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Miként ítéli meg az agrárszektor szerepét 

Az elmúlt időszak nem volt könnyű, ugyanis a koronavírus járvány 
hatásai mellett az évről évre előforduló aszály (2020-ban), valamint 
fagykár (2020-ban és 2021-ben is), illetve a különböző állatbeteg-
ségek (főleg 2020-ban a madárinfluenza és a sertéspestis) is 
kedvezőtlenül hatottak az ágazat teljesítményére. Ebből is látszik, 
hogy az agrárium az egyik, külső tényezőknek leginkább kitett 
szektor. Logisztikai és értékesítési nehézségek jelentkeztek  elsősor-
ban a vendéglátás és a turizmus számára beszállító gazdálkodók, 
vállalkozások esetében, illetve az állategészségügyi okok miatt az 
állati termékek iránti kereslethullámzás következtében is.

a nemzetgazdaságban? 

A magyar agrár-szerkezetre jellemző, hogy diverzifikált, más 
nemzetközi példákhoz hasonlóan kimutatható egy duális gazdasági 
struktúra. Egyszerre vannak jelen a tőkeerős, hosszú távú banki 
kapcsolattal rendelkező, a méretgazdaságossági követelményeknek 
eleget tevő, pénzügyileg stabilabb (társas) vállalkozások, valamint a 
kisebb gazdálkodók, sok esetben egyéni vállalkozók. Utóbbiak 
gyakran szembesülnek finanszírozási nehézségekkel, még akkor is, 
ha életképesek. 

Az agrárium nemzetgazdasági szempontból stratégiai ágazat, így 
versenyképessége nagymértékben meghatározza az egész 
nemzetgazdaság helyzetét. Ez a szektor ráadásul a GDP-hez, 
exporthoz, külkereskedelmi többlethez való hozzájárulása mellett 
kulcsszerepet játszik az ország önellátásának biztosításában is, 
gondolok itt a biztonságos, egészséges élelmiszerellátásra, a 
hatékony és fenntartható gazdálkodásra a természeti erőforrások 
terén, vagy éppen a vidéki foglalkoztatásra és a sokszínű, változatos 
vidéki táj fenntartására. 

Mi a kedvezményes kezességvállalás szerepe? Ezekről beszélgettünk Krisán Lászlóval, a KAVOSZ Zrt. 
vezérigazgatójával.

Az agrárium sajátosságai miként befolyásolják az ágazat finanszírozási helyzetét? Hogyan segíthető 
a gazdálkodók hitelhez jutása? A KAVOSZ Zrt. milyen eszközöket dolgozott ki és vezetett be a 
szektor fejlődésének és finanszírozásának előmozdítására, és milyen további terveken dolgozik? 

A FEJLESZTÉSEK TERÜLETÉN EGYARÁNT 
KÖZREMŰKÖDÜNK A VÁLLALKOZÁSOK, 
GAZDÁLKODÓK FINANSZÍROZÁSÁBAN.

A MINDENNAPI GAZDÁLKODÁS ÉS 

Inter jú

KRISÁN LÁSZLÓ
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KERTÉSZETEK TÁMOGATÁSA

Azok a gazdálkodók nyújthatnak be támo-
gatási kérelmet, amelyek minimum 6000 STÉ 
(Standard Termelési Érték) üzemmérettel 
rendelkeznek és árbevételüknek legalább 
fele mezőgazdasági tevékenységből szárma-
zik. Egyéni és kollektív fejlesztések megvaló-
sítására is lehetőség nyílik. A rendelkezésre 
álló támogatási forrás összesen 20 milliárd 
forint. A támogatási kérelmek beadására 

A Vidékfejlesztési Program keretében még 
nyitva áll a „Kertészet – Gomba előállító 
üzemek fejlesztésének támogatása” című 
(VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) pályázati felhívás. A 
konstrukció a hazai és az exportpiaci lehető-
ségek kihasználása, illetve a feldolgozóipar 
igényeinek kielégítése érdekében a gomba-
termesztő gazdaságokban előállított gomba 
mennyiségének növelését kívánja elősegí-
teni. A felhívás támogatja a komposztelő-
állító és gombatermesztő kapacitás növelé-
sét, a termelők versenyképességének 
erősítését, az új, innovatív és környezetbarát 
technológiák és termesztési módok alkal-
mazását, valamint a gombatermesztéshez 
kapcsolódó létesítmények energiafelhasz-
nálása hatékonyságának javítását, a 
környezetterhelés csökkentését.

több szakaszban 2021. december 7-ig van 
lehetőség. 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 

 

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA 
ALAPÍTVÁNY (AVHGA) SZEREPVÁLLALÁSA 
A VÁLSÁGKEZELÉSBEN – A KRÍZIS 
AGRÁRGARANCIA PROGRAM
A COVID-19 járvány kedvezőtlen hatást fejtett ki a nemzetgazdaság 
valamennyi területére, így az agrárium termelésére, együttműködési 
rendszerére és finanszírozási helyzetére is. Ebben a helyzetben az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) intézményi 
kezességvállalásának szerepe is felértékelődött, hiszen olyan vállal-
kozások is nehézségekkel kerültek szembe, amelyek finanszírozása 
eddig nem követelte meg az intézményi kezesség bevonását. Ezért a 
gazdaságvédelmi intézkedések között kiemelkedő szerepet tölt be 
az AVHGA 2020. június elején elindult és több alkalommal meg-
hosszabbított határnapú Krízis Agrárgarancia Programja, amely 
keretében az Alapítvány átmeneti támogatási jogcímen köthet 
kezességvállalási szerződést.

A program célja a mezőgazdasági és vidéki mikro-, kis- és közepes 
méretű vállalkozások finanszírozási feltételeinek javítása rendkívül 
előnyös feltételű kezességvállalás révén. A program minden 

ágazatban elérhető, de a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az 
agrobiznisz területén működő vállalkozások a díjazás szempontjából 
kiemeltek: az agrárcélú ügyletek kezesség díja – a legfeljebb hatéves 
– futamidőtől függetlenül évi 0,25 százalék. 

Az érintett vállalkozások hitelhez jutását nagymértékben segíti, 
hogy a hitelfelvételhez a programban akár 90 százalékos alapítványi 
kezességvállalás és 90 százalékos állami viszontgarancia kapcsoló-
dik. A kezességnyújtás forgóeszköz-, folyószámla- és beruházási 
hitelekhez, valamint támogatás előfinanszírozáshoz is kapcsolódhat, 
bizonyos feltételek alapján hitelkiváltásra is lehetőség nyílik. A 
kezességvállalás kapcsolódhat különféle kedvezményes hitelprog-
ramokhoz is. A kezességi konstrukció további előnye, hogy bár a 
finanszírozás alacsony díjazással érhető el, mégsem terheli az 
agrárvállalkozások szűkös de minimis keretét, mert a kezesség 
támogatástartalma átmeneti támogatási jogcímen kerül kiadásra. 

Finansz í rozás

Támogatás

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 mezőgazdaság finanszírozása speciális vonásokkal rendelkezik. 
Jelentős a tőke- és forgóeszközigény, a beruházások jellemzően 
külső forrást igényelnek; a termelési ciklus hosszú, a gazdálkodás 
eredményessége függ a biológiai-természeti folyamatoktól, 
hatásoktól. Sok a kisebb méretű gazdálkodó, akik általában szerény 
hitelfedezettel rendelkeznek, ezért egyáltalán nem, vagy csak 
nehezen jutnak külső forrásokhoz, pedig ez fontos lenne. Ezért évek 
óta azt vallom, hogy erősíteni kell az agrárfinanszírozást és 
fókuszba kell helyezni a hitelekhez kapcsolódó kamat- és kezességi 
díjtámogatási megoldásokat is. Ezen dolgozunk folyamatosan, 
aminek eredményeként például piacra kerültek a KAVOSZ Zrt. Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukciói, de vannak más hasznos termékek is. 
Ilyenek, az agrárágazatot segítő kedvezményes hitelezési 
megoldások a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelei is. 
Mindezeken kívül jó lehetőséget jelent az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kedvezményes intézményi 
kezessége, és a Krízis Agrárgarancia Program is támogatja a 
hitelezést. Van tehát választék.

