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Szerkesztői üzenet
Bolondos április
Ej, bolondos április,
csalóka vagy és hamis.
Kicsapongó életed
hol ragyog, hol fénytelen.
Nap fényével simogatsz,
csókolsz rügyet, szirmokat.
Juhászné Bérces Anikó (részlet)

Szent György vagy Szelek Hava igazán kitett magáért idén is. Az aszály mellett a
meredek emelkedésnek indult sertésárak is komoly izgalmakat hoztak, de a KAP
szappanopera újabb epizódjai is igénylik figyelmünket.
Ebben a hónapban kiemelt hangsúlyt helyezünk a sertéspiaci kilátások
elemzésére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a Disznó éve a hazai és nem a kínai
sertéstartók számára hoz sikereket. A megalapozott döntésekhez az igen
beruházás-igényes sertésszektorban is fontos a tendenciák megértése, a
kilátások ismerete.
Természetesen, ezen kívül is számos aktuális téma kerül terítékre: a ciroktól a
repcéig. Az idézett cikkek továbbra is csak címmel és internetes hivatkozással
szerepelnek. Az Erste Bank elemzése, előrejelzése kap nagyobb teret, mert
meggyőződésünk, hogy informáltságunk, szemléletünk közös formálásához így
jobban hozzá tudunk járulni.

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ
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Agrárpiacok
A versenyképtelenség felé tart a magyar sertés ára
Az áfacsökkentés piactisztulást hozott a sertéságazatban, ám egy sor költség megugrott,
így nincs mit tenni a Hússzövetség szerint, árat kell emelni.

Erste kommentár
Az elmúlt hetekben látványos emelkedésbe kezdtek a sertésárak Magyarországon. A
Hússzövetség szokásos Húsvét előtti sajtótájékoztatóján ennek következményeiről esett
inkább szó, az áremelési kényszerről a kibocsátási oldalon. Nagyon nem mindegy azonban,
hogy értjük-e a trend mögötti mozgató erőket!
Az AKI adatai szerint a 16. héten 20 százalékkal voltak magasabbak az élősertésárak az egy
évvel korábbi szintnél, de az alig egy hónap alatti 100 forintos áremelkedés is magyarázatra
szorul.
A közvetlen ok a nyugati, főleg német készletek megmozdulása, elsősorban Kína felé. Az év első
két hónapjában az EU sertéshús exportja 5,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel
korábban. Ebben a Kínába irányuló kivitel játszotta a fő szerepet, hiszen az 13 százalékos
növekedést mutatott. Így a távol-keleti ország aránya már közel 40 százalékos (38,8) a
kivitelben.
A kínai naptár szerint 2019 a disznó éve. Hát, sok szerencsét nem hozott nekik! A Kínában
tomboló sertéspestis ugyanis átrajzolja az idei sertésárakat. Mivel beruházási döntések sorát
befolyásolja, a fő kérdés számunkra, hogy ez rövid távú, vagy tartós tendencia. Nos, úgy néz ki,
a világ legnagyobb sertéstartója és fogyasztója még csak a lejtő elején tart. A bevallott kitörések
száma is napról-napra emelkedik, miközben már Mongólia és Vietnám is fertőzötté vált.
Ellentétben a korábbi sertéstratégiai terveikkel, idén Kínában a sertéstermelés 10 és 20 százalék
közötti visszaesést fog mutatni, ami a világszintű termelésben is csökkenést okoz. Importja
ugyan a hazai termelésnek rendszerint mindössze 3 százaléka, idén azonban akár meg is
duplázódhat, 2,2 millió tonnára várjuk. Ennek okai között az is ott van, hogy az import
biztonságosabb a hazai termelésnél. Így az import alapanyag használatával és annak
kommunikációjával mérsékelhető a fogyasztók sertéshústól való elfordulása. Emlékszünk mi
történt az eddigi legnagyobb élelmiszerháború idején, amikor a kínai fogyasztó teljesen és
hosszú évekre elfordult a hazai tejtermékektől (melamin botrány 2008).
Sertésállományuk már tavaly is 15 százalékkal csökkent, ami idén ennél jóval magasabb lesz.
Ezt újra építeni évek munkája lesz. 2019 februárjában 19 százalékkal volt alacsonyabb a
kocalétszám, mint egy évvel korábban. A sertés termékláncban tehát az áremelkedések fogják
meghatározni az előttünk álló hónapokat, akár éveket.
A témát a statisztikai rovatban folytatjuk, ahol az Erste Agrár Kompetencia Központ
előrejelzéseit is megismerhetik.
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Nem akar dolgozni a magyar fiatalok 40 százaléka! Ezt csinálnák helyette
Döbbenet, hogy képzelik jövőjüket a hazai fiatalok
Erste kommentár
Egy korábbi hír jutott erről eszembe, amely arról szólt, hogy egy szálloda vezetője azt javasolta a
magukat véleményvezérnek tartó fiataloknak, menjenek inkább dolgozni, ne potyázzanak. A társadalmi
állapotokat jellemzi, hogy végül neki kellett bocsánatot kérnie. Most pedig kiderül, fiataljaink majd fele
nem munkával akarja megélhetését biztosítani. Influencer akar lenni. Ez önkéntes véleményformálót
jelent, akire egy bizonyos követői kör támaszkodik. Divatirányzatok mindig voltak, és lesznek. Híres
emberek ízlése mindig befolyással volt a társadalmi, fogyasztási trendekre.
Hogy ez miért agrártéma? Azért, mert a fiatal generációk munkához való hozzállása már napjainkban is
korlátja az agrárium fejlődésének. Nagy kérdés, tudunk-e ezen javítani? Mi, szülők rontottunk el valamit,
vagy az internetes médiaőrület viszi tévútra a fiatalokat? Nyilván nem rossz szándék vezeti őket.
Véleményükkel segíteni akarnak a bizonytalanoknak. De ez lenne a megélhetés?
Múlt havi számunkban is írtunk arról, hogy a mezőgazdasági munka a jövőben egyre inkább mentesül a
fizikai munka terheitől, miközben erősödik informatikai oldala. Ez vonzóbbá fogja tenni a fiatalok számára,
miközben az idősebb generációkat visszavonulásra készteti. Kulcsszerep fog jutni annak, hogy ezek az
információk milyen hatékonyan jutnak el a fiatalokhoz, illetve milyen lehetőségük lesz felkészülni
(tanulni).

