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TOVÁBB BŐVÜLHET A HITELPIAC
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.
Hogyan értékeli a koronavírus válság kedvezőtlen
következményeinek ellensúlyozására született jegybanki és
állami intézkedések hatását a vállalati ﬁnanszírozásban?
A bankszektornak milyen feladatokat kellett megoldani?
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 köszönhetően előrehaladott fázisban van a fokozatos nyitás és a gazdaság
újraindítása. Ez a környező országokhoz hasonlóan hazánkban is
lehetőséget teremt a moratórium újbóli átgondolására. Magyarországon 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 közvetítésében, a szaktanácsadásban, a megfelelő ﬁnanszírozási
megoldás megtalálásában nyújtott hatékony segítséget a vállalkozások 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 intézkedések meghozatala, a jogszabályi megfelelés is komoly kihívást
jelentett. Szinte néhány óra alatt kellett átállítani a rendszereinket.

BECSEI ANDRÁS

A MAGYAR BANKSZEKTORT STABIL
HELYZETBEN ÉRTE A TAVALY KIALAKULT
JÁRVÁNYHELYZET ÉS AZ AZT KÖVETŐ
GAZDASÁGI VISSZAESÉS.
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A bevezetett hitel- és garanciaprogramok milyen
eredményekre vezettek? A hitelprogramok hogyan
alakították át a hitelpiac szerkezetét?
A támogatott eszközök szerepe kettős: enyhíthetik a visszaesést,
ugyanakkor plusz dinamizmust adhatnak a gazdaság élénkítéséhez 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 következtében 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 ﬁnanszírozására használják fel.
Hogyan alakult a vállalati és agrárhitel-állomány?
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 növekedés 62 százaléka a mezőgazdasági szektorban, 38 százaléka az
élelmiszeriparban történt.
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 AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány?
Egyértelműen az agrárhitel-állomány további dinamikus növekedé-

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.
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 rendelkezésre állt, s e forrás legalább 50 százaléka az agrárium
fejlesztését, beruházásait fogja szolgálni. A már meghirdetett
pályázatokon túl így további pályázatok kiírása várható hamarosan az Agrárminisztérium részéről.
Ehhez a fejlesztési hullámhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány is alapvető segítséget nyújt, mégpedig a fedezeti oldal
biztosításával segítheti a vállalkozások hitelképességének javítását és hitelhez jutását.
Hogyan tud ebben segíteni az OTP Bank?
Az ilyen jelentős összértékű pályázati lehetőségek hatékony
felhasználása komoly felkészülést igényel a beruházók, a pályázók
oldaláról, de a támogatók, a ﬁnanszírozók részéről is. A kereskedelmi banki tapasztalat szerint a beruházás előtt álló vállalkozások 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 cégcsoport az OTP Hungaro-Projekt szakértelme révén a pályázatok
megírásában és benyújtásában is segíti az érintetteket.
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 energiahatékonysági, 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.
A fentiek mellett elmondható, hogy a fenntarthatósági szempontok 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.

AZ AGRÁRHITEL-ÁLLOMÁNY TOVÁBBI
DINAMIKUS NÖVEKEDÉSÉRE SZÁMÍTUNK.

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

ALAPÍTVÁNYI SZEREPVÁLLALÁS A
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
FINANSZÍROZÁSÁBAN
A 2014–2020-as Vidékfejlesztési Programban (VP) mintegy 1500
milliárd forint támogatás állt az agrárszektor rendelkezésére.
Számottevő részben a VP-ben elérhető támogatási forrásokra
támaszkodva a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati beruházások teljesítményértéke az elmúlt években magas szintet ért el.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az agrárberuházások
folyó áras teljesítményértéke a koronavírus járvány ellenére a 2020.
évben meghaladta a 460 milliárd forintot. Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalásának az agrárium
beruházásai megvalósításában betöltött szerepét mutatja, hogy az
alapítvány 2014 és 2020 között a VP beruházási pályázatain nyertes
vállalkozások mintegy 38 százalékát segítette ﬁnanszírozáshoz.
Az agrárpolitika arra törekszik, hogy a vállalkozások minél gördülékenyebben, minél nagyobb mértékben megvalósíthassák fejlesztéseiket, így a VP keretében támogatott projektjeiket is. A VP-ben
jelenleg is számos olyan – részben a korábbi fejlesztési időszakban
elindított, de egyre több az új fejlesztési periódus alapján meghirdetett – támogatási program érhető el, amely ösztönzi a mezőgazda-