A KAVOSZ általában milyen eszközökkel tudja előmozdítani a 
hazai vállalkozások finanszírozását?

Azután jött a koronavírus-krízis, gazdasági visszaeséssel, karantén-
nal, amire nekünk is reagálni kellett, méghozzá minél gyorsabban. 
Ennek lett az eredménye az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel 
mellett az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! konstrukciónk, 
amely rendkívül széles körben felhasználható agrár beruházási 
hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel 
hozzájárul az ország újranyitásához, elősegítve az agrárvállal-
kozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így a meglevő 
kapacitások bővítését és az új kapacitások kiépítésének 
finanszírozását, vagy akár termőföld vásárlását. Tulajdonképpen 
egy „best of”-csomag ez, ugyanis az összes korábbi hitelünket 
megvizsgálva, elemezve a legjobb termékelemeket igyekeztünk 
belevinni. A kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és 
kezességi díjtámogatás csökkenti a vállalkozások által fizetendő 
hiteldíjat, akár egy milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, 
maximum 10 éves futamidőre. A hitelfelvevőnek mindössze a 
beruházás költség 10 százalékának megfelelő saját erővel kell 
rendelkeznie. A hitel fő biztosítéka itt is az AVHGA készfizető 
kezességvállalása, de dologi biztosíték, valamint magánszemély 
készfizető kezességvállalása is lehetséges. 

Több mint 18 éve dolgozunk a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatásáért, és azt kell, hogy mondjam, nincs 
egy állandó recept. Ez egy folyamatos kihívás, alkalmazkodnunk kell 
a gazdasági környezethez – éppen úgy, ahogy a célközönségünk, a 
vállalkozók is ezt teszik. A mindennapi gazdálkodás és a fejlesztések 
területén egyaránt közreműködünk a vállalkozások finanszírozá-
sában az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció különféle termékeivel. 
Az első Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2011-ben került 
kiadásra, és hamar az agrárágazat finanszírozásának egyik 
legkedvezőbb megoldása lett. Ma is a legelőnyösebb feltételekkel – 
állami kamat és kezességi díjtámogatással, gyors és egyszerűsített 
hitelbírálattal, könnyített fedezeti követelményekkel, 500 ezer és 
200 millió forint közötti hitelösszeggel, 1-3 éves futamidővel – segíti 
a hazai agrárvállalkozások finanszírozását. A hitel fő biztosítéka az 
AVHGA készfizető kezességvállalása. Ez a termék elsősorban az 
agrárcégek, gazdálkodók likviditási helyzetének javítását segíti elő, 
védi és támogatja őket a pénzügyi és gazdasági válságok idején. 
Ezzel hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és további 
munkahelyek teremtéséhez. Nem utolsósorban pedig a hitelezés 
által növekvő gazdasági aktivitás és stabilitás pozitívan befolyásolja 
az agrárium és a nemzetgazdaság fejlődését.

Hogyan jellemezhető az agrárvállalkozások finanszírozási 
helyzete, hitelhez jutása, azt milyen sajátos megoldások 
segítik?

Megítélése szerint a kezességvállalás milyen szerepet tölt be 
az agrárfinanszírozásban? Milyen együttműködés alakult ki a 
KAVOSZ és az AVHGA között?

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít az időjárás,(például jégkár, 
fagykár, viharkár), vagy a kedvezőtlen piaci helyzetek miatt kárt 
szenvedett (tejhasznú tehéntartók, sertéstartók) agrárvállalkozások 
megsegítésére. Erre reagálva speciális többlettámogatást tartalma-
zó ASZK hitelaltípusok is kialakításra kerültek, amelyek az érintett 
vállalkozások működőképességének fenntartását segítették az 
agrárágazatot sújtó válságok idején. Ha a helyzet úgy kívánja, akkor 
újabb többlettámogatást nyújtó ASZK hiteltermék bevezetésére is 
nyitottak vagyunk. 

Folyamatosan dolgozunk az agrárhitel termékeink finomhangolásán, 
továbbfejlesztésén, új termékek kialakításán. Például a folyószámla-
hitelek mellett agrár beruházási hiteleket vezettünk be: korábban az 
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz és most az Agrár Széchenyi 
Beruházási Hitel Plusz GO! konstrukciót. Folyamatosan gyűjtjük, 
összegezzük, elemezzük egyrészt az ügyfél-, másrészt a banki 
visszajelzéseket, felmerülő igényeket, és ezeknek megfelelően 
alakítjuk tovább a finanszírozási termékeket, szükség szerint módo-
sítjuk azokat. Egy hiteltermék kidolgozása, bevezetése önmagában 
ugyanis nem elég a célok, a remélt eredmények eléréséhez. A 
Széchenyi Kártya Program és az ASZK bevált eszköz, egyértelműen 
sikeresnek bizonyult, ami meglátásom szerint főleg annak 
köszönhető, hogy mindig a változó piaci és hitelkörnyezethez 
igazodva fejlődött, és vált a megcélzott agrárszektorban kiugró 
gyorsasággal népszerű hiteltermékké. Az igénylések száma most is 
dinamikusan növekszik. 

A KAVOSZ milyen további elképzeléseken, terveken dolgozik a 
vállalkozások stabil gazdálkodása, fejlődése előmozdítására?

Az AVHGA és a KAVOSZ közötti együttműködés stratégiai 
jelentőségű. Amint említettem, az agrárszektor számára felkínált 
hiteltermékeinkhez az alapítvány kedvezményes kezességvállalása 
kapcsolódik, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy széles vállalkozói 
réteg számára tudunk vonzó és alacsony kockázatú termékpalettát 
kínálni. Az intézményi kezességvállalás kedvező hatása abban áll, 
hogy ha kapcsolódik intézményi garancia, akkor a hitelösszeg 
magasabb lehet, ezáltal nő a vállalkozások finanszírozási stabilitása, 
kiegyensúlyozottabb működésre és/vagy több beruházásra képesek, 
és így a versenyképességük is növekszik. Az AVHGA a bankok 
hitelezési kockázatának csökkentése, részbeni átvállalása révén 
elősegíti azon vállalkozások működésének és beruházásainak 
finanszírozását, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben 
rendelkeznek hitelbiztosítékként elfogadható fedezettel. Az 
előbbieknek egyfajta „lélektani” vetülete is van, hiszen a 
vállalkozások sikeres működése mögött együttesen felsorakozik 
maga a vállalkozás, az állam és a finanszírozási rendszer. Azt persze 
nem szabad elfelejteni, hogy az alapítványi kezesség és a hozzá 
kapcsolódó állami viszontgarancia mellett is a hitelezett vállalkozás 
a teljes tartozásáért felelősséggel tartozik. Az AVHGA-val mind az 
agrárszektort célzó folyószámla, mind a beruházási hiteltermékeink 
esetében hosszú távon is konstruktív és hatékony, stratégiai 
együttgondolkodásban vagyunk érdekeltek.

