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Az agrárszektor stratégiai pozíciót tölt be a nemzetgazdaságban. 
Az elmúlt több mint tíz év agrárpolitikája arra törekedett, hogy az 
élelmiszer-gazdaság minél nagyobb részt vállaljon a gazdasági 
növekedésből, megbízható GDP előállító képességű, a piaci keres-
let kiszolgálásában és a foglalkoztatásban biztos szerepet betöltő 
gazdasági terület legyen. Összességében, a magyar mezőgazdaság 
számottevő fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A 
termelés volumene és az agrárium kibocsátása jelentősen bővült, 
annak ellenére, hogy néhány nehéz éven is túl vagyunk. A szektor 
megbízható szerepet tölt be a gazdasági növekedésben, a nemzet-
gazdaság külkereskedelmi többletének biztosításában. Egyfelől a 
hazai és az uniós támogatásoknak, a hitelezési rendszer aktív sze-
repének, másfelől a gazdálkodók jobb teljesítményének köszön-
hetően az élelmiszertermelés pénzügyi, finanszírozási helyzete is 
sokkal stabilabb lett. A foglalkoztatási, munkahelyteremtő szerepe 
is erősödött, a fiatal gazdálkodók is egyre nagyobb fantáziát 
látnak a gazdálkodásban. 

Kérem, foglalja össze a szektor 2020. évi főbb eredményeit!
A 2020. évben az időjárás komoly károkat okozott a mezőgaz-
daságban, számos termelő komoly veszteségekkel volt kénytelen 
szembenézni. A gazdálkodók sok ezer hektáron szenvedtek el 
aszálykárt és tavaszi fagykárt. A belvizek is több tízezer hektárt 
érintettek. A téli időjárás kedvezőtlen volt, amelyet kb. kéthónapos 
tavaszi csapadékmentes időszak követett, így jelentős mértékben 
romlottak a szántóföldi kultúrák terméskilátásai. A gyümölcsösök 

Hogyan értékeli az agrárium szerepét a nemzetgazdaságban? 

Az agrárszektor milyen szerepet tölt be a magyar gazdaságban? Mit mutatnak a 2020. és 2021. évi 
folyamatok? Melyek az agrárhitelezés és finanszírozás főbb jellemzői? Milyen hosszabb távú 
feladatok megoldására lesz szükség az agrárium versenyképes és hatékony fejlődésének 
megalapozására? Mi lehet a kedvezményes kezességvállalás szerepe? E kérdésekről beszélgettünk 
Font Sándorral, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökével.
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A NAGYOBB MÉRETŰ ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
A Vidékfejlesztési Program keretében pályáz-
ható az „Élelmiszeripari üzemek komplex 
fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszá-
mú) pályázati felhívás. A kiírás célja a 
mezőgazdasági termékek értéknövelését és 
piacra jutását elősegítő, a technológiai 
fejlesztést és a környezeti erőforrás-haté-
konyság javító komplex beruházások támo-
gatása, amelyek egyidejűleg az élelmiszer-
feldolgozás hatékonyságát is növelik. A 
támogatási konstrukció lehetővé teszi az 
élelmiszer-feldolgozáshoz, beleértve a borá-
szati tevékenységhez kapcsolódó komplex, 
akár stratégiai jelentőségű fejlesztések 
végrehajtását. Így a legkorszerűbb, innovatív 
technológiák beszerzésével javulhat az 
ágazati szereplők itthoni és nemzetközi 
versenyképessége.

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékeny-
ségekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldol-
gozási célú fejlesztések támogathatók. A 
pályázható támogatási forrás összesen 200 
milliárd forint, amelyből 160 milliárd forint 
szolgál az élelmiszer-feldolgozó üzemek, 40 
milliárd forint pedig a borászatok fejleszté-
sére. A beruházások két elemből állhatnak:   

1) a mezőgazdasági termékek értéknövelését, 
a piacra jutást segítő technológiafejlesztés; 
2) az energiafelhasználás csökkentését célzó 
korszerűsítések, megújuló energiafelhaszná-
lás alkalmazása.

A támogatási kérelmek beadására több sza-
kaszban 2021. augusztus 18. és 2022. 
február 8. között nyílik lehetőség. Az egyes 
értékelési határnapokig benyújtásra került 
projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
Először 2021. augusztus 18. és 31., majd 

 

A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSA AZ AGRÁR-
VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA 
ALAPÍTVÁNY SZEREPVÁLLALÁSÁVAL
A koronavírus-járvány visszaszorításával az agrárszektor finanszíro-
zását végző hitelintézeteknek, pénzügyi szervezeteknek is új 
célkitűzésre, a gazdaság újraindítására kell fokozott hangsúlyt 
helyezniük. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is 
kiemelten fontosnak tartja, hogy átgondolt és összehangolt 
lépésekkel, kedvezményes kezességvállalással segítse az agrárszek-
torban tevékenykedő partnereit, hogy válság utáni fejlődésük és 
versenyképességük erősödése folytatódjon.

Az AVHGA a kedvezőbb és a nehezebb időszakokban egyaránt a 
gazdálkodók és a banki partnerek rendelkezésére állt, folyamatosan 
többféle kezességi konstrukciót kínálva számukra: ilyen például a 
Krízis Agrárgarancia Program. A most is hozzáférhető kezességi 
termékek mellett az alapítvány már megkezdte újabb, a közeljövő 
feladatait figyelembe vevő és a következő európai uniós 
finanszírozási időszak megvalósítását segítő termékeinek 
kidolgozását. Az AVHGA az előttünk álló években segíteni fogja a 

4256 milliárd forintos agrárfejlesztési támogatási csomag banki 
finanszírozásának minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósítását. A 
Közös Agrárpolitika 2021-2022-es átmeneti időszakában a 
Vidékfejlesztési Programban (VP) meghirdetésre kerülő (várhatóan 
több mint 1500 milliárd forintos támogatást tartalmazó) pályázati 
konstrukciók finanszírozásában ugyancsak részt vesz. Továbbá, a 
hiteltörlesztési moratórium lejárta után is fizetési gondokkal küzdő 
vállalkozások adósságrendezésébe is bekapcsolódik.

Az agrárium hitelállományának növekedése az elmúlt időszakban is 
töretlen volt, köszönhetően egyebek mellett a kedvezményes 
hitelprogramoknak, a bankok szektor iránti nyitottságának is. A 
COVID-válság alatt ugyancsak rekordösszegű alapítványi kezesség-
vállalásra került sor, a garantált hitelállomány már 440 milliárd forint 
körül alakul. Főként az agrár és vidéki kis- és mikrovállalkozások 
vettek igénybe kezességet, de a nagyobb méretű kkv-k és a VP-ben 
nyertes vállalkozások hiteleihez is kapcsolódik kezesség.

Finansz í rozás

Támogatás

2021. szeptember 1. és 14. között lehet 
pályázni. Ezt követően további négy beadási 
periódus került meghatározásra. Az igényel-
hető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 100 millió, maximum 5 
milliárd forint lehet. A támogatás összes 
elszámolható költséghez viszonyított leg-
magasabb hányada (a különféle támogatási 
kategóriákra irányadó részletszabályok 
figyelembe vételével) a közép-magyar-
országi régióban 40, más régiókban 50 
százalék. 

A szántóföldi kultúrák esetében összességében jók a kilátások. 
Nem volt ugyan hótakaró, de nagy hideg sem, viszont a kártevők 
ellen intenzívebben kell védekezni. Az őszi gabona és repce 
termése elfogadhatónak ígérkezik. A tavaszi vetésű napraforgó és 
kukorica számára jól jött az eső. A gyümölcsösökben azonban 
ismét súlyos károk keletkeztek. A virágzáskori tavaszi fagy miatt a 
sárgabarack- és az őszibaracktermés kicsi lesz, a hideghullám és a 
nedves időjárás miatt a meggy- és cseresznyetermés sem lett jó.  
Az alma és a körte esetében kisebbek a fagy miatti veszteségek. A 
fedett, fóliás, üvegházas zöldségtermelés alapvető védettségben 
folytatható, de többet kellett fűteni, így magasabb árak 
tapasztalhatók. A szőlőtermelés nem szenvedett nagyobb 
fagykárt, de a hideg esős időszak miatt két hetes csúszás alakult 
ki a növények fejlődésében, ám ez a lemaradás a szüretig 
behozhatónak látszik. A baromfi- és sertéstartásban sikerült 
megoldani az állategészségügyi gondokat, a szarvasmarhatartás 
viszonylag kiegyensúlyozott helyzetben van.

