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I. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK 

� 2011-ben az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásokra összesen 592,3 milliárd 
forint áll rendelkezésre (1. táblázat), 
mintegy 130 milliárd forinttal, 28,0 
százalékkal több mint a tavalyi eredeti 
elıirányzat (463,0 milliárd forint).  

� Az éves pénzügyi keret bıvülése 
elsısorban a közvetlen támogatások 
emelkedésének, illetve az EU 
társfinanszírozott támogatások 
növekedésének tulajdonítható, amelyek 

közül elıbbi 66,5, utóbbi 63,0 milliárd 
forinttal haladta meg az egy évvel 
korábbit. 

� A közel 600 milliárd forintos 
keretösszeg több mint felét a közvetlen 
támogatások adják. 

 

1. táblázat 

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások elıirányzata és teljesülése, 2011 

Me: millió forint 

Jogcím 
Eredeti elıi-

rányzat 
I. negyedév 

 Elıirányzat 
felhasználása 

(%)  

Költségvetésen kívüli tételek 323 400 15 502 4,8 

Közvetlen kifizetések (SAPS + elkülönített cukor, zöldség) 301 500 13 958 4,6 
Agrárpiaci támogatások 21 900 1 544 7,0 

Költségvetésben megjelenı összegek 268 885 87 286 32,5 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv  -  -58*  -  
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  192 186 55 631 28,9 

I. tengely: A mezıgazdaság és erdészeti ágazat versenyképessé-
gének javítása 

82 981 8 205 9,9 

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 63 295 40 734 64,4 

III. tengely: Az életminıség javítása a vidéki területeken és a di-
verzifikáció ösztönzése 

33 051 4 992 15,1 

IV. tengely: LEADER intézkedések 5 181 619 12,0 
V. tengely: Technikai segítségnyújtás 7 678 1 080 14,1 

Halászati Operatív Program 3 600 342 9,5 

Nemzeti Diverzifikációs Program 1 700 1 691 99,5 

Egyéb uniós támogatást kiegészítı támogatások 7 976 491 6,2 

Nemzeti támogatások 63 424 29 189 46,0 

Agrártámogatások mindösszesen 592 285 102 788 17,4 
*Megjegyzés: A negatív elıjel a támogatás-visszatérítést jelzi. 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 

� Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásokból az elsı negyedév 
végéig 102,81 milliárd forint került 
kifizetésre, amely az éves elıirányzat 
17,4 százaléka. 

� Az egyes elıirányzatok felhasználása 
tekintetében kiemelést érdemel az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
II. tengelye, amelynek közel kétharmada 
(40, 7 milliárd forint) folyósításra került, 

                                                 
1
 A kiadványban szereplı adatok csak a Mezıgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal által kifizetett támogatásokat tartalmazzák. 

illetve a nemzeti támogatások, amelynek 
március végén már csaknem felét 
tudhatták maguknál az ágazati szereplık. 

� A 2011. elsı negyedévében folyósított 
támogatások összege az elızı év 
azonos idıszakához képest – az ag-
rárpiaci támogatások kivételével – 
valamennyi fıbb jogcím esetében 
nıtt. (1. ábra) 
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� Az összesen 102,8 milliárd forintos kifi-
zetés mintegy 30 százalékkal haladta 
meg a 2010. elsı negyedévit (79,6 milli-
árd forint). A növekedés oka részint az, 
hogy 2009. év végén az idıarányosnál 
több támogatás folyósítása történt meg, 
aminek következtében a 2010. I. ne-
gyedévi kifizetések szerényebbek lettek. 
Szintén igaz azonban, hogy – tekintettel 

a rendkívüli árvíz és idıjárás miatt ki-
alakult kritikus helyzetre – 2010. év vé-
gén is az eddigieknél korábban, már 
október 15-tıl megindultak a kifizetések. 
Vagyis a termelık az idıarányosnál 
ugyancsak több támogatásban részesül-
tek, ami a 2011. I. negyedévi kifizetése-
ket mérsékelte. 
 

1. ábra 

Agrártámogatások fıbb jogcímeinek elsı negyedévi kifizetései, 2010 és 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Forrás: Saját szerkesztés. 
 