Egyre élénkebb a cirok piaca: 160 ezer tonna hiányzik belőle
A mind gyakoribb szélsőséges időjárás miatt egyre nagyobb figyelmet kapnak az éghajlati
kihívásokkal szemben toleránsabb növénykultúrák. A cirokfélék viszonylag kevéssé ismert,
de nagyon jó stressztűrő és termőképességű növények. Az unió is nagy potenciált lát benne
az állati takarmányozás vagy a biomassza-termelés terén, ezért 2016-ban külön projektet
indított a cirokért.

Erste kommentár
Bár annyi ezresem lenne, mint ahányszor azt a kérdés kaptam, „Mit vessünk a négy-öt alapnövény
helyett?”. Amióta van nagy felvásárló, aki foglalkozik vele, bátrabban válaszolom, cirkot. A cirok gyorsuló
térnyerése több piaci trend egymást erősítő hatásának is köszönhető. Esetünkben kettő találkozott
szerencsésen össze: a gluténmentesség és a kézműves sörök iránti igény ugrásszerű bővülése. Ez piaci
oldalon stabil és gyors növekedési lehetőséget jelent. Termesztéstechnológiai oldalon a szárazságtűrés
mellett az írható a javára, hogy alacsony a vegyszerigénye, rövid a tenyészideje. Felhasználhatóságát
csak utóbbi években erősíti kontinensünkön a humán cél, miközben Afrikában hagyományos élelmiszer
alapanyagnak számít. Napjainkban és az előttünk álló években a globálisan mintegy 60 millió tonnás
termés dinamikusan fog emelkedni. A hajtóerő pedig már sokkal inkább az emberi – magas hozzáadott
értékű élelem előállításának lehetősége – mint a takarmányozás.
A fehér magvú cirok jól illeszthető a vetésforgóba, és mivel étkezési célokra leginkább ez alkalmas a
fajták közül, ennek terjedésére számítunk. Mivel GMO és jellemzően toxinmentes, a takarmányozás terén
is jó lehetőségeket hordoz a cirok. Tanulás, piaci kapcsolatépítés mindenképpen meg kell előzze a
termesztésbe vételt, de a piac keresleti jellege ad egy olyan stabil vonzást, amire a vállalkozóbb kedvűek
bátran felülhetnek.
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A kisebb gazdáknak adná az EP a nagyoktól elvett agrártámogatásokat