Az elmúlt bő évtized technológiai megújulást segítő fejlesztései 
jóvoltából a magyar mezőgazdaságnak olyan termelőkapacitása 
alakult ki, amely fokozatosan növekvő termék-előállítást is lehe-
tővé tesz. A tavalyi problémákon túllépve az élet vissza tudott állni 
a szokásos kerékvágásba. Remélhetőleg egy jó átlagos évünk lesz: 
a 2020. évi mérséklődés után, mind a növénytermesztés, mind az 
állattartás termelése növekedni tud. Ám, az évről évre felmerülő 
gondokkal idén is szembe kell nézni. Így a vízpótlási rendszerek 
elégtelenségével – egyszerre mutatkozik vízhiány és vízbőség –, az 
árvíz és belvíz problematikájával, a fagykár egyre súlyosabb 
következményeivel. Az országos védelmi rendszer közelmúltbeli 
kiépítésével és működtetésével viszont a jégkár egyre kisebb 
veszteségeket okoz.

Ezzel együtt a teljes mezőgazdasági termelés volumene csak alig 
több mint két százalékkal lett kisebb. A hazai mezőgazdaság és 
élelmiszeripar válságállónak bizonyult, a belföldi piac kiszolgálá-
sában nőtt a szerepe és az exporttöbbletét is megőrizte. Az 
élelmiszerbiztonság is megfelelőnek bizonyult, hiszen például a 
baromfi és sertés állategészségügyi problémákat is sikerült meg-
oldani.

Az agrárszektor különféle szegmensei 

nagy hányada elfagyott. A koronavírus-járvány is káros hatásokkal 
járt, bár – a szektor sajátos piacai és működési rendje miatt – 
sokkal kisebbel, mint a nemzetgazdaság más területein. Azok a 
gazdálkodók, feldolgozók, amelyek éttermeknek, szállodáknak 
értékesítettek, számottevő részét elvesztették a piacuknak. A 
sertés- és a baromfiágazatot ugyanakkor az afrikai sertéspestis és 
a madárinfluenza is sújtotta. 

Hogyan alakul az agrárvállalkozások finanszírozási, hitelhez 
jutási helyzete?

milyen képet mutatnak?

Mi jellemzi a mezőgazdaság ez évi folyamatait?

Közismertek az agrárszektor finanszírozásának sajátosságai: 
például magas a tőke- és forgóeszközigény, amelyet a gazdál-
kodók nagy részben hitelből finanszíroznak; a beruházások 
általában külső forrást igényelnek; a termelési ciklus hosszú, a 
gazdálkodás eredményessége függ a biológiai-természeti folyama-
toktól, hatásoktól. Számos gazdálkodó korlátozott hitelfedezettel 
rendelkezik. Épp ezért nagy hangsúly helyeződik az agrárfinan-
szírozás segítésére, támogatására, így a hitelekhez kapcsolódó 
kamat- és kezességi díjtámogatási elemekre is. A kormányzati és 
az üzleti szféra e téren kifejtett erőfeszítései eredményesek vol-
tak, amely a koronavírus-járvány átvészelését, illetve a gazdaság 

illetve fog betölteni az agrárfinanszírozásban?
A kezességvállalás milyen szerepet tölt be, 

Az élelmiszer-gazdaság hitelezésében, finanszírozási feladatainak 
megoldásában évről évre kiemelkedő és növekvő szerepet tölt be 
az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezesség-
vállalása. Az alapítvány közvetítő szerepet lát el a bankok és a 
vállalkozások, gazdálkodók között. Az általa biztosított kezesség-
vállalás segíti hitelhez jutásukat, amennyiben nem, vagy csak 
részben rendelkeznek elegendő bankhitel folyósításához szüksé-
ges biztosítékokkal. A bankok számára pedig biztonságot ad, hogy 
az AVHGA révén biztosítva látják, hogy kihelyezett hiteleik 
visszafizetésre kerülnek. Az alapítvány az összes, agrárfinanszí-
rozásban részt vevő hazai hitelintézettel kapcsolatban áll, és 
kezességet nyújt különféle hiteltermékeikhez. Az AVHGA ugyan-
akkor valamennyi kedvezményes agrárhitel konstrukció megvaló-
sításához is csatlakozott kezességvállalásával. 

újraindítását is megkönnyíti. Napjainkra kiterjedt finanszírozási 
intézményrendszer, támogatási és hitelkonstrukciók, banki hitele-
zési és kedvezményes kezességvállalási termékek állnak az 
agrárszektor szereplői rendelkezésére. Ráadásul az üzleti és a 
kockázati szempontokat mérlegelve az agrárszektor vállalkozásai 
a finanszírozással foglalkozó intézmények számára megbízható és 
vonzó partnerek.

Az is kiemelendő, hogy a bizonytalanabb és kedvezőtlenebb 
időszakokban is segíteni tudja a banki finanszírozást, illetve a vis 
maior támogatási eszközöknél is közreműködik a bajba került 
gazdálkodók megsegítésében. A gazdaság mostani újraindításában 
is kulcsszerepe lehet a kezességvállalásnak, akárcsak a vidékfej-
lesztési program pályázati projektjei banki hitelezésének és 
sokrétű finanszírozásának megoldásában.

azok kihasználását milyen lépésekkel lehet előmozdítani?
Az agrárium milyen fejlődési lehetőségek előtt áll, 

Az agráriumban bekövetkezett elmúlt tíz évbeli jelentős növeke-
dés dacára a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar termelé-
kenységében még hatalmas tartalékok rejlenek. A szektor komoly 
piaci lehetőségekkel és fejlődési potenciállal rendelkezik. A 
mostani helyzetben az agrárpolitika fő célja az agrárszektor 
életképességének, versenyképességének erősítése, a magasabb 
hozzáadott értékű hazai élelmiszer-előállítás bővítésének külön-
féle eszközökkel történő segítése. A közelmúltban létrejöttek a 
sikeres fejlődés alapjai. 

A 2021-2027-es uniós támogatási időszakban pedig a közvetlen 
támogatások és vidékfejlesztési források – ez utóbbinál a nemzeti 
támogatási hányad 80 százalékos lesz – révén páratlan fejlődési 
lehetőség nyílt meg az agrárium előtt. A vidékfejlesztés esetében 
már a 2021-2022-es átmeneti támogatási időszakban több forrás 
áll a szektor rendelkezésére, mint a 2014-2020-as periódus 
egészében. Az elmúlt és az előttünk álló hónapokban egymás után 
hirdetik meg a pályázati konstrukciókat. Szükség is lesz – a 
jelentős hányadban vissza nem térítendő – támogatási források 
észszerű felhasználására, hiszen a versenyképesség és a jövede-
lemtermelő képesség javítását célozva, egyszerre kell előrelépést 
elérni például a feldolgozóipar fejlesztésében, a precíziós gazdál-
kodás előmozdításában, a klíma- és környezetvédelmi, illetve 
fenntarthatósági szempontok érvényesítésében, a gazdálkodók 
generációváltásának felgyorsításában. A szóban forgó feladatok 
megoldásában nélkülözhetetlen szerepet fog betölteni a finan-
szírozási rendszer, így a hitelezést végző intézmények és a 
kezességvállalást biztosító AVHGA tevékenysége is.
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A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSA AZ AGRÁR-
VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA 
ALAPÍTVÁNY SZEREPVÁLLALÁSÁVAL
A koronavírus-járvány visszaszorításával az agrárszektor finanszíro-
zását végző hitelintézeteknek, pénzügyi szervezeteknek is új 
célkitűzésre, a gazdaság újraindítására kell fokozott hangsúlyt 
helyezniük. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is 
kiemelten fontosnak tartja, hogy átgondolt és összehangolt 
lépésekkel, kedvezményes kezességvállalással segítse az agrárszek-
torban tevékenykedő partnereit, hogy válság utáni fejlődésük és 
versenyképességük erősödése folytatódjon.