� A mezıgazdasági ágazat éves támogatási 
keretének mintegy 80 százalékát fedezi 
uniós forrás, a fennmaradó 20 százalé-
kot pedig a hazai költségvetés. (2. táblá-
zat) 

� Az elsı negyedévi kifizetések ez utóbbi-
nál nagyobb arányban terhelték a 

nemzeti forrásokat, azok több mint 40 
százaléka a hazai költségvetésbıl szár-
mazott. Ennek oka, – mint ahogyan az 
már említésre került – hogy az uniós 
közvetlen támogatásoknak csak kis része 
húzódott át a 2011-es évre, miközben a 
top-up folyósítása január 1-tıl kezdıd-
hetett meg.   

2. táblázat 

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások források szerint, 2011  

Me: millió forint 
2011. évi elıirányzat I. negyedév 

Forrás 
Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti 

Nemzeti forrásból finanszírozott támogatá-
sok 

71 400 0 71 400 29 680 0 29 680 

EU társfinanszírozású támogatások 197 486 144 962 52 524 57 606 43 998 13 608 

Közvetlen EU kifizetések 323 400 323 400 0 15 502 15 502 0 

Összesen 592 285 468 362 123 924 102 788 59 499 43 288 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 
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II. NEMZETI TÁMOGATÁSOK 

� Nemzeti támogatások fedezetére a 2011. 
évi költségvetési tervszámok – az egyéb 
uniós támogatások nemzeti kiegészítését 
is figyelembe véve – 71,4 milliárd 
forintot irányoztak elı, mely összeg 
29,7 százalékkal nagyobb az egy évvel 
korábbinál. (3. táblázat) Az ezen belül 
legnagyobb tételt képezı folyó kiadások 
és jövedelemtámogatások jogcím-csoport 

pénzügyi keretébıl (55,3 milliárd forint) 
az elsı negyedév végéig 24,8 milliárd 
forint került kifizetésre, melybıl 18,5 
milliárd forintot tesz ki a top-up. (2. ábra) 

� Másik jelentıs tétel a nemzeti 
agrárkárenyhítés, ahol a folyósítás összege 
már az elsı negyedév végén meghaladta 
az elıirányzott 4,0 milliárd forintos 
keretet.  

3. táblázat 

Nemzeti támogatások elıirányzata és teljesülése 2011 
Me: millió forint 

Jogcím Eredeti elıirányzat I. negyedév 

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 55 315 24 760 
       ebbıl: top-up 28 598  18 468 

Erdészeti feladatok 604 14 
Erdıtelepítés támogatása 316 1 
Állattenyésztési támogatások 750 237 
Vadgazdálkodás támogatása 10 0 
Fejlesztési típusú támogatások 130 0 
Nemzeti agrárkárenyhítés 4 000 4 177 
Állat- és növénykártalanítás 1 000 0 
Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások 1 300 0 
Nemzeti támogatások 63 424 29 189 
Egyéb kiegészítı nemzeti támogatások 7 976 491 
Nemzeti támogatások összesen 71 400 29 680 

Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 

2. ábra 

A nemzeti támogatások fıbb jogcímeinek elsı negyedévi kifizetései, 2010 és 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés. 

1,4

0,3

5,2

4,2

0,5

24,8

ebbıl top-up
18,513,5

ebbıl top-up:
9,9

0,7 

0

5

10

15

20

25

30

2010. I. negyedév 2011. I. negyedév

m
ill

iá
rd

 fo
ri

nt

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Egyéb nemzeti támogatások

Nemzeti agrárkárenyhítés Egyéb kiegészítı nemzeti támogatások



Pénzügyi Hírlevél 
AK I

 

 5 

III. EU-TÁRSFINANSZÍROZÁSSAL MŐKÖDİ TÁMOGATÁSOK 

1. Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

� Az ÚMVP 192,2 milliárd forintos idei 
keretébıl az elsı negyedévben 55,6 
milliárd forint kifizetése történt meg, 
amelynek nagy része, 40,7 milliárd 
forint a II. tengelyhez (A környezet és a 
vidék fejlesztése) kapcsolódik. (3. ábra) 

� Az I. tengely versenyképesség-javító 
intézkedéseinél az elıirányzott 
keretösszeg mintegy 10 százaléka, 8,2 
milliárd forint jutott el az ágazati 
szereplıkhöz, a III. tengely 
vidékfejlesztési intézkedések jogcíme 
esetében pedig 5,0 milliárd forint, a 
tervezett évi 33,1 milliárdból. 

3. ábra  

EU társfinanszírozással mőködı támogatások elıirányzatainak alakulása, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: MVH adatok alapján saját ábra. 