Nagy többséggel fogadott el az Európai Parlament agrárpolitikai szakbizottsága két olyan
jelentést, amelyek fontosak a 2021-2027-es EU-s költségvetés Közös Agrárpolitikájáról
(KAP) szóló intézményközi egyeztetésben és összességében a kisebb agrárgazdaságoknak
lehetnek előnyösek. Lényeges fejlemény azonban, hogy most csak a szakbizottságok
támogatták a jelentéseket, a végszavazást majd az új összetételű EP tartja róluk, és
elképzelhető, hogy az egész jelentéskészítési folyamat újraindul, így a parlamenti
szakbizottságok mostani tervei könnyen füstbe mehetnek

Erste kommentár
Brüsszelben tovább rágják a gittet. Az új KAP körüli bonyadalmak nem látszanak megoldódni.
Tanulsággal viszont szolgálnak a folyó tárgyalások. Ilyen például az, hogy a források
csökkenését a tagállamok továbbra sem támogatják. Ez jó hír. A másik, hogy már legalább két
év átmeneti időszakról beszélnek, ami szintén értékelhető pozitívan, hiszen addig is a
kiszámítható, mostani mederben folyik tovább a KAP-folyó. Az egy üzemnek adható támogatási
plafon körül még tart a vita. A 100 ezer eurós határról továbbra is beszélnek, de arról nem, hogy
ez kötelező eleme lesz-e a szabályozásnak. Véleményünk szerint a cappinget Magyarország
továbbra is alkalmazná, de inkább saját elképzeléseink szerint, mint merev keretek között.
Az idő meg csak telik, az egyszerűsödés pedig csak távolodik. A stratégiai tervekkel
kapcsolatban elég elfogadónak tűnnek a tagállamok. A tárgyalásokat folytatni és a döntéseket
meghozni azonban már az új Európai Parlament fogja. Meggyőződésünk, hogy a
kompromisszumok keresése közben tovább fog karcsúsodni a reform. Az adminisztratív jellegű
változtatások benne maradnak, de az eredeti változtatási tervekből sokat el fognak engedni.
Erre persze az adminisztráció fel van készülve. A tervekkel jó magasra tette a lécet, hogy legyen
honnan hártálni, és még így is érdemi sikereket érjenek el. A kérdés inkább az, hogy ezek a
sikerek mennyiben lesznek az európai mezőgazdaság sikerei is! Mintha nem erről szólna a KAP
reformja. Nem látom a világpiaci, belső piaci hivatkozásokat, amelyek keretei között lesz középhosszú távon sikeres az EU mezőgazdasága, élelmiszer ellátási lánca. Ha a stratégia-alkotás
kényszerét egy egyszerű fordulattal áttoljuk a tagállamok asztalára, akkor 27 egymásra
figyelemmel nem levő, már-már független agrárstratégia fog kialakulni, a pénzek elköltésére, a
szabályok kereteinek való megfelelésre kihegyezve. Ezen az egységes agrárpolitikával
rendelkező versenytársak sokat fognak keresni. USA, Oroszország, Kína, Brazília és még
hosszan sorolhatnám. A helyes gazdálkodói hozzáállás ebben a helyzetben az, hogy számítva a
támogatásokra, az adminisztrációs terhek további növekedésére, olyan termelési szerkezetet
alakít ki, amely a piaci elvárásoknak való megfelelésre épül. A versenyképesség sokat
emlegetett, de nem elavult fogalom. A támogatások piac és szemlélet-torzító hatása alól
kimenekülni képes gazdálkodók sikeresebbek és sikeresebbek lesznek. Mi az ilyen ügyfeleket
keressük, de nem csak nekik, hanem mindenkinek segítségére vagyunk abban, hogy ilyenné
váljon.
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Idén nagyobb lehet az orosz gabonatermés a tavalyinál
Tavalyhoz képest az idén nagyobb gabonaterméssel számol az orosz mezőgazdasági
minisztérium. A minisztérium legújabb előrejelzése szerint az idei gabonatermés 118 millió
tonna lesz. Ez felülmúlja a tavalyi 113,2 millió tonnát, de jóval elmarad a 2017. évi
rekordszintű, 135,4 millió tonna terméstől. A gabonatermés 2016-ban 120,67 millió tonna
volt, 2015-ben pedig 104,8 millió tonna. A júniusig tartó egy évben Oroszország a tervek
szerint 42 millió tonna gabonát, ezen belül 37 millió tonna búzát exportál. Egy évvel korábban
az orosz gabonaexport kisebb, 36 millió tonna volt. Oroszország a világ vezető
búzaexportálója.