Az AVHGA a kedvezőbb és a nehezebb időszakokban egyaránt a 
gazdálkodók és a banki partnerek rendelkezésére állt, folyamatosan 
többféle kezességi konstrukciót kínálva számukra: ilyen például a 
Krízis Agrárgarancia Program. A most is hozzáférhető kezességi 
termékek mellett az alapítvány már megkezdte újabb, a közeljövő 
feladatait figyelembe vevő és a következő európai uniós 
finanszírozási időszak megvalósítását segítő termékeinek 
kidolgozását. Az AVHGA az előttünk álló években segíteni fogja a 

4256 milliárd forintos agrárfejlesztési támogatási csomag banki 
finanszírozásának minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósítását. A 
Közös Agrárpolitika 2021-2022-es átmeneti időszakában a 
Vidékfejlesztési Programban (VP) meghirdetésre kerülő (várhatóan 
több mint 1500 milliárd forintos támogatást tartalmazó) pályázati 
konstrukciók finanszírozásában ugyancsak részt vesz. Továbbá, a 
hiteltörlesztési moratórium lejárta után is fizetési gondokkal küzdő 
vállalkozások adósságrendezésébe is bekapcsolódik.

Az agrárium hitelállományának növekedése az elmúlt időszakban is 
töretlen volt, köszönhetően egyebek mellett a kedvezményes 
hitelprogramoknak, a bankok szektor iránti nyitottságának is. A 
COVID-válság alatt ugyancsak rekordösszegű alapítványi kezesség-
vállalásra került sor, a garantált hitelállomány már 440 milliárd forint 
körül alakul. Főként az agrár és vidéki kis- és mikrovállalkozások 
vettek igénybe kezességet, de a nagyobb méretű kkv-k és a VP-ben 
nyertes vállalkozások hiteleihez is kapcsolódik kezesség.

Finansz í rozás

Támogatás

2021. szeptember 1. és 14. között lehet 
pályázni. Ezt követően további négy beadási 
periódus került meghatározásra. Az igényel-
hető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 100 millió, maximum 5 
milliárd forint lehet. A támogatás összes 
elszámolható költséghez viszonyított leg-
magasabb hányada (a különféle támogatási 
kategóriákra irányadó részletszabályok 
figyelembe vételével) a közép-magyar-
országi régióban 40, más régiókban 50 
százalék. 

A szántóföldi kultúrák esetében összességében jók a kilátások. 
Nem volt ugyan hótakaró, de nagy hideg sem, viszont a kártevők 
ellen intenzívebben kell védekezni. Az őszi gabona és repce 
termése elfogadhatónak ígérkezik. A tavaszi vetésű napraforgó és 
kukorica számára jól jött az eső. A gyümölcsösökben azonban 
ismét súlyos károk keletkeztek. A virágzáskori tavaszi fagy miatt a 
sárgabarack- és az őszibaracktermés kicsi lesz, a hideghullám és a 
nedves időjárás miatt a meggy- és cseresznyetermés sem lett jó.  
Az alma és a körte esetében kisebbek a fagy miatti veszteségek. A 
fedett, fóliás, üvegházas zöldségtermelés alapvető védettségben 
folytatható, de többet kellett fűteni, így magasabb árak 
tapasztalhatók. A szőlőtermelés nem szenvedett nagyobb 
fagykárt, de a hideg esős időszak miatt két hetes csúszás alakult 
ki a növények fejlődésében, ám ez a lemaradás a szüretig 
behozhatónak látszik. A baromfi- és sertéstartásban sikerült 
megoldani az állategészségügyi gondokat, a szarvasmarhatartás 
viszonylag kiegyensúlyozott helyzetben van.

Az elmúlt bő évtized technológiai megújulást segítő fejlesztései 
jóvoltából a magyar mezőgazdaságnak olyan termelőkapacitása 
alakult ki, amely fokozatosan növekvő termék-előállítást is lehe-
tővé tesz. A tavalyi problémákon túllépve az élet vissza tudott állni 
a szokásos kerékvágásba. Remélhetőleg egy jó átlagos évünk lesz: 
a 2020. évi mérséklődés után, mind a növénytermesztés, mind az 
állattartás termelése növekedni tud. Ám, az évről évre felmerülő 
gondokkal idén is szembe kell nézni. Így a vízpótlási rendszerek 
elégtelenségével – egyszerre mutatkozik vízhiány és vízbőség –, az 
árvíz és belvíz problematikájával, a fagykár egyre súlyosabb 
következményeivel. Az országos védelmi rendszer közelmúltbeli 
kiépítésével és működtetésével viszont a jégkár egyre kisebb 
veszteségeket okoz.

Ezzel együtt a teljes mezőgazdasági termelés volumene csak alig 
több mint két százalékkal lett kisebb. A hazai mezőgazdaság és 
élelmiszeripar válságállónak bizonyult, a belföldi piac kiszolgálá-
sában nőtt a szerepe és az exporttöbbletét is megőrizte. Az 
élelmiszerbiztonság is megfelelőnek bizonyult, hiszen például a 
baromfi és sertés állategészségügyi problémákat is sikerült meg-
oldani.

Az agrárszektor különféle szegmensei 

nagy hányada elfagyott. A koronavírus-járvány is káros hatásokkal 
járt, bár – a szektor sajátos piacai és működési rendje miatt – 
sokkal kisebbel, mint a nemzetgazdaság más területein. Azok a 
gazdálkodók, feldolgozók, amelyek éttermeknek, szállodáknak 
értékesítettek, számottevő részét elvesztették a piacuknak. A 
sertés- és a baromfiágazatot ugyanakkor az afrikai sertéspestis és 
a madárinfluenza is sújtotta. 

Hogyan alakul az agrárvállalkozások finanszírozási, hitelhez 
jutási helyzete?

milyen képet mutatnak?

Mi jellemzi a mezőgazdaság ez évi folyamatait?

Közismertek az agrárszektor finanszírozásának sajátosságai: 
például magas a tőke- és forgóeszközigény, amelyet a gazdál-
kodók nagy részben hitelből finanszíroznak; a beruházások 
általában külső forrást igényelnek; a termelési ciklus hosszú, a 
gazdálkodás eredményessége függ a biológiai-természeti folyama-
toktól, hatásoktól. Számos gazdálkodó korlátozott hitelfedezettel 
rendelkezik. Épp ezért nagy hangsúly helyeződik az agrárfinan-
szírozás segítésére, támogatására, így a hitelekhez kapcsolódó 
kamat- és kezességi díjtámogatási elemekre is. A kormányzati és 
az üzleti szféra e téren kifejtett erőfeszítései eredményesek vol-
tak, amely a koronavírus-járvány átvészelését, illetve a gazdaság 

illetve fog betölteni az agrárfinanszírozásban?
A kezességvállalás milyen szerepet tölt be, 

Az élelmiszer-gazdaság hitelezésében, finanszírozási feladatainak 
megoldásában évről évre kiemelkedő és növekvő szerepet tölt be 
az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezesség-
vállalása. Az alapítvány közvetítő szerepet lát el a bankok és a 
vállalkozások, gazdálkodók között. Az általa biztosított kezesség-
vállalás segíti hitelhez jutásukat, amennyiben nem, vagy csak 
részben rendelkeznek elegendő bankhitel folyósításához szüksé-
ges biztosítékokkal. A bankok számára pedig biztonságot ad, hogy 
az AVHGA révén biztosítva látják, hogy kihelyezett hiteleik 
visszafizetésre kerülnek. Az alapítvány az összes, agrárfinanszí-
rozásban részt vevő hazai hitelintézettel kapcsolatban áll, és 
kezességet nyújt különféle hiteltermékeikhez. Az AVHGA ugyan-
akkor valamennyi kedvezményes agrárhitel konstrukció megvaló-
sításához is csatlakozott kezességvállalásával. 