sági és élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak megvalósítását. Az előttünk álló hónapokban számos újabb, az élelmiszergazdaság beruházásait támogató (például kertészeti, élelmiszeripari,
gépbeszerzési stb.) kiírás lesz pályázható. A VP fejlesztési
támogatási forrásainak hatékony felhasználásában a mostani,
2021–2027-es ciklusban is fontos szerep hárul a bankszektorra. A
jelen uniós költségvetési időszakban 80 százalékos állami
kiegészítés mellett mintegy 4300 milliárd forintos támogatás áll a
kedvezményezettek rendelkezésére, amelynek jelentős hányada az
agrárberuházásokat szolgálja. Az AVHGA célja, hogy az előttünk álló
években is segítse a gazdálkodók hitelhez jutását és hatékonyabbá
tegye azok pénzintézeti ﬁnanszírozását. A kezességvállaláson
keresztül az alapítvány hozzájárul az egyes pályázati projektek
ﬁnanszírozási megoldásainak sikeres kidolgozásához, főként azokban az esetekben, amikor a gazdálkodók, vállalkozások nem rendelkeznek elegendő fedezettel a hitelfelvételhez, vagy gazdálkodási
adataik alapján kockázatosnak minősíti őket a ﬁnanszírozó
hitelintézet.

Tá m o g a t á s

VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT –
MEGHOSSZABBÍTOTT KÉRELEM BEADÁSI IDŐSZAK
2021 májusában megváltozott a Vidékfejlesztési Program „A
mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP24.1.4-16 kódszámú) pályázati kiírásának támogatási kérelem
beadási időszaka. A pályázatok benyújtására 2021. június 4. helyett
most már 2022. december 30-ig van lehetőség. A konstrukció a
vízvisszatartást, a vízkészlet-gazdálkodást, az öntözési
technológiák elterjesztését, a felszíni és felszín alatti víztestek
kezelését szolgáló fejlesztések támogatását vette célba. A
pályázatok benyújtására több szakaszban van lehetőség. A vissza
nem térítendő támogatás a mezőgazdasági termelők egyéni
beruházása és kollektív beruházása esetén is maximum kétmilliárd
forint lehet. A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott –
több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az
elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a szóban
forgó összeget. A támogatás összes elszámolható költséghez
viszonyított legmagasabb hányada a közép-magyarországi
régióban 40, más régiókban 50 százalék lehet. A ﬁatal
mezőgazdasági termelők 10, a konzorciumban végrehajtott
projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási hányadra
jogosultak. Amennyiben egy konzorcium minden tagja ﬁatal
mezőgazdasági termelő, akkor 10+20 százalékponttal magasabb
támogatási intenzitásra jogosult az adott fejlesztési projekt.
Továbbra is érvényes az a feltétel, hogy a felhívás keretében azok

a kérelmek támogathatók, amelyek teljes pontszáma eléri a 40
pontot, illetve azon belül az üzleti terv minőségére adott pontszám a 25 pontot. Az értékelési határnapokig beadott projektek
együttesen kerülnek elbírálásra. A támogatási kérelmek benyújtásának legközelebbi határideje 2021. augusztus 4.

A KONSTRUKCIÓ A VÍZVISSZATARTÁST,
A VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁST, AZ
ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIÁK
ELTERJESZTÉSÉT, A FELSZÍNI ÉS
FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KEZELÉSÉT
SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSÁT VETTE CÉLBA.
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SZÜLŐI HAGYOMÁNYTÓL
A VÉDJEGYIG
Abasáron és vidékén szinte minden család foglalkozott szőlőtermesztéssel, borkészítéssel.
Apáról ﬁúra szállt a szőlőkultúra hagyománya. Néhány éve azonban egyfajta üzemi
koncentráció ﬁgyelhető meg: a kisebb családi művelésű szőlők száma csökken, és egyre nagyobb
borászatok alakulnak ki, amelyek egy része a saját termelés mellett integrálja is a szőlősgazdák
tevékenységét. Ilyen meghatározó üzemmé kezd válni a Molnár és Fiai Pincészet is.
Nagyon tudatos, tervszerű fejlesztés eredményeként jött
létre a pincészet. Így beszélt erről Molnár Gábor ügyvezető.
Mint sokan mások, mi is hagyományosan szőlőtermesztéssel és
borkészítéssel foglalkoztunk. Jellemző, hogy a szüleim – az akkori
időknek megfelelően – a Mátraaljai Szénbányákban dolgoztak,
édesapám gépészként, édesanyám gazdasági alkalmazottként, de
mindig megtartottak annyi saját szőlőt, amennyit az akkori
rendszer engedett. Együtt éltek a szőlővel, ezt látták a
nagyszüleimtől. Munka után, szabad idejükben mindig a szőlőben
dolgoztak. Akkoriban nem kevés – 2–300 hektoliter – bort állítottak
elő. Ennek is köszönhető, hogy én a Kecskeméti Főiskola Kertészeti
és Élelmiszeripari karán szőlész szakra jelentkeztem, majd
diplomával a kezemben ide tértem vissza. Már ekkor elkezdtem
szőlőterületeket vásárolni. Így alakult ki lépésről lépésre az én kis
gazdaságom, miközben egy német tulajdonú cégnél a ranglétrán

