
A TÁMOGATÁSOK ÉS BANKOK SZEREPE AZ ÁTMENETI 
IDŐSZAKBAN 

Dr. Mezei Dávid

Ügyvezető igazgató

Agrár és Uniós Kapcsolatok Igazgatósága



2

Az új KAP 2021-2027 menetrendje
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MFF tárgyalások elhúzódása
• Bizottsági javaslat: tagállami GNI 1,11%

• Európai Parlament javaslata: tagállami GNI 1,30%

• A költségvetési tárgyalásokat a nettó befizető államok álláspontja 
határozza meg

 Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország és Németország max. a 
GNI 1%-át hajlandó befizetni

 Brexit – Nagy-Britannia a 2. legnagyobb befizető volt

• Finn elnökség kompromisszumos javaslata: 1,07%

• EU elnökségi (Michel-féle) kompromisszumos javaslat: 1,074%

Minden korábbinál nagyobb a valószínűsége, hogy nem lesz MFF 
megállapodás a kitűzött határidőre!
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KAP költségvetése a Bizottság MFF-javaslata alapján

Többéves pénzügyi keretterv 2021-2027

• KAP költségvetése EU27-re: 324 millió euró

• 5%-os átlagos csökkenés (HU -7,1%, PL -5,2%, RO -4,7%, SK -5,7%, CZ -6,8%) 

• KAP 40%-a klímacélokra  (Green Deal)

 Reálértéken a csökkenés jóval nagyobb

 KAP részesedése tovább csökken az EU-s költségvetésben

Állandó, 2018-as 
árakon (Mrd €)

2014-2020 MFF 
EU 27

Bizottsági javaslat Finn elnökségi 
javaslat

Michel-féle javaslat

I. pillér 286 254 254 257

II. pillér 96 70 80 73

KAP összes 383 324 334 329

KAP részesedése 35,4% 28,6% 30,7% 30,1%
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Michel-féle kompromisszumos javaslat
Külső konvergencia (területalapú kifizetések tagállamok közötti kiegyenlítése)

• fennmarad a részleges konv.: az EU átlag 90% alatti tagállamoknak az 
átlag 90%-a és saját szintjük közötti különbözet 50%-kal csökken

• Kikerült a finn elnökség azon javaslata, hogy 2027-re legyen egy garantált 
minimális területalapú kifizetés

Pillérek közötti átcsoportosítás

• 15% helyett akár 20%-ot is átcsoportosíthatnak a tagállamok a két pillér 
között

EU társfinanszírozás

• a kevésbé fejlett régiókban a minimális EU társfinanszírozási ráta 70%-ról 
75%-ra nőne → vidékfejlesztés összköltségvetése csökkenhet
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Átmeneti szabályok

Bizottság 2019 október végén publikálta a tervezeteket

• Nyilvánosan is elismerik, hogy a KAP nem indul el 2021-ben

• Új KAP elindulása hivatalosan: 2022. január 1. (számos tagállam és 

érdekvédelmi szervezet 2023-at tartják reálisnak)

• Alapelv: “új pénz, de régi szabályok”

• I. pillér: nem változik semmi, kivéve: átmeneti nemzeti támogatások

• II. pillér: tagállamok dönthetnek

• 2021-es költségvetésből folytatják a jelenleg futó programokat 

(pl. AKG, Öko) – új kötváll.: max 3 év, létező kötváll: max 1 év

• Felfüggeszti a VP végrehajtását, és félreteszi a 2021-es forrást 

2022-27-re
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Green Deal – This Changes Everything
A Von der Leyen Bizottság „zászlóshajó-projektje”:

- mindent ennek rendelnek alá, az összes ágazati politikában meg fog 
jelenni

Fő célkitűzés: EU klímasemleges legyen 2050-re

• még abban sincs megegyezés, hogy ez pontosan mit jelent

Ami biztos:

Ágazatokra lebontott 

• kibocsátás-csökkentési terv: 2030-ig 55%!

Minden ágazati terv két pillére épül:

• csökkentés (korlátozások, tiltások)

• adaptáció (ösztönzés, beruházások): évi 100 milliárd € a 
következő 10 évben (kb. kétharmada létező, „átcímkézett” 
pénz)
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ÜHG kibocsátás csökkentését szolgáló kötelezettségek teljesítéséhez kötött alaptámogatás?

Állattenyésztés példák:

• Metánképző baktériumok elleni oltással

• Lenmag, nitrát használat takarmány-kiegészítőként

• Telepi biogáz üzemek

• Speciális tenyésztési programok (pl. kérődzőknél emésztés-hatékonyság javítása)

Növénytermesztés példák:

• Precíziós gazdálkodás, változó mennyiségű kijuttatás (VRT)

• Műtrágyázás megfelelő időzítése - szabályozás

• Nitrogén műtrágya – nitrogén megkötést elősegítő technológiák

• Ideiglenes gyepeken a szálas fehérjenövények arányának növelése

Hogyan tud megfelelni 
az új KAP a Green Dealnek? I. pillér
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Hogyan tud megfelelni 
az új KAP a Green Dealnek? II. pillér

– Kapacitás-növelő, vagy új kapacitás létrehozását célzó  
támogatások csökkenése, vagy teljes eltűnése?