újraindítását is megkönnyíti. Napjainkra kiterjedt finanszírozási 
intézményrendszer, támogatási és hitelkonstrukciók, banki hitele-
zési és kedvezményes kezességvállalási termékek állnak az 
agrárszektor szereplői rendelkezésére. Ráadásul az üzleti és a 
kockázati szempontokat mérlegelve az agrárszektor vállalkozásai 
a finanszírozással foglalkozó intézmények számára megbízható és 
vonzó partnerek.

Az is kiemelendő, hogy a bizonytalanabb és kedvezőtlenebb 
időszakokban is segíteni tudja a banki finanszírozást, illetve a vis 
maior támogatási eszközöknél is közreműködik a bajba került 
gazdálkodók megsegítésében. A gazdaság mostani újraindításában 
is kulcsszerepe lehet a kezességvállalásnak, akárcsak a vidékfej-
lesztési program pályázati projektjei banki hitelezésének és 
sokrétű finanszírozásának megoldásában.

azok kihasználását milyen lépésekkel lehet előmozdítani?
Az agrárium milyen fejlődési lehetőségek előtt áll, 

Az agráriumban bekövetkezett elmúlt tíz évbeli jelentős növeke-
dés dacára a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar termelé-
kenységében még hatalmas tartalékok rejlenek. A szektor komoly 
piaci lehetőségekkel és fejlődési potenciállal rendelkezik. A 
mostani helyzetben az agrárpolitika fő célja az agrárszektor 
életképességének, versenyképességének erősítése, a magasabb 
hozzáadott értékű hazai élelmiszer-előállítás bővítésének külön-
féle eszközökkel történő segítése. A közelmúltban létrejöttek a 
sikeres fejlődés alapjai. 

A 2021-2027-es uniós támogatási időszakban pedig a közvetlen 
támogatások és vidékfejlesztési források – ez utóbbinál a nemzeti 
támogatási hányad 80 százalékos lesz – révén páratlan fejlődési 
lehetőség nyílt meg az agrárium előtt. A vidékfejlesztés esetében 
már a 2021-2022-es átmeneti támogatási időszakban több forrás 
áll a szektor rendelkezésére, mint a 2014-2020-as periódus 
egészében. Az elmúlt és az előttünk álló hónapokban egymás után 
hirdetik meg a pályázati konstrukciókat. Szükség is lesz – a 
jelentős hányadban vissza nem térítendő – támogatási források 
észszerű felhasználására, hiszen a versenyképesség és a jövede-
lemtermelő képesség javítását célozva, egyszerre kell előrelépést 
elérni például a feldolgozóipar fejlesztésében, a precíziós gazdál-
kodás előmozdításában, a klíma- és környezetvédelmi, illetve 
fenntarthatósági szempontok érvényesítésében, a gazdálkodók 
generációváltásának felgyorsításában. A szóban forgó feladatok 
megoldásában nélkülözhetetlen szerepet fog betölteni a finan-
szírozási rendszer, így a hitelezést végző intézmények és a 
kezességvállalást biztosító AVHGA tevékenysége is.
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A cég tevékenységének bemutatására kértük Seres János 
operatív igazgatót. 
Ha röviden kellene meghatározni a tevékenységünket, akkor azt 
mondhatnám, hogy mindennel foglalkozunk, ami panírban van, sőt 
az utóbbi időben már ezen is túlléptünk, például hamburgert is 
gyártunk. Termékeinket fagyasztott állapotban szállítjuk a 
partnereinknek. Közel két évtizede vagyunk a piacon. 17 éve 
zöldmezős beruházásként kezdtük el az alapüzem építését. Mára 
eljutottunk odáig, hogy az évi gyártási kapacitás ötmillió 
kilogramm, és további kétmillió kilogrammra van lehetőségünk. 
Most készítjük a pályázati anyagot egy nagyobb léptékű, 3,5 
milliárd forintos fejlesztésre, aminek eredményeként majd további 
hatmillió kilogramm árut tudunk előállítani évente. Mindebből 

integrációban állítják elő?
A húst a cég termeli, esetleg valamilyen 

Mi nem foglalkozunk baromfineveléssel, vágással sem. Hazai és 
külföldi húsfeldolgozóktól vesszük az alapanyagot, amit a saját 
receptúráink szerint pácolunk és ízesítünk, majd a húsok felke-
rülnek a gépsorra, ahol megkapják a panírborítást, és ezt követi a 
sütés, illetve a készre sütés. Ezeket a termékeket a fogyasztónak 
már nem kell sütnie, csak újramelegíteni. A termékskála egyik 
részét a „formázott húsok”, a fasírt jellegű termékek alkotják, 
amelyek alacsonyabb értékű húsokat tartalmaznak. Egy másik 
termékcsoportba tartoznak a töltött húsok, például a cordon bleu, 
ami a csirke mellhúsából készül és a legértékesebbek az egészen 
magas hústartalmú, hússzelet jellegű készítmények. Olyanok, 
amilyeneket otthon szoktunk sütni, de ezek annyival többek, hogy 
pácolással újabb ízeket tudunk bevinni a húsba, illetve a külön-
böző panírokkal, változatos szemcsenagyságú morzsákkal gazdag 
választékot állíthatunk elő. Ugyanakkor a húsok mellett itthon 
piacvezetők vagyunk a rántott trappista sajt terén, de erősödik az 
érdeklődés a mozzarella iránt is. A divatos gasztronómiai irányok-
nak megfelelően mind a gluténmentes, mind vegán élelmiszerek 
irányába is fejlesztünk. Jó pár éve, amióta a lakosság bevétele 
növekszik, egyre többen keresik a magasabb hústartalmú készít-
ményeket. Látva ezt az irányt, öt éve egyre inkább felhagytunk az 

nagygazdaság jut az eszébe. Milyen összefüggés van 

látható, hogy ha nem is vagyunk piacvezetők, de jelentős 
szereplőnek számítunk a hazai piacon, s terveink szerint külföldön 
is tudjuk növelni a jelenlétünket. 

A Bábolna névről legtöbb embernek az egykori 

a régi Bábolna és az Önök cége között? 
Valamilyen szinten a Bábolna utódja vagyunk. A korábbi óriás 
céget a rendszerváltás környékén feldarabolták, és amikor a 
kecskeméti vágóhíd, a nagy cég utolsó húsüzeme csődbement, 
akkor – 2005-ben – megalakították a Bábolna Élelmiszeripari Kft-t, 
amibe apportáltak gépeket, a márkanevet és bekerült egy olyan 
nagy szerződésállomány, amire éppen szükségünk volt, tudniillik 
más cégünkben akkor is gyártottunk húskészítményeket. A 
cégvásárlással olyan élő szerződésekhez jutottunk, amelyek révén 
nagyobb beszállítók lehettünk a magyar élelmiszerkereskedelmi 
hálózatokba és nemzetközi láncokba. Gyakorlatilag a Bábolna 
hozta a biztos piacot, komoly távlatot nyitva ezzel az üzemeink 
fejlesztésére. Így került két magyar család tulajdonába a vállalat. 
Azóta is 50–50%-ban e két család tulajdonát képezi. Az egyik az 
én családom, a másik régi barátom, vállalkozótársam családja. Az 
új körülmények lehetővé tették, hogy pályázat révén zöldmezős 
beruházásként durván 6500 négyzetméter beépített területen 
létrehozzuk az új üzemet, ahol 150, jórészt helybeli dolgozó 
alkalmazásával megindult a gyártás. 

a fejlesztésnek. Mi a titka a sikernek?

olcsóbb kategóriájú termékek előállításával. Nem akarunk verse-
nyezni abban, hogy ki tud olcsóbb termékkel a piacon maradni. A 
mi irányunk a nagyobb hozzáadott érték előállítása, a magasabb 
minőség. Ez a koncepció a beszállítók részéről is megértésre 
talált, van olyan beszállító, aki azt mondta, hogy azért szeret 
velünk dolgozni, mert mi vagyunk a leginnovatívabbak, és magas 
hústartalommal dolgozunk. Ezt visszaigazolja a piac is az évi 15%-
os forgalomnövekedéssel. 