HAMAR MEGÉRETT BENNEM A
GONDOLAT, HOGY NEM SZŐLŐKÉNT
KELLENE ELADNI A TERMÉST, HANEM
PRÓBÁLJUK MEG FELDOLGOZNI.

MOLNÁR GÁBOR
MOLNÁR ÉS FIAI PINCÉSZET

fokozatosan lépegetve, egy gyöngyösi üzem telepvezető
borászaként dolgoztam. Hamar megérett bennem a gondolat, hogy
nem szőlőként kellene eladni a termést, hanem próbáljuk meg
feldolgozni. Először bérfeldolgozásban készíttettem borokat,
vagyis üzemeket béreltem, ahol elkészítettem, majd
értékesítettem azokat. 2012-ben döntöttem úgy, hogy
megteremtem a saját feldolgozás alapjait. Ekkor vásároltam meg a
szülői ház melletti ingatlanokat, ahol megkezdődhetett a
feldolgozó üzem építése. Később már sikeres pályázatok
eredményeként folyamatos fejlesztést valósíthattunk meg. Nagy
segítséget kaptam a beruházás ﬁnanszírozásához a K&H Banktól
úgy, hogy a hitelek mögött – nagy biztonságot adva – az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készﬁzető kezessége állt.
Ekkor már édesapám és a testvérem nem volt tagja a cégnek,
hanem a szűk családom, vagyis a feleségem és a két gyerek
alkotta a tulajdonosi kört.
A nagy lendülettel megindult technológiai fejlesztésekről a
következőket mondta Molnár Gábor.
2013-ban önerőből befejeztük az építkezést, vagyis első körben
megépítettük a feldolgozót, illetve az erjesztő- és tárolóteret. A
technológiát már pályázat keretében alakítottuk ki. Azóta minden
évben fejlesztünk: 2014-ben újabb erjesztő tartályokat vásároltunk.
Majd 2015-ben ismét egy nagy beruházásba kezdtünk: további
ingatlanokat vásároltunk, és 2015-16-ban megépítettük az új
pincénket. 2019-ben pályázat keretében megvalósítottuk az új
szőlőlé üzemet, a palackozót, és egy saját laboratóriumot is létrehoztunk. Gyakorlatilag teljesen önellátóvá vált a cég, elértük azt a
korábbi célunkat, hogy semmilyen bérmunkára ne legyünk rászorulva. Most már a piaci igényeknek megfelelően a tevékenység
növelése a cél. Az idei évben sikerült tovább bővíteni a feldolgozó
kapacitást, és az erjesztő teret szintén pályázati lehetőségeknek
köszönhetően megnöveltük. Gyakorlatilag a borászat minden
részterületén a megfelelő szinten vagyunk. Egyedül a gyöngyöző
bor, illetve a pezsgő technológia hiányzott még, de ezt is sikerült
pótolnunk: most szerezzük be, és az idén be is szereljük a
szükséges gépeket. A termőterületet folyamatosan növeljük. Most
közel ötven hektár szőlőnk van, amiből tíz hektár körüli terület
nem terem, mert újratelepítés alatt van. A saját területünk
növelése mellett továbbra folytatjuk a szőlőfelvásárlást. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy 400 tonna körüli a saját termés, ami
mellé még ezer tonnát vásárolunk fel, a borvidékre jellemző,
zömében fehér fajtákból.
Hogyan sikerült ilyen ütemben felépíteni a piacot? –
kérdeztük a vállalkozótól.
A HORECA szektorban és a szakboltokban is megtalálhatók a
boraink. Nem egyszer a kereskedők kerestek meg, hogy szeretnék
forgalmazni a borainkat. A siker oka a visszajelzések szerint a
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A TERMŐTERÜLETET FOLYAMATOSAN NÖVELJÜK.
MOST KÖZEL ÖTVEN HEKTÁR SZŐLŐNK VAN,
AMIBŐL TÍZ HEKTÁR KÖRÜLI TERÜLET NEM TEREM,
MERT ÚJRATELEPÍTÉS ALATT VAN.
kiváló minőség és a jó ár-érték arány. A pincészet zászlós bora az
Olaszrizling, igen kedvelt az Irsai Olivér, amiből a legtöbbet adjuk
el, mellettük megtalálható a Chardonnay, a Sauvignon, a Rosé, a
Müller Thurgau, valamint a félédes muskotály, a Cabernet franc.
Prémium borunk az abasári olaszrizling. Exportunkra zömében
lédig, tartályos értékesítés jellemző. A legnagyobb mennyiséget
Csehországba és Szlovákiába adjuk el, emellett kisebb tételeket
értékesítünk Ausztriába, Németországba, Olaszországba. Palackos
borokat eddig főként Lengyelországba, Csehországba szállítottunk,
természetesen más területekre is kerülnek kisebb tételek,
úgynevezett autós beszállítások.
Gondolkodnak-e a vendéglátás fejlesztésén?
Célunk – ami szinte természetes –, hogy a borászatra fokozatosan
ráépítsük a turizmust is. Ki akarunk lépni a csak borkóstoló típusú
vendéglátásból. Korábban úgy építettük a palackozót és szociális
épületet, hogy a felső szintjén vendégszobákat alakítottunk ki. Pár
éve megvásároltunk egy ingatlant, ami szintén a vendéglátást
szolgálja majd. A járvány miatt most nem tudtunk senkit fogadni,
ezért ezt az időszakot a felújításra fordítjuk. Jövőre szeretnénk
egy kis, 15–20 fő részére alkalmas szálláshelyet kialakítani. A
turizmus most még azt jelenti, hogy van kóstolótermünk, aki
szeretne hozzánk jönni bort kóstolni, szívesen látjuk, de szállást
sajnos nem tudunk adni. Egy év múlva viszont már szintet lépünk.
Ahhoz nyilván személyzet is kell. A feleségem teljes munkaidejét
leköti a szőlőtermesztés dolgainak intézése és az adminisztráció,
ezért a vendéglátáshoz új személyzetet kell felvenni.
A további fejlesztést a következőkben vázolta
fel Molnár Gábor.
Most is bővítésben vagyunk, megvásároltunk egy másik borászati
üzemet. Gyakorlatilag egy két telephelyes borászat leszünk, bár
jogilag, gazdaságilag külön működnek az üzemek, de lesz közös
tevékenység is, természetesen azok a műveletek, amelyeket
üzemgazdasági szempontok alapján gazdaságosabb kooperációban ellátni. Így a borvidék meghatározó borászatává válunk,
hiszen több mint a duplájára nő a feldolgozott szőlő mennyisége.
Most folyik az átvétel, de már én irányítom az üzemeltetést, az idei
szüretet is ebben a formában bonyolítjuk le. Ez döntően