Érdemes kiemelni, hogy a most bevezetésre kerülő Széchenyi Lízing 
GO! konstrukciónk az agrár és nem agrár vállalkozások részére is 
igénybe vehető. Egy további nagy lépés, hogy szeptember végén 
elindult mikrohitel konstrukciónk, amellyel a piaci alapon nehezen, 
vagy kedvezőtlenebb feltételek mellett finanszírozható mikrovállal-
kozásoknak adunk új lendületet fejlesztési céljaik elérésében. E 
konstrukció keretében is lehetőség lesz agrár beruházási, fejlesztési 
projektek megvalósítására. Hamarosan berobbannak a 2021-2027-es 
európai uniós pályázatok, úgy gondolom tehát, érdemes felkészülni 
ezekre pénzügyileg is, és időben tájékozódni a finanszírozási 
lehetőségekről.
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AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA 
ALAPÍTVÁNY (AVHGA) SZEREPVÁLLALÁSA 
A VÁLSÁGKEZELÉSBEN – A KRÍZIS 
AGRÁRGARANCIA PROGRAM
A COVID-19 járvány kedvezőtlen hatást fejtett ki a nemzetgazdaság 
valamennyi területére, így az agrárium termelésére, együttműködési 
rendszerére és finanszírozási helyzetére is. Ebben a helyzetben az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) intézményi 
kezességvállalásának szerepe is felértékelődött, hiszen olyan vállal-
kozások is nehézségekkel kerültek szembe, amelyek finanszírozása 
eddig nem követelte meg az intézményi kezesség bevonását. Ezért a 
gazdaságvédelmi intézkedések között kiemelkedő szerepet tölt be 
az AVHGA 2020. június elején elindult és több alkalommal meg-
hosszabbított határnapú Krízis Agrárgarancia Programja, amely 
keretében az Alapítvány átmeneti támogatási jogcímen köthet 
kezességvállalási szerződést.

A program célja a mezőgazdasági és vidéki mikro-, kis- és közepes 
méretű vállalkozások finanszírozási feltételeinek javítása rendkívül 
előnyös feltételű kezességvállalás révén. A program minden 

ágazatban elérhető, de a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az 
agrobiznisz területén működő vállalkozások a díjazás szempontjából 
kiemeltek: az agrárcélú ügyletek kezesség díja – a legfeljebb hatéves 
– futamidőtől függetlenül évi 0,25 százalék. 

Az érintett vállalkozások hitelhez jutását nagymértékben segíti, 
hogy a hitelfelvételhez a programban akár 90 százalékos alapítványi 
kezességvállalás és 90 százalékos állami viszontgarancia kapcsoló-
dik. A kezességnyújtás forgóeszköz-, folyószámla- és beruházási 
hitelekhez, valamint támogatás előfinanszírozáshoz is kapcsolódhat, 
bizonyos feltételek alapján hitelkiváltásra is lehetőség nyílik. A 
kezességvállalás kapcsolódhat különféle kedvezményes hitelprog-
ramokhoz is. A kezességi konstrukció további előnye, hogy bár a 
finanszírozás alacsony díjazással érhető el, mégsem terheli az 
agrárvállalkozások szűkös de minimis keretét, mert a kezesség 
támogatástartalma átmeneti támogatási jogcímen kerül kiadásra. 

Finansz í rozás

Támogatás

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 mezőgazdaság finanszírozása speciális vonásokkal rendelkezik. 
Jelentős a tőke- és forgóeszközigény, a beruházások jellemzően 
külső forrást igényelnek; a termelési ciklus hosszú, a gazdálkodás 
eredményessége függ a biológiai-természeti folyamatoktól, 
hatásoktól. Sok a kisebb méretű gazdálkodó, akik általában szerény 
hitelfedezettel rendelkeznek, ezért egyáltalán nem, vagy csak 
nehezen jutnak külső forrásokhoz, pedig ez fontos lenne. Ezért évek 
óta azt vallom, hogy erősíteni kell az agrárfinanszírozást és 
fókuszba kell helyezni a hitelekhez kapcsolódó kamat- és kezességi 
díjtámogatási megoldásokat is. Ezen dolgozunk folyamatosan, 
aminek eredményeként például piacra kerültek a KAVOSZ Zrt. Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukciói, de vannak más hasznos termékek is. 
Ilyenek, az agrárágazatot segítő kedvezményes hitelezési 
megoldások a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelei is. 
Mindezeken kívül jó lehetőséget jelent az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kedvezményes intézményi 
kezessége, és a Krízis Agrárgarancia Program is támogatja a 
hitelezést. Van tehát választék.

A KAVOSZ általában milyen eszközökkel tudja előmozdítani a 
hazai vállalkozások finanszírozását?

Azután jött a koronavírus-krízis, gazdasági visszaeséssel, karantén-
nal, amire nekünk is reagálni kellett, méghozzá minél gyorsabban. 
Ennek lett az eredménye az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel 
mellett az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! konstrukciónk, 
amely rendkívül széles körben felhasználható agrár beruházási 
hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel 
hozzájárul az ország újranyitásához, elősegítve az agrárvállal-
kozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így a meglevő 
kapacitások bővítését és az új kapacitások kiépítésének 
finanszírozását, vagy akár termőföld vásárlását. Tulajdonképpen 
egy „best of”-csomag ez, ugyanis az összes korábbi hitelünket 
megvizsgálva, elemezve a legjobb termékelemeket igyekeztünk 
belevinni. A kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és 
kezességi díjtámogatás csökkenti a vállalkozások által fizetendő 
hiteldíjat, akár egy milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, 
maximum 10 éves futamidőre. A hitelfelvevőnek mindössze a 
beruházás költség 10 százalékának megfelelő saját erővel kell 
rendelkeznie. A hitel fő biztosítéka itt is az AVHGA készfizető 
kezességvállalása, de dologi biztosíték, valamint magánszemély 
készfizető kezességvállalása is lehetséges. 

Több mint 18 éve dolgozunk a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatásáért, és azt kell, hogy mondjam, nincs 
egy állandó recept. Ez egy folyamatos kihívás, alkalmazkodnunk kell 
a gazdasági környezethez – éppen úgy, ahogy a célközönségünk, a 
vállalkozók is ezt teszik. A mindennapi gazdálkodás és a fejlesztések 
területén egyaránt közreműködünk a vállalkozások finanszírozá-
sában az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció különféle termékeivel. 
Az első Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2011-ben került 
kiadásra, és hamar az agrárágazat finanszírozásának egyik 
legkedvezőbb megoldása lett. Ma is a legelőnyösebb feltételekkel – 
állami kamat és kezességi díjtámogatással, gyors és egyszerűsített 
hitelbírálattal, könnyített fedezeti követelményekkel, 500 ezer és 
200 millió forint közötti hitelösszeggel, 1-3 éves futamidővel – segíti 
a hazai agrárvállalkozások finanszírozását. A hitel fő biztosítéka az 
AVHGA készfizető kezességvállalása. Ez a termék elsősorban az 
agrárcégek, gazdálkodók likviditási helyzetének javítását segíti elő, 
védi és támogatja őket a pénzügyi és gazdasági válságok idején. 
Ezzel hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és további 
munkahelyek teremtéséhez. Nem utolsósorban pedig a hitelezés 
által növekvő gazdasági aktivitás és stabilitás pozitívan befolyásolja 
az agrárium és a nemzetgazdaság fejlődését.

Hogyan jellemezhető az agrárvállalkozások finanszírozási 
helyzete, hitelhez jutása, azt milyen sajátos megoldások 
segítik?

Megítélése szerint a kezességvállalás milyen szerepet tölt be 
az agrárfinanszírozásban? Milyen együttműködés alakult ki a 
KAVOSZ és az AVHGA között?

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít az időjárás,(például jégkár, 
fagykár, viharkár), vagy a kedvezőtlen piaci helyzetek miatt kárt 
szenvedett (tejhasznú tehéntartók, sertéstartók) agrárvállalkozások 
megsegítésére. Erre reagálva speciális többlettámogatást tartalma-
zó ASZK hitelaltípusok is kialakításra kerültek, amelyek az érintett 
vállalkozások működőképességének fenntartását segítették az 
agrárágazatot sújtó válságok idején. Ha a helyzet úgy kívánja, akkor 
újabb többlettámogatást nyújtó ASZK hiteltermék bevezetésére is 
nyitottak vagyunk. 