Mind az iránytó hatóság, mind a bank meg lehet elégedve velünk. 
Az irányító hatóság szívesen dolgozik velünk, mert látja, hogy egy 
száz százalékban magyar cég halad előre, szépen fejlődik, ez az 
egyik pozitívum. A másik pedig az, hogy mindig pontosan 
teljesítjük a pályázati feltételeket, hiánytalanul hozzuk a megadott 
gazdasági mutatószámokat. Legutóbb két cégünk fejlesztett, 
aminek eredményeként Magyarország legkorszerűbb panírozó 
vonala nálunk található. Ez egy óránkénti két tonna teljesítményű 
gyártóvonal, korszerű készre sütő berendezéssel, ami a kulcsa az 
egész folyamatnak. Korábban 15-20 éves technológiánk volt, kellett 
a változás, hiszen időközben sokat fejlődött ez a terület is. E nagy 
beruházás eredményeként lényegében az elejétől a végéig 
megújult a technológiánk, így a jelenlegi ötmillió kilogramm 
gyártási kapacitás további kétmillió kilogrammal növelhető. Ez a 
fejlesztés kétmilliárd forint volt a két fejlesztő cégünket tekintve, 
amiből közel egymilliárd forintot tett ki a vissza nem térítendő 
uniós támogatás. A pénzügyi hátteret az Oberbank AG Magyar-
országi Fióktelepe biztosította az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezessége mellett. A bank 400 millió forintos 
hosszú lejáratú előfinanszírozó hitelt nyújtott. Három évvel ezelőtt 
léptük kapcsolatba az Oberbankkal, amikor a nagy fejlesztést 
indítottuk. Ez a pénzintézet tudta biztosítania megfelelő finanszí-
rozást számunkra. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat mindkét fél 
számára előnyös. A további fejlesztéseket is folyamatosan uniós 
pályázatok segítségével szándékozunk megoldani, amiben biztos 
partnerünk az Oberbank. Mondhatni, napi szinten ismerik a 
tevékenységünket, szinte együtt határozzuk el a következő pénz-
ügyi lépéseket, rugalmas és gyors az ügyintézés. 

Évek óta sikeresen pályáznak, ezzel nagy lendületet adva 

A tervekről, a teendőkről a következőket 
mondta az ügyvezető:
A technológiai fejlesztések, a gyártási kapacitás növekedése 
előhozta az alapüzem gyenge pontjait, szűk keresztmetszeteit is. 
Kinőttük az előkészítő, az alapanyag tároló, a szeletelő, a pácoló 
helyiségeket. Ezek méreteit összhangba kell hozni az egyéb 
technológiával, de a kapcsolódó területeken is van mit fejlesz-
tenünk. Jönnek olyan automata gépsorok, amelyekkel emberi erőt 
váltunk ki. Az embereket át tudjuk irányítani a csomagolóba, mivel 
ma is kézzel helyezzük a kartonokba az árut, a megnövekedett 
termelés miatt növelni kell a csomagolóban dolgozók számát.  
Olyan automata gépsorok jönnek, amelyekkel megoldható például 
a cordon bleu gyártása emberi kéz érintése nélkül. Az automata 
vonaltól 50-70% teljesítménynövekedést várunk. A külföldi 
piacokon is meglesz a helyünk. A technológiánk van és lesz olyan 
jó, mint bárkié a világon, és megtaláljuk azokat a termékeket, 
amelyekkel versenyképesek tudunk lenni a különféle piacokon. A 
pénzügyi gazdálkodásunkról pedig azt mondhatom, hogy tapasz-
talataink szerint a mérethatékony termelés úgy lett elérhető, hogy 
az összes forrást, amit csak lehetett, visszaforgattuk a termelésbe, 
és egy olyan pénzintézet áll mellettünk, mint az Oberbank, amely 
meglátta az üzleti lehetőséget bennünk.  
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A cég tevékenységének bemutatására kértük Seres János 
operatív igazgatót. 
Ha röviden kellene meghatározni a tevékenységünket, akkor azt 
mondhatnám, hogy mindennel foglalkozunk, ami panírban van, sőt 
az utóbbi időben már ezen is túlléptünk, például hamburgert is 
gyártunk. Termékeinket fagyasztott állapotban szállítjuk a 
partnereinknek. Közel két évtizede vagyunk a piacon. 17 éve 
zöldmezős beruházásként kezdtük el az alapüzem építését. Mára 
eljutottunk odáig, hogy az évi gyártási kapacitás ötmillió 
kilogramm, és további kétmillió kilogrammra van lehetőségünk. 
Most készítjük a pályázati anyagot egy nagyobb léptékű, 3,5 
milliárd forintos fejlesztésre, aminek eredményeként majd további 
hatmillió kilogramm árut tudunk előállítani évente. Mindebből 

integrációban állítják elő?
A húst a cég termeli, esetleg valamilyen 

Mi nem foglalkozunk baromfineveléssel, vágással sem. Hazai és 
külföldi húsfeldolgozóktól vesszük az alapanyagot, amit a saját 
receptúráink szerint pácolunk és ízesítünk, majd a húsok felke-
rülnek a gépsorra, ahol megkapják a panírborítást, és ezt követi a 
sütés, illetve a készre sütés. Ezeket a termékeket a fogyasztónak 
már nem kell sütnie, csak újramelegíteni. A termékskála egyik 
részét a „formázott húsok”, a fasírt jellegű termékek alkotják, 
amelyek alacsonyabb értékű húsokat tartalmaznak. Egy másik 
termékcsoportba tartoznak a töltött húsok, például a cordon bleu, 
ami a csirke mellhúsából készül és a legértékesebbek az egészen 
magas hústartalmú, hússzelet jellegű készítmények. Olyanok, 
amilyeneket otthon szoktunk sütni, de ezek annyival többek, hogy 
pácolással újabb ízeket tudunk bevinni a húsba, illetve a külön-
böző panírokkal, változatos szemcsenagyságú morzsákkal gazdag 
választékot állíthatunk elő. Ugyanakkor a húsok mellett itthon 
piacvezetők vagyunk a rántott trappista sajt terén, de erősödik az 
érdeklődés a mozzarella iránt is. A divatos gasztronómiai irányok-
nak megfelelően mind a gluténmentes, mind vegán élelmiszerek 
irányába is fejlesztünk. Jó pár éve, amióta a lakosság bevétele 
növekszik, egyre többen keresik a magasabb hústartalmú készít-
ményeket. Látva ezt az irányt, öt éve egyre inkább felhagytunk az 

nagygazdaság jut az eszébe. Milyen összefüggés van 

látható, hogy ha nem is vagyunk piacvezetők, de jelentős 
szereplőnek számítunk a hazai piacon, s terveink szerint külföldön 
is tudjuk növelni a jelenlétünket. 