Erste kommentár
Az orosz példa nem egyedülálló. Ebben a gazdasági évben a globális búzatermés is növekedni
fog. A termelés növekedésének üteme várhatóan nagyobb lesz, mint a felhasználásé. Ebből
következően a készletek szintje ismét emelkedni fog, ami nyomás alatt tartja az árakat.
Magyarul, nem számítunk érdemi áremelkedésre a búzapiacon idén. Úgy tűnik, ezen nézetünket
az árutőzsde szereplői is osztják, hiszen csökkenésbe fordultak a jegyzések Chicagóban és
Párizsban egyaránt.
A búza fronthavi jegyzései a Chicagói árutőzsdén, USC/véka

Forrás: ft.com
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Statisztika
A sertésszektor idei kilátásai
A sertésárak hirtelen és gyors emelkedése világpiaci tényezők miatt indult el, amihez a hazai
alacsony kínálat, az emelkedő költségek is hozzájárultak. A kínai hatóságok nem tudják
kontroll alatt tartani a pestis terjedését. Hangsúlyozzuk – velünk ellentétben – ott a
házisertés állományban pusztít a járvány. Sokat elmond, hogy ellentétben az EU vagy az USA
sertészektorával, Kínában még mindig a kisüzemek állítják a sertések 90 százalékát. Ez a
helyzet idén és az elkövetkező években drasztikusan meg fog változni. A 22 legnagyobb
cégcsoport részesedése már 2020-ban elérheti a 15 százalékot.
Mivel a világ legnagyobb sertéshús piacáról van szó, az ottani helyzet és kilátások erős
befolyással vannak a világpiacra, az európai piacra és a hazaira egyaránt. Miközben a világ
sertéshús termelése - a kínai csökkenésnek köszönhetően – 4 százalék körüli visszaesést
fog mutatni, e mögött az USA kibocsátása 4, a braziloké 6 százalékkal nő, miközben az EUban csak 1 százalék körüli emelkedés várható. Kína szívóhatása a világpiaci forgalmat
legalább 8 százalékkal fogja növelni, de Japán is több sertéshúst vesz idén.
Kína 2018-ban összesen 1,192,828 tonna sertéshúst és 946 730 tonna belsőséget importált,
ami 2,0 százalékos, illetve 23,4 százalékos csökkenést jelent év/év alapon. Ebben még nem
az augusztusban kitört járvány, hanem a kínai-amerikai kereskedelmi háború és az amerikai
sertéshús és belsőségek kétkörös kiegészítő tarifája játszotta a főszerepet. A sertéshús
import háromnegyede tavaly is az EU tagállamokból érkezett Kínába. Idén a verseny tovább
fokozódik a kínai piacért.

Forrás: World Trade Atlas

Az élénkülő világpiac legnagyobb nyertese az EU lehet, de az USA és Kanada is erősíteni fogja
pozícióit. Ezek a trendek már kézzel foghatóak itthon is a kereslet, az árak emelkedésében.
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Forrás: USDA

Eközben az alacsony magyarországi állatállomány hatása tartósan érzékelhető a
felvásárlási átlagárak EU átlagot meghaladó szintjében.

Forrás: DG Agri

Frissített előrejelzésünk ebben és a követekző évben is magas sertésárakat tartalmaz.

Forrás: KSH+Erste előrejelzés
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Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy a belföldi piac stabilitása azt is
mutatja, hogy a piaci árak nem követik az előállítási költségeket. Emiatt a most indult
sertésártrend sem fog teljes mértékben megjelenni a fogyasztói árakban. Idei előrejelzésünk
sem számít 10 százalékot jelentősen meghaladó fogyasztói áremelkedésre a
sertéstermékek fogyasztói árában. Ez a hatékonysági verseny további fokozódását hozza a
húsiparban, ahol emiatt idén is csökkenni fog a piaci szereplők száma.

Forrás: KSH+Erste előrejelzés
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Kiemelt téma
Erős aktualitása miatt ebben a hónapban is a január 2-án induló új MNB Növekedési
hitelprogramot mutatjuk be, amely „NHP FIX” néven került meghirdetésre, hogy a KKV
vállalkozások hosszú távú alacsony, fix kamatozású forráshoz juthassanak.

NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM Fix
Kik igényelhetik az Erste banknál?


Belföldi székhelyű KKV vállalkozások.

Mire igényelhető lízing az Exportélénkítő hitelprogram keretében?


Új és használt immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy
bérelt, illetve lízingelt eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk
bővítésére.

Fontos, hogy a beruházás a vállalkozás saját tevékenységét kell, hogy szolgálja, a bérbeadás
nem engedélyezetett, kivéve a cégcsoporton belüli bérbeadás.


A program egyaránt elérhető hitel és pénzügyi lízing keretében is.

Melyek a hitelprogramok főbb paraméterei?


Devizanem: HUF



Finanszírozás összege: minimum 3 millió - maximum 1 milliárd forint (amibe a
korábbi szakaszok alatt igényelt összegek nem számítanak bele)



Futamidő: minimum 3 év maximum 10 év



Ügyleti kamat: a teljes futamidő alatt fix, mértéke nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.



Rendelkezésre tartási idő: a szerződés megkötésének napjától számított 2 év azzal,
hogy az első lehívásnak 1 éven belül meg kell történnie.



Törlesztés: jellemzően havonta vagy negyedévente, de agrárfinanszírozás esetén
lehetőség van a szezonális bevételhez igazodó egyedi törlesztési ütemezésre is.



Előtörlesztés: bármikor díjmentesen kezdeményezhető, a Bank előzetes értesítése
mellett.



Megkezdett beruházás: A korábban megkezdett beruházások ki nem egyenlített
fizetési részletei finanszírozhatóak és bevonhatóak az NHP keretébe,
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Már kifizetett beruházás: Saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök
utófinanszírozására legfeljebb a kifizetéstől számított 60 nappal van lehetőség.



Visszlízing: akkor van rá lehetőség, ha az érintett eszköz a refinanszírozást
megelőzően legfeljebb 45 nappal korábban került a KKV tulajdonába.



Fontos! A hitel nem minősül támogatott hitelnek, így nem terheli az ügyfél támogatási
keretét (nem növeli a támogatás intenzitását).

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlatnak. A konkrét finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés
alapján kerülnek meghatározásra.
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Erste Agrár elemzés
Érik a fordulat a cukorpiacon
Lássuk be, az, hogy 2016 közepe óta a cukorárak csökkenő trendben vannak, nem
fenntartható állapot. Mivel Magyarország erős importfüggésben van, a nemzetközi
cukorpiaci mozgások közvetlen hatással vannak piacunkra. Ezt erősíti az is, hogy
meghatározó izocukor gyártók vagyunk a térségben. Az öt évtizedet élt uniós kvótarendszer
kivezetése is érezteti hatását. A kérdés, hogy a lassan két éve tartó világpiaci árcsökkenés
meddig tart, s milyen időtávon van esély a fordulatra.
Pillanatkép az EU cukorszektoráról







2017 szeptemberével búcsút intettünk az 1968-ban bevezetett cukorpiaci
szabályozásnak;
A tagállamok között koncentrálódik a cukorrépa termelése. A 18 répatermelő
tagállamból leginkább Belgium, Franciaország, Németország, Hollandia és
Lengyelország növeli termelését, hozamok tekintetében mi a 10. helyen állunk;
Csökkenő cukorrépa terület, növekvő hozamok
Csökkenő kereslet, csökkenő cukorfogyasztás
Csökkenő cukorgyárszám
A kvótarendszer kivezetésének másik fontos következménye, hogy a korábban
cukorimportot legfeljebb preferenciális kvótákon keresztül ismerő EU nettó
importőrré vált. Ez leginkább finomítatlan nyerscukor. Középtávon azonban, ahogy a
közösség cukorpiaca alkalmazkodik a világpiachoz, újra enyhe nettó exportőri
pozícióba kerülhet, méghozzá a cukortermelés évi 19 millió tonna körüli
stabilizálódása közben.