Folyamatosan dolgozunk az agrárhitel termékeink finomhangolásán, 
továbbfejlesztésén, új termékek kialakításán. Például a folyószámla-
hitelek mellett agrár beruházási hiteleket vezettünk be: korábban az 
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz és most az Agrár Széchenyi 
Beruházási Hitel Plusz GO! konstrukciót. Folyamatosan gyűjtjük, 
összegezzük, elemezzük egyrészt az ügyfél-, másrészt a banki 
visszajelzéseket, felmerülő igényeket, és ezeknek megfelelően 
alakítjuk tovább a finanszírozási termékeket, szükség szerint módo-
sítjuk azokat. Egy hiteltermék kidolgozása, bevezetése önmagában 
ugyanis nem elég a célok, a remélt eredmények eléréséhez. A 
Széchenyi Kártya Program és az ASZK bevált eszköz, egyértelműen 
sikeresnek bizonyult, ami meglátásom szerint főleg annak 
köszönhető, hogy mindig a változó piaci és hitelkörnyezethez 
igazodva fejlődött, és vált a megcélzott agrárszektorban kiugró 
gyorsasággal népszerű hiteltermékké. Az igénylések száma most is 
dinamikusan növekszik. 

A KAVOSZ milyen további elképzeléseken, terveken dolgozik a 
vállalkozások stabil gazdálkodása, fejlődése előmozdítására?

Az AVHGA és a KAVOSZ közötti együttműködés stratégiai 
jelentőségű. Amint említettem, az agrárszektor számára felkínált 
hiteltermékeinkhez az alapítvány kedvezményes kezességvállalása 
kapcsolódik, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy széles vállalkozói 
réteg számára tudunk vonzó és alacsony kockázatú termékpalettát 
kínálni. Az intézményi kezességvállalás kedvező hatása abban áll, 
hogy ha kapcsolódik intézményi garancia, akkor a hitelösszeg 
magasabb lehet, ezáltal nő a vállalkozások finanszírozási stabilitása, 
kiegyensúlyozottabb működésre és/vagy több beruházásra képesek, 
és így a versenyképességük is növekszik. Az AVHGA a bankok 
hitelezési kockázatának csökkentése, részbeni átvállalása révén 
elősegíti azon vállalkozások működésének és beruházásainak 
finanszírozását, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben 
rendelkeznek hitelbiztosítékként elfogadható fedezettel. Az 
előbbieknek egyfajta „lélektani” vetülete is van, hiszen a 
vállalkozások sikeres működése mögött együttesen felsorakozik 
maga a vállalkozás, az állam és a finanszírozási rendszer. Azt persze 
nem szabad elfelejteni, hogy az alapítványi kezesség és a hozzá 
kapcsolódó állami viszontgarancia mellett is a hitelezett vállalkozás 
a teljes tartozásáért felelősséggel tartozik. Az AVHGA-val mind az 
agrárszektort célzó folyószámla, mind a beruházási hiteltermékeink 
esetében hosszú távon is konstruktív és hatékony, stratégiai 
együttgondolkodásban vagyunk érdekeltek.

Érdemes kiemelni, hogy a most bevezetésre kerülő Széchenyi Lízing 
GO! konstrukciónk az agrár és nem agrár vállalkozások részére is 
igénybe vehető. Egy további nagy lépés, hogy szeptember végén 
elindult mikrohitel konstrukciónk, amellyel a piaci alapon nehezen, 
vagy kedvezőtlenebb feltételek mellett finanszírozható mikrovállal-
kozásoknak adunk új lendületet fejlesztési céljaik elérésében. E 
konstrukció keretében is lehetőség lesz agrár beruházási, fejlesztési 
projektek megvalósítására. Hamarosan berobbannak a 2021-2027-es 
európai uniós pályázatok, úgy gondolom tehát, érdemes felkészülni 
ezekre pénzügyileg is, és időben tájékozódni a finanszírozási 
lehetőségekről.
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Nagyigmándon, a Burgert Róbert Agráripari Parkban található a 
cégünk, amely kukorica malomipari feldolgozásával, a feldolgozás 
során keletkező termékek értékesítésével, termények kereskedel-
mével foglalkozik, valamint kukoricaszárítási és gabonatárolási 
szolgáltatást végez. A feldolgozó üzem évi hatvanezer tonna 
termény feldolgozására képes. Az élet igazolta, hogy jól döntöttek 
az alapítók 1988-ban, amikor a ma is korszerűnek számító olasz 
OCRIM száraz-utas malomipari technológiát választották, 
termékeink kitűnő minőségűek, a száraz-úti eljárás miatt az 
eltarthatóságuk jóval hosszabb, mint a nedves-úti technológiáé. 
Emiatt keresettek a piacon, teljes mértékben eladhatóak. 2010-ben 
a tulajdonosi szerkezete átrendeződött, azóta Cornmill Hungary 

A kukoricatermesztés az utóbbi években nagyívű fejlődésen 
ment át. Hogyan sikerült ezt követnie a feldolgozásnak? – 
kérdeztük az ügyvezetőt.

Kft. néven tevékenykedünk, az éves forgalmuk a feldolgozással 
együtt elérte a 350 ezer tonnát, aminek 40-45 százaléka kerül 
exportra, elsősorban Olaszországba, Ausztriába, Szlovákiába. 

Mielőtt ügyvezető lettem, a cég 1995-ben megépített egy 10 tonna/ 
óra teljesítményű szárítót, az ezt követő évben vásároltunk 
extruder gépet, amellyel a kukoricagrízt extrudáltuk, egy év múlva 
olyan extruder gépet állítottunk üzembe, amellyel állati takar-
mányozásra alkalmas kukoricapelyhet gyártunk takarmánylisztből, 
de a gép alkalmas búza és kukorica extrudálására is. Ezt követően 
korszerűsítettük a zsákoló rendszert, tartálykocsikat vásároltunk, 
amelyekkel az árut a vevőkhöz tudjuk szállítani. Fejlesztettük a 
minőségvizsgáló laborunkat, jelenleg befejezés előtt áll egy 
jelentős, másfél milliárd forint beruházási értékű raktárfejlesztési 
projekt. Ez nem megy erős pénzügyi háttér nélkül. Számunkra ezt 
a hátteret a Raiffeisen Bank jelenti, a biztonságot az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, amely szervezet készfizető 
kezességgel áll a hiteleink mögött. 

Többirányú a minőségpolitikánk. A HACCP-rendszerben kerülnek 
leírásra a malomiparral szemben támasztott élelmiszeripari 
elvárások, ami általában az egyéni, nyomon követhető 
feldolgozást és gyártást jelenti. Az arra vonatkozó szabványok 
részletesen előírják, hogy hol, mikor és hogyan szabad kártevőket, 
köztük rágcsálókat irtani, vagy például galambokat és más 
madarakat távol tartani, hogyan lehet megakadályozni, hogy 
bármilyen idegen anyag bekerülhessen a rendszerbe. Ezek az 
előírások alapvetően azt szolgálják, hogy a malom a gyártás 
folyamán megfeleljen a legmagasabb higiéniai követelményeknek. 
Ezen kívül úgynevezett ISCC+ rendszert is működtetünk, ami a 
bioetanol- és biodízelgyártók részére tanúsítja a fenntartható 
termelésből történő alapanyag ellátást, amely alapanyag 
elsősorban kukoricából és repcéből kerül előállításra. Cégünk a 
kereskedelemben működteti a GMP+ minőségbiztosítási rendszert 
is. Ez pedig a takarmánygyártók részére garantálja a minőségileg 
bevizsgált, jó minőségű alapanyag ellátást. 