� A 2008. évben lezárult NVT 
intézkedések determinációira 2011. elsı 
negyedévében 1,4 milliárd forint 

folyósítása történt meg az ÚMVP I. és 
II. tengely pénzügyi keretének terhére. 
(4. táblázat) 

4. táblázat 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv determinációját képezı jogcímek 
Me: millió forint 

Jogcím 2007 2008 2009 2010 
2011. I. 

negyedév 
Össze-

sen 

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti elıírásai-
nak való megfelelés 

0 0 220 5 0 224 

Termelıi csoportok támogatása 945 2 355 1 762 444 10 5 516 
Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gaz-
daságok támogatása 

0 90 28 18 0 136 

Agrár-környezetgazdálkodás 0 31 363 31 361 27 625 546 90 895 
Mezıgazdasági területek erdısítése 0 4 134 1 813 9 135 802 15 884 
Kedvezıtlen adottságú területek támogatása 3 187 102 46 0 338 

Összesen 948 38 129 35 286 37 272 1 357 112 992 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 
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4. ábra 

ÚMVP kifizetések tengelyenként, kumulált adatok 2007-tıl - 2011. I negyedév végéig 

Me: % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés.

2. Egyéb, uniós támogatásokat kiegészítı 
nemzeti támogatások 

� E jogcímcsoport alatti támogatások 
nagyrészt a közvetlen uniós piaci tá-
mogatások kiegészítı nemzeti támoga-
tásai. (5. táblázat)  

� A kiegészítı nemzeti támogatással 
mőködı programok nemzeti költség-
vetést terhelı része a nemzeti támoga-
tások (3. táblázat) között, az uniós 
forrásból származó összegek pedig a 
belpiaci támogatások között szerepel-
nek. (6. táblázat)

5. táblázat 

Kiegészítı nemzeti támogatással mőködı programok 
Me: millió forint 

2011. I. negyedév 
Jogcímek 

Összes kifizetés Ebbıl: nemzeti 

Iskolatej program 289 213 
Iskolagyümölcs program 405 125 
Mőködési alapok támogatása (TÉSZ-BÉSZ) 350 135 
Állatbetegségek és zoonózis felszámolása 141 50 
Újratelepítési jog értékesítése jogtartalékból 0 -32* 

Összesen 1185 491 

* Megjegyzés: A negatív elıjel a támogatás-visszatérítést jelzi. 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 
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IV. KÖZVETLEN UNIÓS TÁMOGATÁSOK 

� Az EU által közvetlenül folyósított 
támogatások 2011. évi elıirányzata 
301,5 milliárd forint, mely 66,5 milli-
árd forinttal haladja meg az elızı évi 
tervszámot.  

� Az elsı negyedévi kifizetések döntı 
hányadát a közvetlen termelıi tá-
mogatások adták. E célra 14,0 milli-
árd forintot folyósítottak (6. táblázat, 
5. ábra), mely az elıirányzat 4,6 száza-
léka. Az alacsony teljesülési arány oka, 

hogy jelentıs kifizetések e jogcímen – 
a támogatás szabályaiból következıen 
– mindig az utolsó negyedévben tör-
ténnek.  

� Az agrárpiaci támogatások idei keret-
összege 21,9 milliárd forint, melybıl 
az év elsı három hónapjában érdemi 
kifizetés csak a belpiaci intézkedé-
sek céljára történt, 1,5 milliárd forint. 

6. táblázat 
Közvetlen EU kifizetések (kumulált adatok)   

Me: millió forint 

Jogcím Eredeti elıirányzat I. negyedév 

Közvetlen termelıi támogatások 301 500 13 958 

Belpiaci intézkedések 20 738 1 456 
Külpiaci intézkedések 225 88 
Intervenciós költségek 925 0 

Piaci támogatások 21 888 1 544 

Összesen 323 388 15 502 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 

5. ábra  

Az EU által közvetlenül folyósított támogatások teljesülése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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V. KIEGÉSZÍTİ TÁBLÁK 

Ebben a fejezetben a korábbi részekben található táblázatok kiegészítı és/vagy más szemlélető bon-
tásait kívánjuk bemutatni. További táblázatok találhatók még az www.aki.gov.hu címen az Ada-
tok/Információk (Pénzügyi információk) menüpont alatt. 