A Bábolna névről legtöbb embernek az egykori 

a régi Bábolna és az Önök cége között? 
Valamilyen szinten a Bábolna utódja vagyunk. A korábbi óriás 
céget a rendszerváltás környékén feldarabolták, és amikor a 
kecskeméti vágóhíd, a nagy cég utolsó húsüzeme csődbement, 
akkor – 2005-ben – megalakították a Bábolna Élelmiszeripari Kft-t, 
amibe apportáltak gépeket, a márkanevet és bekerült egy olyan 
nagy szerződésállomány, amire éppen szükségünk volt, tudniillik 
más cégünkben akkor is gyártottunk húskészítményeket. A 
cégvásárlással olyan élő szerződésekhez jutottunk, amelyek révén 
nagyobb beszállítók lehettünk a magyar élelmiszerkereskedelmi 
hálózatokba és nemzetközi láncokba. Gyakorlatilag a Bábolna 
hozta a biztos piacot, komoly távlatot nyitva ezzel az üzemeink 
fejlesztésére. Így került két magyar család tulajdonába a vállalat. 
Azóta is 50–50%-ban e két család tulajdonát képezi. Az egyik az 
én családom, a másik régi barátom, vállalkozótársam családja. Az 
új körülmények lehetővé tették, hogy pályázat révén zöldmezős 
beruházásként durván 6500 négyzetméter beépített területen 
létrehozzuk az új üzemet, ahol 150, jórészt helybeli dolgozó 
alkalmazásával megindult a gyártás. 

a fejlesztésnek. Mi a titka a sikernek?

olcsóbb kategóriájú termékek előállításával. Nem akarunk verse-
nyezni abban, hogy ki tud olcsóbb termékkel a piacon maradni. A 
mi irányunk a nagyobb hozzáadott érték előállítása, a magasabb 
minőség. Ez a koncepció a beszállítók részéről is megértésre 
talált, van olyan beszállító, aki azt mondta, hogy azért szeret 
velünk dolgozni, mert mi vagyunk a leginnovatívabbak, és magas 
hústartalommal dolgozunk. Ezt visszaigazolja a piac is az évi 15%-
os forgalomnövekedéssel. 

Mind az iránytó hatóság, mind a bank meg lehet elégedve velünk. 
Az irányító hatóság szívesen dolgozik velünk, mert látja, hogy egy 
száz százalékban magyar cég halad előre, szépen fejlődik, ez az 
egyik pozitívum. A másik pedig az, hogy mindig pontosan 
teljesítjük a pályázati feltételeket, hiánytalanul hozzuk a megadott 
gazdasági mutatószámokat. Legutóbb két cégünk fejlesztett, 
aminek eredményeként Magyarország legkorszerűbb panírozó 
vonala nálunk található. Ez egy óránkénti két tonna teljesítményű 
gyártóvonal, korszerű készre sütő berendezéssel, ami a kulcsa az 
egész folyamatnak. Korábban 15-20 éves technológiánk volt, kellett 
a változás, hiszen időközben sokat fejlődött ez a terület is. E nagy 
beruházás eredményeként lényegében az elejétől a végéig 
megújult a technológiánk, így a jelenlegi ötmillió kilogramm 
gyártási kapacitás további kétmillió kilogrammal növelhető. Ez a 
fejlesztés kétmilliárd forint volt a két fejlesztő cégünket tekintve, 
amiből közel egymilliárd forintot tett ki a vissza nem térítendő 
uniós támogatás. A pénzügyi hátteret az Oberbank AG Magyar-
országi Fióktelepe biztosította az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezessége mellett. A bank 400 millió forintos 
hosszú lejáratú előfinanszírozó hitelt nyújtott. Három évvel ezelőtt 
léptük kapcsolatba az Oberbankkal, amikor a nagy fejlesztést 
indítottuk. Ez a pénzintézet tudta biztosítania megfelelő finanszí-
rozást számunkra. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat mindkét fél 
számára előnyös. A további fejlesztéseket is folyamatosan uniós 
pályázatok segítségével szándékozunk megoldani, amiben biztos 
partnerünk az Oberbank. Mondhatni, napi szinten ismerik a 
tevékenységünket, szinte együtt határozzuk el a következő pénz-
ügyi lépéseket, rugalmas és gyors az ügyintézés. 

Évek óta sikeresen pályáznak, ezzel nagy lendületet adva 

A tervekről, a teendőkről a következőket 
mondta az ügyvezető:
A technológiai fejlesztések, a gyártási kapacitás növekedése 
előhozta az alapüzem gyenge pontjait, szűk keresztmetszeteit is. 
Kinőttük az előkészítő, az alapanyag tároló, a szeletelő, a pácoló 
helyiségeket. Ezek méreteit összhangba kell hozni az egyéb 
technológiával, de a kapcsolódó területeken is van mit fejlesz-
tenünk. Jönnek olyan automata gépsorok, amelyekkel emberi erőt 
váltunk ki. Az embereket át tudjuk irányítani a csomagolóba, mivel 
ma is kézzel helyezzük a kartonokba az árut, a megnövekedett 
termelés miatt növelni kell a csomagolóban dolgozók számát.  
Olyan automata gépsorok jönnek, amelyekkel megoldható például 
a cordon bleu gyártása emberi kéz érintése nélkül. Az automata 
vonaltól 50-70% teljesítménynövekedést várunk. A külföldi 
piacokon is meglesz a helyünk. A technológiánk van és lesz olyan 
jó, mint bárkié a világon, és megtaláljuk azokat a termékeket, 
amelyekkel versenyképesek tudunk lenni a különféle piacokon. A 
pénzügyi gazdálkodásunkról pedig azt mondhatom, hogy tapasz-
talataink szerint a mérethatékony termelés úgy lett elérhető, hogy 
az összes forrást, amit csak lehetett, visszaforgattuk a termelésbe, 
és egy olyan pénzintézet áll mellettünk, mint az Oberbank, amely 
meglátta az üzleti lehetőséget bennünk.  
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TÁMOGATÁS A KERTÉSZETI GOMBA 
ELŐÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSÉRE
A Vidékfejlesztési Program keretében 2021 őszétől pályázható a 
„Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” 
című (VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) pályázati felhívás. A konstrukció 
célja a hazai és az exportpiaci lehetőségek kihasználása, illetve a 
feldolgozóipar igényeinek kielégítése érdekében a gombatermesztő 
gazdaságokban előállított gomba mennyiségének növelése. Az ága-
zat technológiaváltását elősegítve a felhívás támogatja a komposzt 
előállító- és gombatermesztő kapacitás növelését, a termelők ver-
senyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát 
technológiák és termesztési módok alkalmazását, továbbá a gomba-
termesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználása 
hatékonyságának javítását, a környezetterhelés csökkentését.

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 20 milliárd forint. 
Azok a gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 
minimum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendel-

Támogatás

TERMÉNYTÁROLÓK, 
SZÁRÍTÓK ÉS TISZTÍTÓK 
FEJLESZTÉSE

A Vidékfejlesztési Programban elérhető a „Terménytárolók, 
szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című (VP2-
4.1.7-21 kódszámú) pályázati konstrukció. A felhívás támogatást 
biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, 
szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek 
létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A pályázható 
támogatási forrás összesen 50 milliárd forint. Azok a gazdálkodók 
adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek legalább 6000 STÉ 
(Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendelkeznek és árbevé-
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Támogatás

keznek és árbevételüknek legalább fele mezőgazdasági tevékeny-
ségből származik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 
2021. szeptember 13. és 2021. december 7. között lesz lehetőség. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. A pályázat beadási szakaszok 2021. 
szeptember 13. és 27., 2021. szeptember 28. és október 11., 2021. 
október 12. és 25., 2021. október 26. és november 8., illetve 2021. 
november 9. és december 7. közötti időszakokra kerültek kijelölésre. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és 
kollektív pályázat esetén is legalább 300 millió, legfeljebb 2 milliárd 
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.

A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 2021. augusz-
tus 2. és 2021. szeptember 27. között lesz lehetőség. A megadott 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen 
kerülnek elbírálásra. A pályázat beadási szakaszok 2021. 
augusztus 2. és augusztus 16., 2021. augusztus 17. és 30., 2021. 
augusztus 31. és szeptember 13., 2021. szeptember 14. és 2021. 
szeptember 27. közötti időszakot ölelik fel. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege pályázatonként legalább 50 
millió, legfeljebb 1 milliárd forint lehet. A támogatás összes 
elszámolható költséghez viszonyított maximális hányada a közép-
magyarországi régióban 40, más régiókban 50 százalék. A fiatal 
mezőgazdasági termelők által, illetve a konzorciumban végre-
hajtott projektek 10-10 százalékponttal magasabb támogatást 
kaphatnak.

telüknek minimum fele mezőgazdasági tevékenységből származik. 
Egyéni és kollektív projektek támogatására is van lehetőség. 