Az alapanyagot integráció keretében termeltetik? 

A piaci visszajelzések azt bizonyítják, hogy a sikerek egyik 
legfontosabb összetevője a hatékony minőségbiztosítási 
rendszer. Erről a következőket mondta Vámosi Gábor.

Az idei évtől kezdve törekszünk arra, hogy a malom részére ebben 
a formában termeltessünk olyan kukoricát, aminek magas az 
általunk gyártott főtermék kihozatala. Ehhez mi biztosítjuk a 
feldolgozás céljainak legjobban megfelelő hibridek vetőmagját. A 
főtermékeink előállításához használt feldolgozási technológiánkat 

A befejezés előtt álló, másfél milliárd forintos beruházási projekt 
összesen tíz, egyenként 1450 négyzetméteres raktár létesítését 
jelenti, ahol durván 50 ezer tonna terményt tárolhatunk. Azért van 
szükség erre, mert a telepünkön a közelmúltban növeltük meg a 
szárító kapacitást, aminek következtében a szárított termény nem 
már nem fért el a raktárainkban. Az újabb létesítményekkel 100-120 
ezer tonna árut tudunk tárolni saját telepen. Viszonyításképpen 
jegyzem meg, hogy az országban rajtunk kívül nem sok 
telephelyen rendelkeznek 100 ezer tonna feletti raktárkapacitással. 
Ez az egyik terület, ahol nagyot léptünk előre. Ezzel megnőtt a 
tárolási szolgáltatás lehetősége is, ami nagyon fontos a beszállító 
partnereink finanszírozása szempontjából, mert a termelőtől 
bármelyik pillanatban átvehetünk azonnali fizetéssel árut, 
jelentősen javítva a partnerünk likviditását. Természetesen tovább 

A tervekről szólva a következőket mondta az ügyvezető 
igazgató:

úgy tudom a legjobban érzékeltetni, ha alkotórészeire „bontjuk” a 
kukoricaszemet. A gríz megy a söriparnak és a humán 
élelmiszeripari extruder üzemeknek alapanyagként. Az étkezési 
kukoricalisztet elsősorban a gluténmentes termékeket előállító 
pékségek és tésztagyártók, és egyéb felhasználók veszik meg. A 
harmadik fázisban a kukoricacsírát szedjük ki a szemből, amit az 
olajpréselők vesznek meg, és ebből készül hidegsajtolással az 
értékes kukoricaolaj. A megmaradó rész a takarmányliszt, amit 
tovább feldolgozunk. Két terméket készítünk a takarmánylisztből. 
Az egyik a kukoricapehely-liszt, ami a kukoricás kenyérnél a 
sütőipari adalékok alapja, de kellemes, lágy íze miatt torták, 
sütemények készítéséhez is széles körben használják. Másik 
termékünk az extrudált takarmányliszt, ami például a malac 
indítótápok egyik összetevője, a zsírpor gyártás alapanyaga. 
Köztudottan a malacoknak a legnagyobb az energiaigénye és 
semmi mással nem lehet annyi energiát bevinni, mint a zsírporral.

folytatjuk a fejlesztést. Elindultunk két újabb pályázaton. Az 
élelmiszeripari pályázat keretében az extrudáló gép kapacitását 
szeretnénk megnövelni. Ezen kívül egy csomagoló gépsort is vet-
tünk, mert sok olyan vevőnk van, aki 20 vagy 50 kilós zsákban kér 
tőlünk árut, ezt eddig kézi zsákolással oldottuk meg, most viszont 
átállunk egy automata rendszerre, ami már 50 kilós zsákokba tölti 
az árut. 

Bármilyen mértékben fejlesztettük a raktárkapacitásunkat, még 
tovább kell növelni. A partneri körünk olyan mértékben bővült, 
hogy 2022-ben még további 4-8 raktárt szükséges építeni 40 ezer 
tonna kapacitással. Mindez modern rendszerű lesz, a vákuumos 
mintavételtől kezdve a legutolsó árukezelési fázisig a legma-
gasabb színvonalon valósul meg.

A mezőgazdasági termelőkkel szemben fontosnak tartjuk az 
átvétel és a minősítés gyorsítását. Szeretnénk megszüntetni 
aratáskor a szállító járművek torlódását, sorban állását, hogy 
amikor a táblákról hordják be a terményt, minél hamarabb vissza 
tudjanak menni a kombájnhoz. Vettünk három új rakodó gépet, így 
a meglévőkkel együtt összesen hat nagyteljesítményű rakodó-
géppel, naponta hatezer tonna árut tudunk megmozgatni, 
betárolni, kitárolni a raktárainkból. Ezt segíti a három mérleg, ami 
egyedülálló kapacitást jelent az országban. Ezen kívül a 
laborunkat szereltük fel korszerű eszközökkel. Eddig alapvetően a 
kukorica minőségének vizsgálatához voltak berendezéseink, de 
mivel idén már több mint 80 ezer tonna búzát vásároltunk fel, 
szükségessé vált a búza minősítésére alkalmas berendezések 
beszerzése is. Akárcsak egy malom, mi is meg tudjuk mérni a búza 
minden paraméterét. Mivel napraforgót és repcét is vásárolunk, a 
minőség meghatározásához vettünk egy úgynevezett MR olaj-
tartalom mérő készüléket, amit csak a nagyvállalatok alkalmaznak, 
így most már az olajtartalmat is nagy pontossággal tudjuk mérni.
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Nagyigmándon, a Burgert Róbert Agráripari Parkban található a 
cégünk, amely kukorica malomipari feldolgozásával, a feldolgozás 
során keletkező termékek értékesítésével, termények kereskedel-
mével foglalkozik, valamint kukoricaszárítási és gabonatárolási 
szolgáltatást végez. A feldolgozó üzem évi hatvanezer tonna 
termény feldolgozására képes. Az élet igazolta, hogy jól döntöttek 
az alapítók 1988-ban, amikor a ma is korszerűnek számító olasz 
OCRIM száraz-utas malomipari technológiát választották, 
termékeink kitűnő minőségűek, a száraz-úti eljárás miatt az 
eltarthatóságuk jóval hosszabb, mint a nedves-úti technológiáé. 
Emiatt keresettek a piacon, teljes mértékben eladhatóak. 2010-ben 
a tulajdonosi szerkezete átrendeződött, azóta Cornmill Hungary 

A kukoricatermesztés az utóbbi években nagyívű fejlődésen 
ment át. Hogyan sikerült ezt követnie a feldolgozásnak? – 
kérdeztük az ügyvezetőt.

Kft. néven tevékenykedünk, az éves forgalmuk a feldolgozással 
együtt elérte a 350 ezer tonnát, aminek 40-45 százaléka kerül 
exportra, elsősorban Olaszországba, Ausztriába, Szlovákiába. 

Mielőtt ügyvezető lettem, a cég 1995-ben megépített egy 10 tonna/ 
óra teljesítményű szárítót, az ezt követő évben vásároltunk 
extruder gépet, amellyel a kukoricagrízt extrudáltuk, egy év múlva 
olyan extruder gépet állítottunk üzembe, amellyel állati takar-
mányozásra alkalmas kukoricapelyhet gyártunk takarmánylisztből, 
de a gép alkalmas búza és kukorica extrudálására is. Ezt követően 
korszerűsítettük a zsákoló rendszert, tartálykocsikat vásároltunk, 
amelyekkel az árut a vevőkhöz tudjuk szállítani. Fejlesztettük a 
minőségvizsgáló laborunkat, jelenleg befejezés előtt áll egy 
jelentős, másfél milliárd forint beruházási értékű raktárfejlesztési 
projekt. Ez nem megy erős pénzügyi háttér nélkül. Számunkra ezt 
a hátteret a Raiffeisen Bank jelenti, a biztonságot az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, amely szervezet készfizető 
kezességgel áll a hiteleink mögött. 