– Input felhasználás hatékonyságának javítása

– Energiahatékonyságot javító és/vagy ÜHG kibocsátást 
csökkentő beruházások
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Hogyan tud megfelelni a kertészeti ágazat
az új KAP-nak és a Green Dealnek? 
• ÜHG kibocsátás kertészeti ágazatban alacsony, de nem zéró (műtrágya 

felhasználás, energia, szállítás, csomagoló anyagok)

• Növényvédő-szerek és műtrágyák precíziós kijuttatása (kijuttatott 
mennyiség csökkentése, biológiai védekezés támogatása)

• Energiahatékonyság fejlesztése (pl.: üvegházakban energiahatékony 
megvilágítási rendszerek, energiafelhasználás optimalizálása, megújuló 
energiák)

• Feldolgozás, értékesítés fejlesztése során klíma célok hangsúlyos 
jelenléte (pl. műanyagmentes csomagolás, hatékonyabb vízfelhasználás 
tisztítás során)

• Digitalizáció (pl.: távérzékeléses rendszerek az ületvényben, üvegházban 
termék-nyomonkövetés fejlesztése)

• Bio/öko termesztés támogatása



Cél – az agrár finanszírozási igények 80%-ának dobozos termékekbe terelése

Folyószámlahitel

Takarék Gazdahitel-Gazdakártya

Agrár Széchenyi Kártya

Takarék Agrártámogatások előfinanszírozása

Éven belüli lejáratú forgóeszközhitelek Éven túli lejáratú forgóeszközhitelek Beruházási hitelek

1 éves konstrukció Több éves konstrukcióGyorshitel, 40↓ mFt

Takarék Közraktári jegy fedezetű kölcsön

Agrár Forgóeszköz Gyorshitel, 40↓ mFt, max. 5 év

Eseti Forgóeszközhitel max. 5 év

Faktorálás (leányvállalat)

Géplízing, géphitel 3-7 év
(leányvállalat)

Takarék Barázda Termőföld-vásárlási hitel, 10-

20 év

Takarék VP Komplex

VP Kiegészítő forgóeszközhitel VP Beruházási hitel 5-10 év
VP Támogatás 

előfinanszírozás
VP Előleglehívási 

garancia

Takarék Agrár Beruházási hitel 5-10 év

NHP Fix + 
kamattámogatás

Piaci forrású, 40↑ mFt

NHP Fix

Gyorshitel, 40↓ mFt

Standardizált termék Kialakítása szükséges

Egyedi: projekt jellegű / cégvásárlás

Jelenleg előterjesztettGyorshitel*

Hitelkeret Egyedi hitel

Gyorshitel

* Dobozos termék kialakítás folyamatban
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Faktor termékek

• Normál vevő faktoring

• Export faktor

• Működési támogatás előfinanszírozás (TÉSZ)

• ÁFA faktor

• Biztosított faktoring

• Beszállítói faktorprogram

Az árazás egyedileg kerül meghatározásra.
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Kamattámogatott eszközhitel termék FIX HUF 0,494%p.a. ügyleti kamaton

• FIX HUF finanszírozás MNB NHP+ forrással kombinálva, ügyleti kamat FIX HUF 0,494%

• 3-10 éves futamidő

• Min. teljes ÁFA + 10% önrész

• 27% tőke visszaforgatás a 6. hónapban 

• Finanszírozási összeg min. 6 millió forint, felső határ kiírás szerint

• Szezonális negyedéves vagy évi kétszeres díjtörlesztés 

• Eszközhitel konstrukció, így kötelező elem a közokirat

• Szerződéskötés pozitív Kincstári elbírálást követően

• A támogatás 2020. december 31-ig érhető el.

• Kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában fontos, hogy az ügyfél a beruházás megvalósítását nem 
kezdte még meg. Tehát adás-vételi vagy szállítói szerződés sem megengedett, maximum árajánlat.

• Az ügyfél a kamattámogatási kérelmet, a hitelkérelemmel együtt a Takarék Lízing Zrt.-hez nyújthatja be. A kamat 
elszámolást a Takarék Lízing Zrt. végzi a Kincstárnál, Az ügyfélnek nincs további teendője a kamattámogatással, a 
folyósítást követően a támogatás mértékével csökkentett kamatot kell csak megfizetnie.

A kamattámogatás jogosultsági feltételeit a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 3. §-a 
tartalmazza. (https://net.jogtar.hu/printiframe?docid=A1900042.AM)

https://net.jogtar.hu/printiframe?docid=A1900042.AM


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