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.

•  A fedezetek egyik típusa.

•  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.

Mit jelent a készfizető kezesség?

•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

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 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
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A PRECÍZIÓS FEJLESZTÉSEK ELŐMOZDÍTÁSA

A gazdálkodás versenyképességét és hatékonyságát javító feladatok 
környezettudatos megoldását segíti a Vidékfejlesztési Program 
„Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 
fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) pályázati 
felhívása. A konstrukció célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve 
a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték 
termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti 
technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének 
támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételének ösztönzése. Lehetőség nyílik például precíziós 
munkagépek, betakarítógépek, növényvédelmi eszközök, döntés-
támogató infokommunikációs eszközök, szoftverek és programok, 
víz- és tápanyag utánpótlást szabályozó rendszerek beszerzésére. A 
pályázóknak kötelező a mezőgazdaság digitális átállásához 
szükséges - például talajmintavételi, agrometeorológiai, műholdas, 
oktatási stb. - szolgáltatások igénybevétele. A kiírás további célja a 
fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósított beruházások 
kiemelt támogatása.

Támogatás

A hazai agráriumban egyre égetőbben jelentkező munkaerőhiány miatt a nagy élőmunka-igényű 
ágazatok technológiai fejlesztése – automatizálása, robotizálása – sürgető feladat. A 
legkorszerűbb technológia alkalmazásával észszerűbbé válhat a különböző inputanyagok (például 
műtrágyák, növényvédőszerek) felhasználása, az okszerű művelés által javítható a talajok 
vízmegtartó képessége és kiküszöbölhető a talajminőség romlása. 

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 100 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. július 26. 
és augusztus 9.; 2021. augusztus 10. és 23.; 2021. augusztus 24. és 
szeptember 6.; 2021. szeptember 7. és 20.; 2021. szeptember 21. és 
október 20.; illetve 2021. október 21. és november 19. között. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege minimum 5, legfeljebb 250 millió forint lehet. A 
támogatás összes elszámolható költséghez viszonyított legmaga-
sabb hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 
50 százalék. A fiatal mezőgazdasági termelők által, továbbá a 
konzorciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal megemelt 
támogatáshoz juthatnak hozzá.

A KISEBB MÉRETŰ ÉLELMISZERIPARI 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A magyar élelmiszerek piaci pozíciójának erősítése átfogó műszaki 
fejlesztéseket igényel, a legkorszerűbb technológiai lehetőségek 
élelmiszeripari alkalmazása alapkövetelmény. A Vidékfejlesztési 
Program „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-
21 kódszámú) pályázati felhívásának célja, hogy lehetőséget adjon a 
mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek 
nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-
feldolgozási, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó kisebb 
méretű fejlesztések végrehajtására, amelyek segítik a vállalkozások 
gazdaságosságának és versenyképességének javítását. A felhívás 
keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez 
kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek 
támogathatók. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 50 
milliárd forint, amelyből 40 milliárd forint jut az élelmiszer-
feldolgozó, 10 milliárd forint pedig a borászatok fejlesztésére. A 

Támogatás

A biztonságos élelmiszerellátás stratégiai jelentőségű, ezért kiemelt figyelmet érdemel a hazai 
élelmiszer-feldolgozás fejlesztése. Fontos, hogy az élelmiszeripar nagyobb jövedelmezőséget 
biztosító, magasabb hozzáadott értékű termékekkel szolgálja ki a belföldi és exportpiacokat, 
egyúttal hozzájáruljon a foglalkoztatáshoz, és értékesítési lehetőséget biztosítson a magyar 
mezőgazdasági termelőktől származó különféle alapanyagoknak.

beruházások két összetevőből épülhetnek fel: a) a mezőgazdasági 
termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztések; b) megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák beépítésének megvalósítása.

A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 2021. július 7. és 
2021. augusztus 31. között van lehetőség. Az egyes értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. Most 2021. augusztus 4. és 17., illetve 2021. augusztus 18. 
és 31. között lehet még pályázni. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege maximum 100 millió forint lehet. A támogatás 
összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb hányada 
(az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok 
figyelembevételével) a közép-magyarországi régióban 40, más 
régiókban 50 százalék. 
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TÁMOGATÁS A KERTÉSZETI GOMBA 
ELŐÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSÉRE
A Vidékfejlesztési Program keretében 2021 őszétől pályázható a 
„Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” 
című (VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) pályázati felhívás. A konstrukció 
célja a hazai és az exportpiaci lehetőségek kihasználása, illetve a 
feldolgozóipar igényeinek kielégítése érdekében a gombatermesztő 
gazdaságokban előállított gomba mennyiségének növelése. Az ága-
zat technológiaváltását elősegítve a felhívás támogatja a komposzt 
előállító- és gombatermesztő kapacitás növelését, a termelők ver-
senyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát 
technológiák és termesztési módok alkalmazását, továbbá a gomba-
termesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználása 
hatékonyságának javítását, a környezetterhelés csökkentését.

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 20 milliárd forint. 
Azok a gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 
minimum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendel-

Támogatás

TERMÉNYTÁROLÓK, 
SZÁRÍTÓK ÉS TISZTÍTÓK 
FEJLESZTÉSE

A Vidékfejlesztési Programban elérhető a „Terménytárolók, 
szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című (VP2-
4.1.7-21 kódszámú) pályázati konstrukció. A felhívás támogatást 
biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, 
szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek 
létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A pályázható 
támogatási forrás összesen 50 milliárd forint. Azok a gazdálkodók 
adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek legalább 6000 STÉ 
(Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendelkeznek és árbevé-

7 777 7

Támogatás

keznek és árbevételüknek legalább fele mezőgazdasági tevékeny-
ségből származik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 
2021. szeptember 13. és 2021. december 7. között lesz lehetőség. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. A pályázat beadási szakaszok 2021. 
szeptember 13. és 27., 2021. szeptember 28. és október 11., 2021. 
október 12. és 25., 2021. október 26. és november 8., illetve 2021. 
november 9. és december 7. közötti időszakokra kerültek kijelölésre. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és 
kollektív pályázat esetén is legalább 300 millió, legfeljebb 2 milliárd 
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.

A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 2021. augusz-
tus 2. és 2021. szeptember 27. között lesz lehetőség. A megadott 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen 
kerülnek elbírálásra. A pályázat beadási szakaszok 2021. 
augusztus 2. és augusztus 16., 2021. augusztus 17. és 30., 2021. 
augusztus 31. és szeptember 13., 2021. szeptember 14. és 2021. 
szeptember 27. közötti időszakot ölelik fel. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege pályázatonként legalább 50 
millió, legfeljebb 1 milliárd forint lehet. A támogatás összes 
elszámolható költséghez viszonyított maximális hányada a közép-
magyarországi régióban 40, más régiókban 50 százalék. A fiatal 
mezőgazdasági termelők által, illetve a konzorciumban végre-
hajtott projektek 10-10 százalékponttal magasabb támogatást 
kaphatnak.

telüknek minimum fele mezőgazdasági tevékenységből származik. 
Egyéni és kollektív projektek támogatására is van lehetőség. 

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.

•  A fedezetek egyik típusa.

•  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.

Mit jelent a készfizető kezesség?