Többirányú a minőségpolitikánk. A HACCP-rendszerben kerülnek 
leírásra a malomiparral szemben támasztott élelmiszeripari 
elvárások, ami általában az egyéni, nyomon követhető 
feldolgozást és gyártást jelenti. Az arra vonatkozó szabványok 
részletesen előírják, hogy hol, mikor és hogyan szabad kártevőket, 
köztük rágcsálókat irtani, vagy például galambokat és más 
madarakat távol tartani, hogyan lehet megakadályozni, hogy 
bármilyen idegen anyag bekerülhessen a rendszerbe. Ezek az 
előírások alapvetően azt szolgálják, hogy a malom a gyártás 
folyamán megfeleljen a legmagasabb higiéniai követelményeknek. 
Ezen kívül úgynevezett ISCC+ rendszert is működtetünk, ami a 
bioetanol- és biodízelgyártók részére tanúsítja a fenntartható 
termelésből történő alapanyag ellátást, amely alapanyag 
elsősorban kukoricából és repcéből kerül előállításra. Cégünk a 
kereskedelemben működteti a GMP+ minőségbiztosítási rendszert 
is. Ez pedig a takarmánygyártók részére garantálja a minőségileg 
bevizsgált, jó minőségű alapanyag ellátást. 

Az alapanyagot integráció keretében termeltetik? 

A piaci visszajelzések azt bizonyítják, hogy a sikerek egyik 
legfontosabb összetevője a hatékony minőségbiztosítási 
rendszer. Erről a következőket mondta Vámosi Gábor.

Az idei évtől kezdve törekszünk arra, hogy a malom részére ebben 
a formában termeltessünk olyan kukoricát, aminek magas az 
általunk gyártott főtermék kihozatala. Ehhez mi biztosítjuk a 
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A befejezés előtt álló, másfél milliárd forintos beruházási projekt 
összesen tíz, egyenként 1450 négyzetméteres raktár létesítését 
jelenti, ahol durván 50 ezer tonna terményt tárolhatunk. Azért van 
szükség erre, mert a telepünkön a közelmúltban növeltük meg a 
szárító kapacitást, aminek következtében a szárított termény nem 
már nem fért el a raktárainkban. Az újabb létesítményekkel 100-120 
ezer tonna árut tudunk tárolni saját telepen. Viszonyításképpen 
jegyzem meg, hogy az országban rajtunk kívül nem sok 
telephelyen rendelkeznek 100 ezer tonna feletti raktárkapacitással. 
Ez az egyik terület, ahol nagyot léptünk előre. Ezzel megnőtt a 
tárolási szolgáltatás lehetősége is, ami nagyon fontos a beszállító 
partnereink finanszírozása szempontjából, mert a termelőtől 
bármelyik pillanatban átvehetünk azonnali fizetéssel árut, 
jelentősen javítva a partnerünk likviditását. Természetesen tovább 

A tervekről szólva a következőket mondta az ügyvezető 
igazgató:

úgy tudom a legjobban érzékeltetni, ha alkotórészeire „bontjuk” a 
kukoricaszemet. A gríz megy a söriparnak és a humán 
élelmiszeripari extruder üzemeknek alapanyagként. Az étkezési 
kukoricalisztet elsősorban a gluténmentes termékeket előállító 
pékségek és tésztagyártók, és egyéb felhasználók veszik meg. A 
harmadik fázisban a kukoricacsírát szedjük ki a szemből, amit az 
olajpréselők vesznek meg, és ebből készül hidegsajtolással az 
értékes kukoricaolaj. A megmaradó rész a takarmányliszt, amit 
tovább feldolgozunk. Két terméket készítünk a takarmánylisztből. 
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sütőipari adalékok alapja, de kellemes, lágy íze miatt torták, 
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termékünk az extrudált takarmányliszt, ami például a malac 
indítótápok egyik összetevője, a zsírpor gyártás alapanyaga. 
Köztudottan a malacoknak a legnagyobb az energiaigénye és 
semmi mással nem lehet annyi energiát bevinni, mint a zsírporral.
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az árut. 
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tovább kell növelni. A partneri körünk olyan mértékben bővült, 
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tonna kapacitással. Mindez modern rendszerű lesz, a vákuumos 
mintavételtől kezdve a legutolsó árukezelési fázisig a legma-
gasabb színvonalon valósul meg.
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a meglévőkkel együtt összesen hat nagyteljesítményű rakodó-
géppel, naponta hatezer tonna árut tudunk megmozgatni, 
betárolni, kitárolni a raktárainkból. Ezt segíti a három mérleg, ami 
egyedülálló kapacitást jelent az országban. Ezen kívül a 
laborunkat szereltük fel korszerű eszközökkel. Eddig alapvetően a 
kukorica minőségének vizsgálatához voltak berendezéseink, de 
mivel idén már több mint 80 ezer tonna búzát vásároltunk fel, 
szükségessé vált a búza minősítésére alkalmas berendezések 
beszerzése is. Akárcsak egy malom, mi is meg tudjuk mérni a búza 
minden paraméterét. Mivel napraforgót és repcét is vásárolunk, a 
minőség meghatározásához vettünk egy úgynevezett MR olaj-
tartalom mérő készüléket, amit csak a nagyvállalatok alkalmaznak, 
így most már az olajtartalmat is nagy pontossággal tudjuk mérni.
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AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Az állattenyésztési ágazat versenyképességének megőrzése megkí-
vánja a korszerű, az európai uniós előírásoknak megfelelő, magas 
technológiai színvonalú állattartó telepek létrehozását és 
költséghatékony működtetését. A hazai állattartók közül sokaknál 
lenne még fejlődési potenciál korszerűsítés terén. Ennek 
előmozdítására a Vidékfejlesztési Programban a közelmúltban két 
támogatási konstrukció, az „Állattartó telepek fejlesztésének 
támogatása” című (VP2-4.1.1.-20 kódszámú) és az „Állattartó 
telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) 
is az állattartással foglalkozó gazdaságok versenyképességének 
javítását, hozzáadott érték termelésének fokozását, környezetbarát 
fejlesztését vette célba. Az első kiírás a nagyobb, a második a kisebb 
méretű gazdálkodók, projektek támogatására főkuszált. Lehetőség 
nyílt az állattartásra, valamint az előállított termékek kezelésére, 

Támogatás

VÍZGAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT – 
MEGEMELT TÁMOGATÁSI 
KERETÖSSZEG

2021 nyarán megváltozott a Vidékfejlesztési Program „A 
mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-
4.1.4-16 kódszámú) pályázati kiírásának támogatási keretösszege: 
99,57 milliárd forintra emelkedett. 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 továbbra is 
2022. december 30-ig, több szakaszban van lehetőség. A 
támogatási kérelmek beadásának legközelebbi határideje 2021. 
december 3. A támogatás összes elszámolható költséghez viszo-
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Támogatás

tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítá-
sára, továbbá építéssel nem járó fejlesztések megvalósítására, így az 
állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Az állat-
tartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti 
felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a megújuló energia 
hasznosítását szolgáló technológiák beszerzése is támogatásra 
került. Mindkét pályázat iránt nagy volt az érdeklődés. Ezért a 
korábban lezárult nagyobb méretű fejlesztéseket segítő támogatási 
konstrukció keretösszege 50 milliárd forintról annak többszörösére 
emelkedett, és végül többszáz nyertes pályázónak mintegy 320 
milliárd forint támogatást ítéltek meg. A kisebb méretű 
beruházásokat segítő 30 milliárd forintos keretösszegű konstrukció 
a nyáron zárult. A pályázatok feldolgozása, értékelése most zajlik.

nyított 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. A vissza nem térítendő támogatás a 
mezőgazdasági termelők egyéni beruházása és kollektív 
beruházása esetén is maximum kétmilliárd forint lehet. A 
kedvezményezett – eltérő pályázati szakaszban benyújtott – több 
kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert 
támogatás együttes összege nem haladhatja meg a szóban forgó 
összeget. A támogatásban részesült projektek esetében lehetőség 
nyílik támogatási előleg igénybevételére, amelynek maximális 
mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 százaléka, illetve 
maximum egymilliárd forint lehet. 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 beadásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. 

