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Kormányzati cselekvések az élelmiszeriparért 1. 
 Élelmiszeripar-fejlesztési Tárcaközi Munkacsoport 

 információcsere 

 koordináció 

 jelentés a Kormánynak 

 Finanszírozási feltételek javítása 

 bankgarancia program 

 forgóeszközhitel program 

 export elő- és refinanszírozó program 

 Élelmiszeripari stratégia aktualizálása, finomítása 
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 EU 2014-2020. támogatási források tervezése 

 terv szerint 450-500 mrd. Ft. összes támogatás az ágazat részére, ebből  

~ 180-200 mrd. Ft EMVA, többi GINOP 

 terv szerint 500-600 millió Ft/ év árbevétel alatt EMVA, felette GINOP 

 non-Annex GINOP 

 

Kormányzati cselekvések az élelmiszeriparért 2. 
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Export előfinanszírozó refinanszírozási 

konstrukció 
Eximbank konstrukció 

 
 Élelmiszer- és italgyártással foglalkozó vállalkozások által előállított termékekre is 

 

 Finanszírozás tárgya egyaránt lehet áru és szolgáltatásexport 

 

 400 millió eurónyi kedvezményes deviza forrás 

 

 Viszonylag alacsony kamatláb 
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Hitelkonstrukciók 
 

A VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztálya az 
Agrárközgazdasági Főosztály közreműködésével 
összefoglaló tájékoztatót jelentet meg az 

az agrár- élelmiszergazdaság szereplői számára elérhető 
kedvezményes hitelkonstrukciókról: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tamogatasok  

honlapon, amelyet rendszeresen frissít 
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 EMVA tervezés jelenleg 

 1. prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása  

1. cél: új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése  

2. cél: technológiai, élelmiszerbiztonsági és vállalkozás-ismereti képzések 

az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó mikro- és kisvállalkozások 

számára 

3. cél: tanácsadási szolgáltatások felállítása, támogatása, tanácsadók 

képzése mikro- és kisvállalkozások számára 

 2. prioritás: Versenyképesség fokozása 

1. cél: vállalati szerkezetátalakítást, versenyképesebb termékstruktúra 

kialakítását, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását, piacra 

jutást elősegítő fejlesztések az élelmiszer-feldolgozásban 

2. cél: együttműködés – az élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó közös 

beruházások ösztönzése 

3. cél:élelmiszer-feldolgozásra irányuló innovációs projektek 

eredményének gyártásba történő bevezetése 
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 EMVA tervezés jelenleg 

 3. prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésének 

előmozdítása 

1. cél: új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben 

2. cél: új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben 

3. cél: új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási 

rendszerekben 

 5. Prioritás: erőforrás-hatékonyság előmozdítása 

1. cél: fenntarthatóság – az élelmiszer-feldolgozás erőforrás-

hatékonyságának javítása 
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Köszönöm a figyelmüket!  


