzügyi eredményesség 
szempontjából versenyelőnyt jelenthet az adott vállalkozás számára.

A 2020-ban kialakult járványhelyzet rámutatott a biztonságos élelmiszerellátás stratégiai 
jelentőségére, egyúttal még inkább felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe. Fontos, hogy a 
magyar élelmiszer-ellátást alapvetően hazai források biztosítsák, mivel ez hozzájárul a meglévő 
munkahelyek megőrzéséhez, és felvevőbázist nyújt a magyar termelők gazdaságaiból származó 
alapanyagoknak. 

AVHGA által „agrárcélúnak”  tekintett tevékenységek

Elsődleges 
mezőgazdasági 
termelők
növénytermesztés, 
állattenyésztés, 
halászat, 
erdőgazdálkodás

Élelmiszeripar Agrobusiness
kereskedők, faipar, 
mezőgazdasági 
gépgyártók stb.