•  Csökkenti a pénzügyi intézmények kockázatát, ezáltal növeli a 
finanszírozási hajlandóságot.

Mit jelent a készfizető kezesség?

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

•  A fedezetek egyik típusa.
•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

•  Támogatást jelent a vállalkozások számára, amennyiben a 
jogszabályi keretek a kedvezményes díjon történő kezességnyújtást 
lehetővé teszik.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | 1392 Budapest, 62. Pf. 289 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
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A DIGITALIZÁCIÓ 
TÁMOGATÁSA

Azok a termelők adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek mini-
mum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendel-
keznek és árbevételük legalább fele mezőgazdasági tevékenységhez 

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdaság digitális átállásához 
kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 
kódszámú) pályázati felhívása a gazdálkodás versenyképességét és 
hatékonyságát javító fejlesztések környezettudatos megoldását 
segíti. A kiemelt jelentőségű támogatási konstrukció a szántóföldi 
növénytermesztés, a kertészeti ágazatok versenyképességének, 
hozzáadott érték előállító képességének javítását, a digitális szántó-
földi és kertészeti technológiák, precíziós termesztési módok 
elterjesztését és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe-
vételét ösztönzi. Így támogatható a munkagépek, betakarítógépek, 
növényvédelmi eszközök, infokommunikációs eszközök, szoftverek 
és programok, víz- és tápanyag utánpótlást szabályozó rendszerek 
beszerzése, illetve a kötelezően igénybe veendő, a digitális 
átállásához szükséges (például talajmintavételi, agrometeorológiai, 
műholdas, oktatási stb.) szolgáltatások igénybevétele. A kiírás 
kiemelten támogatja a fiatal mezőgazdasági termelők által 
megvalósított beruházásokat.

Támogatás

FÓKUSZBAN AZ ÉLELMISZERIPARI 
FEJLESZTÉSEK

Támogatás

kapcsolódik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 
100 milliárd forint. A gazdálkodók még két szakaszban 2021. 
szeptember 21. és október 20.; illetve 2021. október 21. és 
november 19. között pályázhatnak. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege minimum 5, legfeljebb 250 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, 
továbbá a konzorciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal 
megemelt támogatáshoz juthatnak hozzá.

 

A kisebb méretű élelmiszeripari fejlesztések támogatására szolgál 
a VP „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-
21 kódszámú) pályázati felhívása. Célja, hogy a mezőgazdasági 
termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 
mikro- és kisvállalkozások számára lehetőséget adjon olyan élel-
miszerfeldolgozási, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó 
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 
támogathatóak. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 
50 milliárd forint, amelyből 40 milliárd forint jut az élelmiszer-
feldolgozó üzemek, 10 pedig a borászatok fejlesztésére. Az 
igényelhető maximum összeg 100 millió forint. A támogatás összes 
elszámolható költségéhez viszonyított legmagasabb hányada (az 
egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figye-
lembe vételével) a közép-magyarországi régióban 40, más régiók-
ban 50 százalék. A támogatási kérelmek beadására több szakasz-
ban 2021. július 7. és 2021. augusztus 31. között volt lehetőség. 
Jelenleg a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása folyik.

A VP keretében az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” 
című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) pályázati felhívás jelenleg is 
pályázható. A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 
2021. augusztus 18. és 2022. február 8. között van lehetőség. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. A kiírás célja a mezőgazdasági 
termékek értéknövelését és piacra jutását elősegítő, a 
technológiai fejlesztést és a környezeti erőforrás-hatékonyságot 
javító komplex beruházások támogatása, amelyek egyidejűleg az 
élelmiszer-feldolgozás (beleértve a borászatok) hatékonyságát is 
növelik. A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez 
kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozási célú fejlesztések 
támogathatók. A támogatási forrás összesen 200 milliárd forint, 
amelyből 160 milliárd forint szolgál az élelmiszer-feldolgozó 
üzemek, 40 pedig a borászatok fejlesztésére. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió, maximum 5 
milliárd forint lehet. A támogatás összes elszámolható költséghez 
viszonyított legmagasabb hányada (a különféle támogatási 
kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével) a 
közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50 százalék. 

Az élelmiszer-feldolgozás stratégiai területnek minősül. Az élelmiszeripari tevékenységek 
fejlesztésére most több százmilliárd forintos támogatási forrás áll rendelkezésre a 
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében. 
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AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Az állattenyésztési ágazat versenyképességének megőrzése megkí-
vánja a korszerű, az európai uniós előírásoknak megfelelő, magas 
technológiai színvonalú állattartó telepek létrehozását és 
költséghatékony működtetését. A hazai állattartók közül sokaknál 
lenne még fejlődési potenciál korszerűsítés terén. Ennek 
előmozdítására a Vidékfejlesztési Programban a közelmúltban két 
támogatási konstrukció, az „Állattartó telepek fejlesztésének 
támogatása” című (VP2-4.1.1.-20 kódszámú) és az „Állattartó 
telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) 
is az állattartással foglalkozó gazdaságok versenyképességének 
javítását, hozzáadott érték termelésének fokozását, környezetbarát 
fejlesztését vette célba. Az első kiírás a nagyobb, a második a kisebb 
méretű gazdálkodók, projektek támogatására főkuszált. Lehetőség 
nyílt az állattartásra, valamint az előállított termékek kezelésére, 

Támogatás

VÍZGAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT – 
MEGEMELT TÁMOGATÁSI 
KERETÖSSZEG

2021 nyarán megváltozott a Vidékfejlesztési Program „A 
mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-
4.1.4-16 kódszámú) pályázati kiírásának támogatási keretösszege: 
99,57 milliárd forintra emelkedett. 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 továbbra is 
2022. december 30-ig, több szakaszban van lehetőség. A 
támogatási kérelmek beadásának legközelebbi határideje 2021. 
december 3. A támogatás összes elszámolható költséghez viszo-
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tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítá-
sára, továbbá építéssel nem járó fejlesztések megvalósítására, így az 
állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Az állat-
tartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti 
felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a megújuló energia 
hasznosítását szolgáló technológiák beszerzése is támogatásra 
került. Mindkét pályázat iránt nagy volt az érdeklődés. Ezért a 
korábban lezárult nagyobb méretű fejlesztéseket segítő támogatási 
konstrukció keretösszege 50 milliárd forintról annak többszörösére 
emelkedett, és végül többszáz nyertes pályázónak mintegy 320 
milliárd forint támogatást ítéltek meg. A kisebb méretű 
beruházásokat segítő 30 milliárd forintos keretösszegű konstrukció 
a nyáron zárult. A pályázatok feldolgozása, értékelése most zajlik.

nyított 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. A vissza nem térítendő támogatás a 
mezőgazdasági termelők egyéni beruházása és kollektív 
beruházása esetén is maximum kétmilliárd forint lehet. A 
kedvezményezett – eltérő pályázati szakaszban benyújtott – több 
kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert 
támogatás együttes összege nem haladhatja meg a szóban forgó 
összeget. A támogatásban részesült projektek esetében lehetőség 
nyílik támogatási előleg igénybevételére, amelynek maximális 
mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 százaléka, illetve 
maximum egymilliárd forint lehet. 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 beadásra került projektek együttesen kerülnek 
elbírálásra. 