7. táblázat 

SAPS, Top-up támogatások tárgyévi teljesülése részletesen 
Me: millió forint 

Jogcím 2011. I. negyedév  

SAPS + elkülönített cukor és zöldség támogatás 13 957,7 

Területalapú támogatás 3 607,0 
Elkülönített cukor 8 843,3 
Elkülönített zöldség 1 112,1 
Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energianövény támogatás -2,3 
Szárított takarmány kvótákkal szabályozott támogatás 44,0 
Feldolgozóipari célú málna- és földieper támogatás 0,0 
Egyedi tejpiaci támogatás 0,5 

Különleges tejtámogatás 353 

Top-up 18 821,0 

Burley dohány -termeléshez kötött 0,3 
Virginia dohány -termeléshez kötött 1,9 
Héjas - termeléshez kötött 84,9 
Rizs - termeléshez kötött 206,2 
Szántóföldi - termeléshez kötött -13,2 
GOFR területalapú támogatás 22,5 
Burley dohány kiegészítı-termeléstıl elválasztott 3,4 
Hüvelyesek kiegészítı-termeléstıl elválasztott 0,0 
Anyajuh támogatás 1 618,5 
Anyajuhtartás kiegészítı támogatás – termeléstıl elválasztott 326,4 
Anyatehén támogatás -7,0 
Anyatehén támogatás - termeléstıl elválasztott 632,5 
Húsmarhatartás támogatás – termeléstıl elválasztott 3 299,9 
Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása 0,5 
Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása - elválasztott 887,3 
Nemzeti tejtámogatás 11 403,7 
Különleges tejtámogatás 353,1 

Összesen 32 425,7 
Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés. 
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VI. A MEZİGAZDASÁG HITELÁLLOMÁNYA2 

                                                 
2 Csak a mezıgazdasági termelést fı tevékenységként végzı társas vállalkozások hiteleire vonatkozik, nem tartalmazza az egyéni gazda-
ságok és egyéb pl. integrátor szervezetek hitelállományát. 

� A nemzet összes társas vállalkozásainak 
hitelállományából a mezıgazdaság társas 
vállalkozásainak részesedése 2011 elsı 
negyedévében 4,2%, ez 0,1 
százalékponttal magasabb érték, mint 2010 
utolsó negyedévében volt. 

� 2010-ben lejárat szerint minden 
negyedévre az éven túli hitelek 
dominanciája volt jellemzı (7. ábra), és 
tovább erısödött 2011 elsı negyedévében 
is (64%-os arány). Ezzel párhuzamosan 
2011 elsı negyedévében a rövid lejáratú 
hitelek aránya tovább csökkent 36%-ra. 
Ennek oka, hogy bár mind a hosszú 
(2,4%-kal), mind pedig a rövid hitelek 
állománya csökkent (3,1%-al), a rövid 
hiteleké nagyobb mértékben esett vissza. 

� A mezıgazdaság hiteleinek – az elmúlt 
négy negyedév átlagában – 21%-a volt 
deviza alapú (7. ábra). 2010 márciusában 
20,1%-os volt a devizahitelek részesedése, 
ezt követıen megnıtt 2010. december 
végére 22%-ra, majd az árfolyam 
stabilizálódása és a kihelyezések 
csökkenése folytán mostanra 19%-ra 

csökkent. A nemzetgazdaságra jellemzı 
érték azonban ennél jóval magasabb (ez 
54,3% volt 2011 márciusában).  

� A hitelezésben felértékelı bizalom 
szerepe miatt a mezıgazdaság szereplıi 
nagyobb mértékben fordultak az ıket 
személyesebben ismerı szövetkezeti 
hitelintézetek felé. E hitelintézetek 
kihelyezéseinek állománya 2010 negyedik 
negyedévéhez képest ugyan csökkent 6%-
al, de az elmúlt évek tendenciáját tekintve 
szerepük növekvı.(8. ábra). Az innen 
igényelt hitelek sajátossága, hogy 90%-ban 
Ft alapúak, lejáratát tekintve pedig döntı 
többségében éven túliak. 

� 2010 elsı negyedév értékéhez 
viszonyítva az ágazat társas 
vállalkozásainak hitelállománya 2011 
elsı negyedévében 8,4%-kal csökkent, 
összege 305,2 milliárd forint.

