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Aranykor – 2014-2021. év
 Hét- nyolc bő esztendő a beruházások terén 2014-2020. év

– óriási lehetőség a fejlődéshez

 Alacsony jegybanki alapkamat- alacsony hitelkamatok –
támogatott forgó és beruházási hitelek – MNB-NHP 
program- hitelbőség – „aranyhitel”

 Zöldség-gyümölcs ágazat a hét bő esztendőt a beruházások
vonatkozásában felemásan használta ki

 Az ágazaton belül: 

o egyes szereplők jelentősen fejlesztettek: termelés és 
logisztika területén

o egyes szereplők csak szinten tartották a tevékenységüket

o egyes szereplők megaludtak

Hatása:

 a zöldség-gyümölcs ágazat termelékenysége összességében
nem tudott ebben az időszakban jelentősen növekedni –
vannak kivételek, mint a hajtatott frisspiaci termék

 a logisztikai és kereskedelmi koncentráció, hatékony
árukezelés és áruvá készítés, valamint a vevői
érdekérvényesítés szerepe nem tudott jelentősen változni



Átmeneti időszak 
2021-2022. év

Pozitív változások a zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek támogatási 
struktúrájában

2021. évtől az uniós támogatásokat kiegészítő nemzeti 
támogatáshoz kapcsolódó intenzitás jelentősen növekedett-
pozitív változás 

Támogatás intenzitás max: 72%



Kihívások időszaka 
2023-2029. év

2023. évtől az új KAP keretében a zöldség-
gyümölcs TÉSZ-ek operatív program tartalma és
támogatási szerkezete pozitív irányban jelentősen
változott

Támogatás intenzitás: 70-80%

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek szerepe
2020-tól az egészségügyi, gazdasági, szankciós és
háborús hatásokkal felértékelődik – szervezettségi
szint növekedése fog bekövetkezni – ehhez
hozzájárulhat a támogatási struktúra kedvező
változása.

Az új – jobbára hétéves – 2023-2029. évi időszak
operatív programjában – szinte a zöldség-
gyümölcs TÉSZ-ek összessége részt kíván venni.

Benyújtott új operatív programok száma: 40 db



2023. évi becsült FTÉ (Tagi árbevétel-forgalmazott termék értéke): 70 milliárd (jelentős emelkedés az 
előző becsült FTÉ-hez képest – inflációs hatás stb.

Uniós támogatási rész biztosított – tagállamok jelentése alapján kerül lehívásra: több mint 3 milliárd Ft

Nemzeti támogatás – lobbizni szükséges. Jelenlegi költségvetésben 4 milliárd összeg szerepel – a becsült 
FTÉ alapján TÉSZ-ek nemzeti támogatási igénye közel 7 milliárd Ft

2023-2029. évi operatív programok ambiciózus fejlesztéseket, beruházásokat tartalmaznak.

A TÉSZ-ek az elkövetkezendő hét évben több mint 77 milliárd Ft-ot kívánnak beruházásra fordítani. Ez az 
operatív programok összes beavatkozásokra felhasznált keret közel 65%-át jelenti. Rekord nagyságrend.



Környezetvédelmi célú beavatkozásra 
fordítandó keret: közel 21 milliárd Ft

(teljes felhasználandó keret 22,2 %) – ezek 
a célok is tartalmaznak beruházásokat

Kutatási célú beavatkozásra fordítandó 
keret: közel 2 milliárd Ft (teljes 

felhasználandó keret 1,3%-a)

Összességében a termelői szervezetek 
több, mint 119 milliárd Ft-ot kívánnak 

olyan célokra fordítani, melyek a 
termelékenység, a hatékonyság, 

versenyképesség, tudásátadás, innováció, 
kutatás, szakképzettség, piaci 
koncentráció, marketing célok 

megvalósítását, fejlesztését szolgálják.



DélKerTÉSZ fejlesztési 
elképzelései 2023-2029. 
év időszakában
A beruházások fejlesztések értéke a 
hétéves időszakban: 17 milliárd Ft

Fejlesztés irányainak prioritásai

I. Automata logisztikai rendszerek kialakítása a 
termelés és a kereskedelem terén

II. Digitalizáció, azaz a termelés és logisztika 
területén az adat és információ áramlás során a 
fejlett informatikai rendszerek kialakítása és 
fejlesztése

III. Termelői beruházások

IV. TÉSZ telephely infrastrukturális fejlesztések

V. Környezetvédelmi és klíma célokat szolgáló 
innovatív termesztési módszerek és beruházások 
alkalmazása



I. Automata logisztikai rendszerek 
kialakítása a termelés és 
kereskedelem terén

1. Termeléshez kapcsolódó válogatást, egalizálást 
szolgáló full automata szortírozó komplex gépsorok

2. A logisztika területén komplex csomagoló 
gépsorok a rakatbontástól a kiszerelésen át a 
csomagoláson és rakatgyűjtésen át. 