•  Csökkenti a pénzügyi intézmények kockázatát, ezáltal növeli a 
finanszírozási hajlandóságot.

Mit jelent a készfizető kezesség?

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

•  A fedezetek egyik típusa.
•  Az adóstól független stabil biztosíték a bankok számára.

•  Támogatást jelent a vállalkozások számára, amennyiben a 
jogszabályi keretek a kedvezményes díjon történő kezességnyújtást 
lehetővé teszik.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. | 1392 Budapest, 62. Pf. 289 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
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2021. OKTÓBER

A DIGITALIZÁCIÓ 
TÁMOGATÁSA

Azok a termelők adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek mini-
mum 6000 STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel rendel-
keznek és árbevételük legalább fele mezőgazdasági tevékenységhez 

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdaság digitális átállásához 
kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 
kódszámú) pályázati felhívása a gazdálkodás versenyképességét és 
hatékonyságát javító fejlesztések környezettudatos megoldását 
segíti. A kiemelt jelentőségű támogatási konstrukció a szántóföldi 
növénytermesztés, a kertészeti ágazatok versenyképességének, 
hozzáadott érték előállító képességének javítását, a digitális szántó-
földi és kertészeti technológiák, precíziós termesztési módok 
elterjesztését és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe-
vételét ösztönzi. Így támogatható a munkagépek, betakarítógépek, 
növényvédelmi eszközök, infokommunikációs eszközök, szoftverek 
és programok, víz- és tápanyag utánpótlást szabályozó rendszerek 
beszerzése, illetve a kötelezően igénybe veendő, a digitális 
átállásához szükséges (például talajmintavételi, agrometeorológiai, 
műholdas, oktatási stb.) szolgáltatások igénybevétele. A kiírás 
kiemelten támogatja a fiatal mezőgazdasági termelők által 
megvalósított beruházásokat.

Támogatás

FÓKUSZBAN AZ ÉLELMISZERIPARI 
FEJLESZTÉSEK

Támogatás

kapcsolódik. Egyéni és kollektív projektek megvalósítására is 
lehetőség nyílik. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 
100 milliárd forint. A gazdálkodók még két szakaszban 2021. 
szeptember 21. és október 20.; illetve 2021. október 21. és 
november 19. között pályázhatnak. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege minimum 5, legfeljebb 250 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, 
továbbá a konzorciumban beadott pályázatok 10-10 százalékponttal 
megemelt támogatáshoz juthatnak hozzá.

 

A kisebb méretű élelmiszeripari fejlesztések támogatására szolgál 
a VP „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-
21 kódszámú) pályázati felhívása. Célja, hogy a mezőgazdasági 
termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 
mikro- és kisvállalkozások számára lehetőséget adjon olyan élel-
miszerfeldolgozási, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó 
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 
támogathatóak. A rendelkezésre álló támogatási forrás összesen 
50 milliárd forint, amelyből 40 milliárd forint jut az élelmiszer-
feldolgozó üzemek, 10 pedig a borászatok fejlesztésére. Az 
igényelhető maximum összeg 100 millió forint. A támogatás összes 
elszámolható költségéhez viszonyított legmagasabb hányada (az 
egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figye-
lembe vételével) a közép-magyarországi régióban 40, más régiók-
ban 50 százalék. A támogatási kérelmek beadására több szakasz-
ban 2021. július 7. és 2021. augusztus 31. között volt lehetőség. 
Jelenleg a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása folyik.

A VP keretében az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” 
című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) pályázati felhívás jelenleg is 
pályázható. A támogatási kérelmek beadására több szakaszban 
2021. augusztus 18. és 2022. február 8. között van lehetőség. Az 
egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
együttesen kerülnek elbírálásra. A kiírás célja a mezőgazdasági 
termékek értéknövelését és piacra jutását elősegítő, a 
technológiai fejlesztést és a környezeti erőforrás-hatékonyságot 
javító komplex beruházások támogatása, amelyek egyidejűleg az 
élelmiszer-feldolgozás (beleértve a borászatok) hatékonyságát is 
növelik. A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez 
kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozási célú fejlesztések 
támogathatók. A támogatási forrás összesen 200 milliárd forint, 
amelyből 160 milliárd forint szolgál az élelmiszer-feldolgozó 
üzemek, 40 pedig a borászatok fejlesztésére. Az igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió, maximum 5 
milliárd forint lehet. A támogatás összes elszámolható költséghez 
viszonyított legmagasabb hányada (a különféle támogatási 
kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével) a 
közép-magyarországi régióban 40, más régiókban 50 százalék. 

Az élelmiszer-feldolgozás stratégiai területnek minősül. Az élelmiszeripari tevékenységek 
fejlesztésére most több százmilliárd forintos támogatási forrás áll rendelkezésre a 
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében. 
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A MEZŐGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOKHOZ
KEZESSÉGVÁLLALÁS 

A COVID-19 járvány kedvezőtlen hatására 2020-ban a beruházások 
volumene közel 7 százalékkal mérséklődött, és 2021 első félévében 
elmaradt az előző év azonos időszakához képest (208 milliárd 
forint). Ám az idei év második felében a beruházások ismételt 
élénkülésére lehet számítani, amelyet jórészt a korábbi nyertes 
fejlesztési projektek előrehaladása alapoz meg.

A fejlesztést megvalósító gazdálkodóknak – más nemzetgazdasági 
területekhez hasonlóan – meg kell birkózniuk a beruházási javak 
áremelkedésével, a szállítási és építési határidők elhúzódásával. Az 
agrárpolitika alapvető célja, hogy a vállalkozások minél gördüléke-
nyebben, minél nagyobb mértékben megvalósíthassák fejleszté-
seiket. A gazdálkodók helyzetét, beruházási kedvét több kormány-
zati intézkedés segíti: például adó- és hitelkönnyítések, valamint 
kedvezményes hitelezési konstrukciók érhetők el. A VP-ben a 2021-
2022-es átmeneti időszakban számos beruházás ösztönző pályázati 

Támogatás

kiírás szolgálja például a kertészetek, az állattartó telepek, az 
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások, a borászatok stb. fejlesztéseit. 
Az előbbiekhez kapcsolódva az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány (AVHGA) kedvezményes kezességvállalásának is fontos 
szerep jut. Az AVHGA kezességnyújtó tevékenysége – mint kockázat-
csökkentő eszköz – jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a bankok 
hitelezési aktivitása 2021-ben is töretlen maradt a mezőgazda-
ságban. Ez az alapítvány kezességgel biztosított beruházási 
hitelállományában is megmutatkozott. A vállalkozások beruházási 
kedvének ösztönzésére az Alapítvány díjakciót hirdetett meg, így az 
agrárcélú beruházási kölcsön-, hitel- és lízingszerződés esetében 
alkalmazott költségvetési támogatású kedvezményes díjmértéket 
0,3-ról 0,15 százalékra csökkentette. Egyúttal az első két számlázási 
időszakban a vállalkozások extra díjkedvezményhez juthatnak hozzá: 
a legalább három éves agrárcélú beruházási ügylet esetén 0 
százalék az AVHGA kezességi díja.

AZ IDEI ÉV MÁSODIK FELÉBEN A 
BERUHÁZÁSOK ISMÉTELT ÉLÉNKÜLÉSÉRE 
LEHET SZÁMÍTANI, AMELYET JÓRÉSZT 
A KORÁBBI NYERTES FEJLESZTÉSI 
PROJEKTEK ELŐREHALADÁSA ALAPOZ MEG.

A Vidékfejlesztési Programban (VP) elnyerhető támogatási források felhasználására 
támaszkodva a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati beruházások teljesítményértéke 
az elmúlt években jelentősen bővült: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2017-ben 
304, 2018-ban 366, 2019-ben 461 milliárd forintot tett ki. 