Árak hullámában
Ahogy a világpiacon, úgy 2015 vége és 2016 nyara között az EU-ban is emelkedtek a
cukorárak. Azóta azonban lefelé tartanak, és 2017 eleje óta ismét magasabb az EU ár, mint a
világpiaci. A háttérben - a főleg India és Thaiföld rekordtermésének köszönhető – magas
termés (alig 4 millió tonnával marad el a rekordtól), és a készletszint 49 millió tonnát
meghaladó szintje áll. Ezek tartósan nyomás alatt tartják az árakat. (A legfrissebb
előrejelzések 188,3 millió tonnás globális cukortermelést várnak 2018/19-ben.)
Hazai viszonyok
2012-es mélypontja óta közel 10 százalékkal növekedett a belföldi cukorpiac. Ismét évi 30
kilogramm felett van az egy főre jutó fogyasztás. Ha pedig ennek a jövedelmek
emelkedésével való szoros összefüggését tekintjük, arra számíthatunk, hogy e növekedés
még nem ért véget. A cukorfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kockázatok miatt csak
remélni tudjuk, hogy a magasabb jövedelmek az életmód változására is hatással vannak,
ami pedig egy jobb szemlélet, egészségesebb életmód felé vezet.

Az Erste Bank Hungary Zrt. Agrár Kompetencia Központjának agrárgazdaságra specializált
elektronikus havi hírlevele
Felelős szerkesztő: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, agromegoldások@erstebank.hu

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
II. évfolyam 4. szám, 2019. április

Magyarország hosszú évek óta jó levezető piac a térség cukorfelesleggel rendelkező termelői
számára. Miután a magyar cukorpiac erősen importfüggő, nem véletlen, hogy a nemzetközi
trendek erősen hatással vannak a hazai árakra. A legutóbbi tetőzés, 2017 májusa óta
negyedével csökkent a cukor fogyasztói ára.
Tekintve a fent említett tendenciákat, az Erste Agrár Kompetencia Központ arra számít, hogy
kisebb trendfordulóhoz érkezett a cukorár. Ez az alacsony árakkal összefüggő termelésvisszafogással és az emelkedő olajárakkal függ össze. Ezek miatt átmenetileg korrigálnak
majd felfelé az árak 2019-ben, de középtávon a jelenlegi szint körüli stagnálásra, még inkább
további lassú mérséklődésre számítunk.
Mivel az izocukor ára sokkal inkább a cukoréval mozog együtt, mint a kukoricáéval,
árvárakozásaink megegyeznek a cukornál jelzettekkel.
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Mindenütt
kéznél vagyunk

ÉK régió

Az Erste Bank Budapesti Régiójának a
működési területe a fővárosra és
Pest megyére megyékre terjed ki.
A megye főbb városaiban rendelkezik az
Erste Bank Hungary Vállalati Irodával.

Nyíregyháza

Eger

ÉNY régió

Budapesti Régió
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Salgótarján

Győr
Tatabánya

Debrecen

Budapest
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Veszprém

Szolnok

DK régió

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
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A Budapesti Régióban több fontos agrár- és
élelmiszeripari cég finanszírozását végezzük
már évek óta sikerrel, és célunk hogy a
mezőgazdaság fejlődését a gördülékeny
pénzügyi szolgáltatások és a szakmai
tanácsadás révén elősegítsük. Egy agrárpénzintézeti történelemre visszatekintő
bankként ez szinte kötelességünk.
Kollegáinknak több éves gyakorlattal
rendelkeznek. Ügyfeleink számára
személyre szabott finanszírozási
megoldásokkal állnak rendelkezésre.

Kit keressek?
Nagy Máté – Régióvezető
+36-20-590-1369
Mate.Nagy@erstebank.hu
György Márta – Szenior ügyfélmenedzser
+36-30-619-1724
Laszlone.Gyorgy@erstebank.hu
Fórizs Ágnes – Ügyfélmenedzser
+36-30-389-7068
Agnes.Forizs@erstebank.hu

Füle Béla – Vezető
ügyfélmenedzser+36-30-528-3139
Bela.Fule@erstebank.hu
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Kapcsolatok
Erste Agrár Kompetencia Központ
agromegoldasok@erstebank.hu
Erste Agro megoldások honlap
Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő

Gór Arnold
szenior üzlettámogatási menedzser

Telefon: +36 20 431 1594
zoltan.forian@erstebank.hu

Telefon: +36 30 326 7367
arnold.gor@erstebank.hu

Erste Faktor

Erste Lízing

Becske Dávid
Telefon: +36 30 689 2569
david.becske@erstebank.hu

Báti Balázs
Telefon: +36 30 996 9745
balazs.bati@erstebank.hu
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