3. Anyagmozgatáshoz szükséges eszközök: 
elektromos targoncák, elektromos rakatemelő 
gépek, hűtőkocsik, elektromos autók

4. Rakodó robotok

5. Full automata robot vezérelt hűtőraktári 
polcrendszeres tárolás

6. Elektromos mérlegek, lapmérlegek

7. Címkenyomtatók

8. Válogató gépek: paprika, uborka

9. Uborka, paprika, paradicsom csomagoló gépek

10. Higiéniát szolgáló berendezések: göngyölegmosó 
és fertőtlenítő berendezések

11. Bel- és kültéri nagyteljesítményű takarító gépek



II. Digitalizáció, azaz a termelés 
és logisztika területén az adat 
és információ áramlás során a 
fejlett informatikai rendszerek 
kialakítása és fejlesztése

1. Informatikai hardver eszközök cseréje, újak beszerzése

2. Automata információ áramlás kialakítása szoftver

3. Adminisztrációs folyamatokat gyorsító hatékony szoftverek 
alkalmazása az irodai és logisztikai egységek területén



III. Termelői beruházások 

1. Termeléshez kapcsolódó növényápolást szolgáló 
gépek, berendezések

2. Terméshez kapcsolódó válogatást, egalizálást, 
rakodás szolgáló gépek berendezések

3. Üvegházi pót megvilágítási rendszer kialakítása

4. Üvegházak, fóliaházak építése

5. Válogató és tároló csarnokok, hűtőházak építése

6. Szárkihúzó gépek

7. Permetező gépek szántóföldi 
zöldségnövénytermesztéshez

8. Palántázó gépek szántóföldi 
zöldségnövénytermesztéshez

9. Művelőkocsik, szedőkocsik

10. Szedőgöngyölegek

11. Fűtésszabályzó berendezések

12. Öntözőkutak, öntözőberendezések

13. Termálkút



IV. TÉSZ telephely 
infrastrukturális 
beruházások

1. Telephelyen belüli úthálózat 
teljes rekonstrukciója –
aszfaltozás

2. Lapostetőszerkezet teljes 
rekonstrukciója

3. "Fűrészüzem" teljes átalakítása 
göngyölegmosó és fertőtlenítő 
üzem

4. Feldolgozó üzem kialakítása 
"Nagybani raktárépület" 
átalakításával



V. Környezetvédelmi és klíma célokat 
szolgáló innovatív termesztési 
módszerek és beruházások alkalmazása

1. Fosszilis energiafelhasználás csökkenése, 
diverzifikálás: telepi és termelői napelemek, 
hőszivattyúk

2. Hulladékkibocsátás csökkentése, 
hulladékkezelés: - műanyag fóliák, 
csepegtetőcsövek összegyűjtése, darálása –
más termékben való felhasználási lehetőség, 
valamint a növényi maradványok gyűjtése és 
kezelés

3. Komposztáló létrehozása



Megvalósulnak-e 
az elképzelések?

Napi működéshez szükséges rövid futamidejű 
forgóeszközhitelek

oAz inflációs hatások miatti megnövekedett forgóeszköz 
igények – magas piaci kamatok 19-20%

oMFB-TÉSZ Forgóeszközhitel – 2022. év végével ez is 
befagyasztásra került – kérdés 2023. évtől újra indulhat el

oKorábban felvett MFB-NHP forgóeszközhitelek lejárata –
új forgóeszközök magas kamat – drága finanszírozás –
hosszabb fizetési határidők kialakulása – körbe tartozás 
kialakulásának veszélye



Fejlesztési és 
beruházási 
hitelek

Piaci kamatozásúak: 
 Forint alapú: 19-20% - kigazdálkodhatatlan, 

nem finanszírozható

 Deviza (euró) alapú: 4-5% - volatilis árfolyam –
kiszámíthatatlan, tervezhetetlen 
árfolyamkockázat – eredményességi kockázat

Támogatott beruházási hitelek –
még elérhető:
 KAVOSZ – támogatás halmozódás miatt nem éri 

meg: kamattámogatás beszámítódik a TÉSZ által 
kapott támogatásba – intenzitás csorbulás „de 
minimis” és átmeneti keret kihasználtság 
kérdése



A fejlesztések megvalósulásához, az európai 
versenyképesség eléréséhez a régiós értékesítési 
pozíciók kialakításához feltétlenül szükséges:

• Új Agrár MNB-NHP hitel – kizárólag 
beruházási célú

• Új OP beruházási kamattámogatási 
konstrukció – TÉSZ operatív programjában 
elszámolható kamattámogatási lehetőség –
lobbizni kell EU-ban

Új OP beruházási kamattámogatási konstrukció

Kizárólag a zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek operatív 
programjához kapcsolódó fejlesztési, beruházási 
beavatkozások megvalósításához felvett piaci alapú 
beruházási hitelhez nyújtott kamattámogatás.

A kamattámogatás mértéke: A beruházáshoz 
felvett hitel kamatlába és a jelenlegi a Széchenyi 
Kártya Program – KAVOSZ támogatott beruházási 
hitelkamatláb közötti különbözet összege állítható 
be, mint a beruházás célkitűzését szolgáló 
hitelkamat költség. 



Konklúzió
A zöldség-gyümölcs ágazat termelékenysége, hatékonysága, versenyképessége a termelői szervezeteken

keresztül a nehézségek és kihívások ellenére egy rendkívüli lehetőség adódik.

Ahhoz, hogy a fejlesztések megvalósítása célt érjen az alábbiak elengedhetetlenül szükségesek:

Támogatási lehetőség: az új KAP-on keresztül adott

Magas támogatás intenzitási lehetőség: 
az új KAP-on keresztül a TÉSZ-ek részére lehetőség

Termelési és logisztikai versenyképességet, hatékonyságot szolgáló 
beruházások támogatása – TÉSZ-ek stratégiai gondolkodása

Kamattámogatott beruházási hitelkonstrukciók – a legfontosabb feltétel 
az összes közül  – ez az origo, e nélkül nincs miről beszélni –
nem fog semmi sem megvalósulni



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Kellemes ünnepeket kívánok!