közrejátszott abban, hogy a német cégnél a borászatvezetői
állásomat 2021. január elsejével felmondtam, s már csak a saját
borászattal foglalkozom. Ezzel a kapacitásnöveléssel nagyot
léptünk előre, most már képesek leszünk 5000 tonna szőlőt
feldolgozni. A most vásárolt cégnél a technikai modernizáció, a
technológia fejlesztése a cél, nem a kapacitásnövelés. A piacot
illetően nem feltétlenül törekszünk arra, hogy az új cég
bekapcsolásával új piacokat is szerezzünk, hanem a meglévő
piacokat fejlesztjük, azok forgalmát igyekszünk növelni. Ez jelenti
egyrészt azt, hogy a lédig termékek piacán növeljük az eladást,
másrészt erőteljesebben foglalkozunk a palackos vonallal, mert
szeretnénk meghatározó szerepet betölteni a nagy áruházláncok
polcain is. A stratégiai célunk pedig a saját brand felfuttatása.

JÖVŐRE SZERETNÉNK EGY KIS,
15–20 FŐ RÉSZÉRE ALKALMAS
SZÁLLÁSHELYET KIALAKÍTANI.
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A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE
A közvetlen támogatások termelés- és jövedelembiztonságot nyújtanak a mezőgazdasági termelőknek, javítják a hitelképességüket,
ugyanakkor önerőként a versenyképességet növelő beruházások
ﬁnanszírozásához is felhasználhatók. Ezért szerepük kiemelkedő a
mezőgazdaság folyamatos működésének, fejlődésének szempontjából.
2021. április végén lezárult a hazai termelők számára legfontosabb
közvetlen támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatás folyósítás.
A gazdálkodók a korábbi előleg és részﬁzetéssel, valamint a végﬁze-