•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

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 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

2021. AUGUSZTUS

A PRECÍZIÓS FEJLESZTÉSEK ELŐMOZDÍTÁSA

A gazdálkodás versenyképességét és hatékonyságát javító feladatok 
környezettudatos megoldását segíti a Vidékfejlesztési Program 
„Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 
fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) pályázati 
felhívása. A konstrukció célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve 
a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték 
termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti 
technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének 
támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételének ösztönzése. Lehetőség nyílik például precíziós 
munkagépek, betakarítógépek, növényvédelmi eszközök, döntés-
támogató infokommunikációs eszközök, szoftverek és programok, 
víz- és tápanyag utánpótlást szabályozó rendszerek beszerzésére. A 
pályázóknak kötelező a mezőgazdaság digitális átállásához 
szükséges - például talajmintavételi, agrometeorológiai, műholdas, 
oktatási stb. - szolgáltatások igénybevétele. A kiírás további célja a 
fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósított beruházások 
kiemelt támogatása.

Támogatás

A hazai agráriumban egyre égetőbben jelentkező munkaerőhiány miatt a nagy élőmunka-igényű 
ágazatok technológiai fejlesztése – automatizálása, robotizálása – sürgető feladat. A 
legkorszerűbb technológia alkalmazásával észszerűbbé válhat a különböző inputanyagok (például 
műtrágyák, növényvédőszerek) felhasználása, az okszerű művelés által javítható a talajok 
vízmegtartó képessége és kiküszöbölhető a talajminőség romlása. 

A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 100 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. július 26. 
és augusztus 9.; 2021. augusztus 10. és 23.; 2021. augusztus 24. és 
szeptember 6.; 2021. szeptember 7. és 20.; 2021. szeptember 21. és 
október 20.; illetve 2021. október 21. és november 19. között. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege minimum 5, legfeljebb 250 millió forint lehet. A 
támogatás összes elszámolható költséghez viszonyított legmaga-
sabb hányada a közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 
50 százalék. A fiatal mezőgazdasági termelők által, továbbá a 
konzorciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal megemelt 
támogatáshoz juthatnak hozzá.

A KISEBB MÉRETŰ ÉLELMISZERIPARI 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A magyar élelmiszerek piaci pozíciójának erősítése átfogó műszaki 
fejlesztéseket igényel, a legkorszerűbb technológiai lehetőségek 
élelmiszeripari alkalmazása alapkövetelmény. A Vidékfejlesztési 
Program „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-
21 kódszámú) pályázati felhívásának célja, hogy lehetőséget adjon a 
mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek 
nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-
feldolgozási, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó kisebb 
méretű fejlesztések végrehajtására, amelyek segítik a vállalkozások 
gazdaságosságának és versenyképességének javítását. A felhívás 
keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez 
kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek 
támogathatók. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 50 
milliárd forint, amelyből 40 milliárd forint jut az élelmiszer-
feldolgozó, 10 milliárd forint pedig a borászatok fejlesztésére. A 

Támogatás

A biztonságos élelmiszerellátás stratégiai jelentőségű, ezért kiemelt figyelmet érdemel a hazai 
élelmiszer-feldolgozás fejlesztése. Fontos, hogy az élelmiszeripar nagyobb jövedelmezőséget 
biztosító, magasabb hozzáadott értékű termékekkel szolgálja ki a belföldi és exportpiacokat, 
egyúttal hozzájáruljon a foglalkoztatáshoz, és értékesítési lehetőséget biztosítson a magyar 
mezőgazdasági termelőktől származó különféle alapanyagoknak.

beruházások két összetevőből épülhetnek fel: a) a mezőgazdasági 
termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztések; b) megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák beépítésének megvalósítása.

A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 2021. július 7. és 
2021. augusztus 31. között van lehetőség. Az egyes értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. Most 2021. augusztus 4. és 17., illetve 2021. augusztus 18. 
és 31. között lehet még pályázni. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege maximum 100 millió forint lehet. A támogatás 
összes elszámolható költséghez viszonyított legmagasabb hányada 
(az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok 
figyelembevételével) a közép-magyarországi régióban 40, más 
régiókban 50 százalék. 
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ALAPÍTVÁNYI RÉSZVÉTEL A KERTÉSZETI 
ÁGAZAT FINANSZÍROZÁSÁBAN

Finansz í rozás

A kertészeti szektor a magyar mezőgazdaság egyik meghatározó 
területe. Egyrészt a fogyasztók friss termékekkel való kiszolgálá-
sában, másrészt az élelmiszer-feldogozó (konzerv, hűtő) ipar 
nyersanyag-beszállító háttereként tölt be nélkülözhetetlen szerepet. 
Az agrárszektor e szegmensében is kiemelt cél a piac- és 
versenyképesség javítása, a gazdálkodók jövedelemtermelő 
képességének erősítése. Ezért a 2021. évben a Vidékfejlesztési 
Program (VP) keretében több pályázati kiírás is segíti a kertészeti 
ágazat fejlesztését. Az ültetvénytelepítés és gyógynövény-
termesztés, a gomba előállító üzemek, illetve a kertészeti üzemek 
megújítását segítő VP-s konstrukciókban összesen mintegy 80 
milliárd forintos támogatási összeg elnyerésére nyílik lehetőség. A 
maximális támogatási hányad az elszámolható költségekhez mérten 
általában 50, a közép-magyarországi régióban 40 százalékos lehet. A 
fenti pályázatokon nyertes vállalkozások beruházásainak megvalósí-
tásában fontos szerep jut majd a banki finanszírozásnak. A hitelhez 
jutást ez esetben is az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) intézményi kezességvállalása segíti. 

Az AVHGA a VP kertészeti pályázataihoz kapcsolódó banki finanszí-
rozáshoz rendkívül kedvező kezességi feltételekkel tud kapcsolódni, 
kímélve a vállalkozások által felajánlható ingatlan vagy ingóság 
fedezeteket. A kertészeti vállalkozások meghatározó célcsoport az 

 

AVHGA kezességnyújtási portfóliójában. Jelenleg közel 3100 
kertészeti tevékenységet finanszírozó hitelügylet mögött áll AVHGA 
kezesség. A kezességgel biztosított hitelösszeg pedig meghaladja a 
35 milliárd forintot. Az AVHGA folyamatosan segíti a kertészeti 
ágazatot mind a kedvezményes hitelek, vagy támogatás-előfinan-
szírozó hitelek igénybevétele, mind a támogatásokhoz kapcsolódó 
önerő biztosítása esetében. Kimagasló az AVHGA kezességválla-
lásának szerepe az ágazatot sújtó vis maior események bekövetkez-
tekor, hiszen amikor fagykárt vagy jégkárt szenvedett gazdálkodók 
számára kedvezményes hitelprogramok kerülnek bevezetésre, az 
AVHGA kezesség kivétel nélkül segíti az ügyleteket, ezzel is biztosítva 
a vállalkozások számára a kedvező fedezeti hátteret.

A kertészeti ágazat AVHGA-nál garantált hitelei jellemzően folyó-
számla és forgóeszköz hitelek, de a többi mezőgazdasági ágazathoz 
képest magasabb a beruházási hitelállomány aránya. Miközben az 
AVHGA teljes kezességállományának regionális eloszlása viszonylag 
egyenletes, a kertészetekhez kapcsolódó garantált hitelek területi 
eloszlásában kiemelkedik a két alföldi régió. A gazdálkodási 
formákat tekintve az egyéni vállalkozókra és az őstermelőkre, 
családi gazdaságokra jut a legtöbb ügylet. A kisebb ügyletszámú 
társas cégformában működő vállalkozások jellemzően nagyobb 
hitelösszegekhez kapnak kezességet.  

AZ AVHGA A VP KERTÉSZETI PÁLYÁZATAIHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BANKI FINANSZÍROZÁSHOZ RENDKÍVÜL 
KEDVEZŐ KEZESSÉGI FELTÉTELEKKEL TUD KAPCSOLÓDNI, 
KÍMÉLVE A VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL FELAJÁNLHATÓ 
INGATLAN VAGY INGÓSÁG FEDEZETEKET.