6. ábra 

A mezıgazdaság társas vállalkozásainak hitelállománya és lejárati idı szerinti megoszlása 
és alakulása 2011 elsı negyedévét megelızı egy évben (mrd Ft) 
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7. ábra 

A mezıgazdaság társas vállalkozásainak hitelállományának forrás szerinti megoszlása és 
alakulása 2011 elsı negyedévét megelızı egy évben (mrd Ft) 
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Forrás: MNB alapján 

8. ábra 

A mezıgazdaság társas vállalkozásainak hitelállományának forrás és a hitel nyújtója szerinti 
megoszlása és alakulása 2008 és 2011 elsı negyedéve között (mrd Ft) 
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VII. LÍZING CÉGEK MEZİGAZDASÁGI KIHELYEZÉSEI 

� 2011 elsı negyedévében a mezıgazdasági új 
és használt gépek lízing cégek által 
finanszírozott állományában az elızı 
negyedévhez képest a mezıgazdasági 
lízingpiaci szegmensben további 4 milliárd 
forintos állomány csökkenés tapasztalható, 
így jelenleg az állomány 82,8 milliárd forint. 
A 2009-es kiugró értékhez képest ez 25,7%-
os visszaesést jelent. 

� Látható (9. ábra), hogy míg 2008-hoz képest 
2009-ben nıtt a felvett hitel aránya (50%-ról 
63%-ra) − ami elsısorban a beruházási 

támogatások emelkedésének köszönhetı −, 
addig a pénzügyi és operatív lízingé 
jelentısen csökkent (49%-ról 36%-ra, illetve 
0,26%-ról 0,09%-ra). 2010 során azonban a 
trend megfordult és újra bıvülésnek indult a 
pénzügyi és operatív lízing részesedése, a 
hitelé pedig mérséklıdött. 

� 2011 elsı negyedévében az elızı 
negyedévhez képest a hitel aránya tovább 
csökkent 1 százalékponttal, míg a pénzügyi 
lízing ugyanilyen arányban nıtt. Az operatív 
lízing aránya 0,3 százalékponttal csökkent. 

9. ábra 

Lízingcégek mezıgazdasági tıkekintlévıségeinek alakulása  
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Forrás: Magyar Lízingszövetség 

�  Megállapítható, hogy éves szinten 2007-
tıl kezdıdıen folyamatosan mérséklıdik 
a szerzıdéskötések száma (10. ábra). 
Bíztató jelként értékelhetı, hogy 2008 
után újra nıtt elsı negyedéves 

viszonylatban a szerzıdések száma, 
ami elsısorban a növekvı 
támogatásoknak köszönhetı. 
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10. ábra 

A lízingcégek mezıgazdasági szerzıdésszámának éves és elsı negyedéves alakulása  
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Forrás: Magyar Lízingszövetség 
 

� A finanszírozott összeg negyedéves ala-
kulását vizsgálva (11. ábra) megálla-
pítható, hogy elsı negyedéves alapon 
2009-ben és 2010-ben is csökkent az ál-
lomány, amely éves szinten is folytató-

dott. 2011-ben hasonlóan a 
szerzıdésállományhoz a támogatá-
soknak köszönhetıen itt is megfor-
dulni látszik a tendencia. 

11. ábra 

A lízingcégek mezıgazdasági finanszírozott összegének éves és elsı negyedéves alakulása  
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Forrás: Magyar Lízingszövetség 



Pénzügyi Hírlevél 
AK I

 

 13 

VIII. ÁGAZATI CSİDRÁTÁK 

�  Az ágazati csıdráták egy adott ágazatban 
csıdeljárás alatt lévı és az egy évvel 
korábban mőködı társas vállalkozások 
százalékos arányát mutatja. A mutató 
értékelésével képet kaphatunk egy adott 
ágazat pénzügyi stabilitásának helyzetérıl, 
illetve annak tendenciájáról. 

�  A 12. ábrából látszik, hogy a 
mezıgazdasági vállalkozások esetében 
2008 után lassú mérséklıdés 

tapasztalható. Míg 2008 elsı 
negyedévében 2,8% is volt a mutató 
értéke, addig 2010 utolsó negyedévére a 
mutató 2,3%-ra csökkent. 

� Összevetve a többi ágazattal, a 
mezıgazdaság a legkisebb 
mutatójával a megbízhatóbb adósok 
közé tartozik akkor, amikor a legtöbb 
ágazatban a mutató értéke növekvı 
tendenciát vett fel. 

12. ábra 

Ágazati csıdráták (%) 
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Mezıgazdaság, erdı-, vad- és halgazdálkodás, bányászat Feldolgozóipar
Építıipar Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 
Szolgáltatások ingatlan nélkül  

Forrás: Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi Stabilitási Jelentés, 2011. április 

 