téssel együtt 2020-as kérelmeik alapján közel 364 milliárd forinthoz
jutottak hozzá a területalapú alaptámogatás (SAPS) és a zöldítési
jogcímekhez kapcsolódóan. Alaptámogatásként mintegy 241, a
környezeti és éghajlati célokat szolgáló, mintegy 4,3 millió hektárt
érintő „zöldítésért” kb. 123 milliárd forintot kaptak. Emellett
összesen 11 milliárd forint kiﬁzetés történt 17 ezer jogosult számára a
kistermelői támogatás, illetve közel hatezer jogosult számára a
termeléshez kötött anyatehéntartás jogcím esetében. Május
folyamán a ﬁatal gazdák többlet területalapú támogatását és a
területalapú termeléshez kötött támogatásait folyósították.

Tá m o g a t á s

A KERTÉSZETI ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS ÉS
GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA
Magyarország természeti adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztésre. Az
ágazat a friss fogyasztású termékek mellett az élelmiszer- és
feldolgozóipar számára is alapanyagot biztosít. A folyamatosan
bővülő piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen a jelenleginél
korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív, a piaci
igényeket kiszolgálni képes ültetvények kialakítása, a
fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség
javítása, valamint az öntözött ültetvények területének növelése.
Ezért a Vidékfejlesztési Program „Kertészet – ültetvénytelepítés
és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.24.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) pályázati felhívásának célja olyan magas
termőképességű és nagy termésbiztonságú ültetvények kialakítása, amelyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát. A konstrukció lehetőséget teremt a gazdálkodók
üzemi szintű komplex beruházásainak megvalósítására. Így az
ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési
rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, vagy
kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá
különféle, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 15 milliárd forint.
Azok a gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik
minimum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel
rendelkeznek és árbevételüknek legalább fele mezőgazdasági
tevékenységből származik. Egyéni és kollektív projektek
megvalósítása is lehetséges. A támogatási kérelmek beadására
több szakaszban 2021. május 24. és 2021. augusztus 23. között
van lehetőség. Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra
került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Az első pályázási
szakasz 2021. május 24. és június 7. között volt, a második 2021.
június 8. és június 22. között került kijelölésre. Az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív
pályázat esetén is maximum 500 millió forint lehet. A támogatás
összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb
hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50
százalék. A ﬁatal mezőgazdasági termelők által, illetve a konzorciumban végrehajtott projektek 10-10 százalékponttal megemelt
támogatásra jogosultak.

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.
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.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | 1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760 | E-mail: ofﬁce@avhga.hu | www.avhga.hu
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AZ ÁLLATTARTÁS KORSZERŰSÍTÉSE
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.
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 támogatás összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb
hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50

Pá l y á z a t

A VIDÉKFEJLESZTÉSI
PROGRAM PÁLYÁZATI
KIÍRÁSAI
• A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
• Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
• Erdősítés támogatása
• Baromﬁ- és sertéstartó telepek járványvédelmi
rendszereinek fejlesztése
• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások
támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén
• Állattartó telepek megújításának támogatása
• Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés
támogatása
• Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének
támogatása
• Csemetekertek gépbeszerzése
• Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
• Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

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

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

A TELJES ÉLELMISZERVERTIKUM KISZOLGÁLÁSA
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.
A magyar élelmiszerek piacának bővítése, exportképességének és
versenyképességének javítása, illetve jövedelemtermelő képességének erősítése további műszaki fejlesztéseket igényel, alapvető
jelentőségű, hogy a hazai élelmiszerfeldolgozók folyamatosan
fejlődjenek a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával. Ez a magyar mezőgazdaság számára is előnyös, hiszen a
fejlesztésekkel az alapanyagok hatékonyabban hasznosulhatnak a
magyar élelmiszerpiacon.
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 megvalósításához. A maximális támogatási hányad az elszámolható költségekhez 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 erőforráshatékonyságot 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 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, erdőgazdálkodás, élelmiszeripar, kereskedők, beszállítók) versenyképességének növeléséért, beruházásainak megvalósításáért és az
ezekhez kapcsolódó ﬁnanszírozási megoldások biztosításáért.
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AVHGA által „agrárcélúnak” tekintett tevékenységek

Elsődleges
mezőgazdasági
termelők
növénytermesztés,
állattenyésztés,
halászat,
erdőgazdálkodás

Élelmiszeripar

Agrobusiness
kereskedők, faipar,
mezőgazdasági
gépgyártók stb.

Így a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripar is az AVHGA intézményi 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 százalékra
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 százalék. Az előbbi
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.
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