Erste Agrár Szemle
III. évfolyam, különszám

#higgymagadban

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
III. évfolyam, különszám

Szerkesztői üzenet
Agrár Széchenyi Kártyát is az Erstétől
Az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) vitathatatlanul sikertermék az agráriumban. Csak az elmúlt öt évben
több mint nyolcszorosára emelkedett leszerződött állománya, miközben a teljes agrárhitel állomány
eközben - amúgy szintén nem csekély – 44 százalékos bővülést tudott felmutatni. S akkor nem is
beszéltünk még az idei rendkívüli év, rendkívüli növekedéseiről, és az Agrár Széchenyi Kártya Plusz
termékről!
Az Erste Bank az agrárium évről-évre meghatározóbb finanszírozója. Az immár hosszú évek óta tartó
dinamikus, piacot messze meghaladó növekedésünknek nincs titka. Szeretettel, szakmaisággal,
személyességgel és szorgalommal dolgozunk ezen. Nagyon büszkék vagyunk bankunk több mint
kétszáz éves múltjára. Erre az igen stabil alap egészül ki vállalati finanszírozó csapatunk fiatalos
lendületével, elkötelezettségével, rugalmasságával. A mellettük álló Agrár Kompetencia Központ
támogatása révén egyre több agrárcég találja meg bennünk stratégiai partnerét. Nagyon jó visszajelzés
számunkra, hogy az agrárpiacon sem tört meg lendületünk a járvány idején. Az elmúlt hónapokban
tovább emelkedett agrárpartnereink száma és hitelállománya.
Ebbéli pozíciónk természetes velejárója, hogy a KKV és a nagyvállalati körre irányuló komplex
kínálatunkban a Széchenyi Kártya termékek, köztük az ASZK is megtalálható. Univerzális kereskedelmi
bankként ügyfeleink teljes körű kiszolgálása alapvető számunkra.
Ezen marketing ízű megfogalmazások után mutatjuk be Önöknek az immár harmadik évfolyamát
„taposó” egyedi agrárszakmai kiadványuk első tematikus különszámát, amely az Erste Bank Agrár
Széchenyi Kártya és Agrár Széchenyi Kártya Plusz kínálatára szeretné felhívni az Önök figyelmét.
Szerkezetében ragaszkodunk a lapunk havi számaiban már megszokottakhoz. Aki megtisztel minket
azzal, hogy végig elolvassa ezt a különszámot, a végén meglepetést is talál. Nem ér oda lapozni!

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ
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Agrárpiacok
Népszerű az Agrár Széchenyi Kártya Plusz termék
A Széchenyi Kártya program válsághelyzetre kidolgozott új termékeinek indulása óta, 2020
május 15-étől eddig több mint 210 milliárd forint államilag támogatott hitel felvételére
fogadtak be mintegy 7500 kérelmet, ebből több mint 1800 ügylet keretében 34 milliárd
forintra már szerződést is kötöttek a bankok.

Erste kommentár
A cikk bemutatja azt a dinamikát, ami a programot jellemzi. Annyit tudunk még, hogy július végéig 2600
gazdálkodó jutott 44 milliárd forinthoz az Agrár Széchenyi Kártya Plusz termék kapcsán. E lendületben
nyilván megtorpanást okoz az a feltételváltozás, amelyet az Agrárminiszter azért kezdeményezet, mert az
Európai Bizottság által Magyarországra meghatározott mezőgazdasági támogatási keretösszeg (ún.
országlimit) kihasználtsága átlagon felüli mértékű. Így már nincs lehetőség kiváltásra használni a terméket
még úgy sem, hogy az előző ASZK hitelét a feltétel kihirdetés után visszafizeti és új ASZK Plusz kérelmet
nyújt be. Lásd: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 9. § (1). Hatályos: 2020. VII. 11-től.
Mi úgy látjuk, hogy az Agrár Széchenyi Kártya Plusz egy olyan eleme lehet az idei finanszírozási csomagnak,
amelyet Önnek is lehetőségei szerint igénybe kell vennie. Ha segítségre van szüksége, keresse Erste bankos
kapcsolattartóját, vagy az Ertse Agrár Központot a lap utolsó oldalán található elérhetőségeken!

Hogy válasszak az agrárhitelek közül?
Soha nem látott, zavarba ejtő kínálattal találkozik az az agrárcég, aki manapság hitelt
szeretne felvenni. A fellengzős jelzők közé a „vissza nem térő” is beillik, hiszen könnyen

Erste kommentár
A jelenlegi, rendkívüli helyzetben egy sor kamattámogatott, könnyített hitel között választhatunk. Ezt fogjuk
fel akciós terméknek, és használjuk ki az alkalmat! Ne feledjük kétszer ad, aki gyorsan és hosszan ad.
Szolgáltatási csomagot válasszunk, ne csak egy hitelt!
A sikeres agrárvállalkozások mögött rendre ott áll egy, vagy több bank. Komoly stratégiai jelentősége van
annak, hogy az agráriumban eredményeket felmutatni tudó bankok közül kivel dolgozunk. Mindennapi
tapasztalatból állítom, hogy a finanszírozó partner a legfontosabb sikertényezők közé tartozik. Egyszerűen
azért, mert ma már a bank sokkal több, mint pénzforrás. Pénz- és agrárpiaci információk, szolgáltatások,
előrejelzések és kapcsolatok sora segíti az agrárgazdálkodót a mindennapi működés során, méghozzá úgy,
hogy közben pénzügyeire a lehető legkevesebb figyelmet kell fordítania.
Ahogy az egész életünk „dobott egy hátast” tavasszal, és kezd most visszatérni az élet a gazdaságba, úgy
az agrárhitelek piaca is zsongásban van. Az alábbi ábrán jól látható az a hitelpiaci fejlődés, ami agráriumunk
teljesítményének növekedéséhez is hozzájárul. E néhány gondolattal arra szeretném felhívni figyelmüket,
hogy banki kapcsolatunk minősége szoros összefüggést mutat mezőgazdasági vagy élelmiszeripari
üzemünk fejlődésével.

Forrás: MNB
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belátható, hogy ilyen kedvező ajánlatokkal eddig még sosem tudott a bankszektor szolgálni.
Ennek oka egyrészt a támogatott konstrukciók sora, másrészt, a kamatkörnyezet.

Statisztika
A NAIK AKI Pénzügyi Hírlevele szerint 2020 első negyedévében az ASZK Folyószámlahitel szerződések
száma több mint harmadával, 18569-re, a leszerződött összege 42,6 százalékkal, 200 milliárd
forintra nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest. A mezőgazdaság: élelmiszeripar arány
gyakorlatilag évek óta stabilan 87,2:12,8%. Az egyéni és társas vállalkozások aránya pedig
kétharmad:egyharmad.

A kumulált ASZK állomány megoszlása 2020. március végén, %
Mezőgazdaság
Szántóföldi növ.term.
Állattenyésztés
Kertészet
Egyéb
Élelmiszeripar
Összesen

őstermelő
6,0
5,5
9,3
9,8
2,6
17,5
6,3

ev

Egyéni
családi
29,5
64,5
21,0
73,4
42,5
48,2
31,1
59,0
43,7
53,7
65,0
17,5
30,6
63,1

összesen
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

mikro
65,8
76,8
64,0
70,4
57,3
58,6
63,6

Társas
kis
közepes összesen
30,0
4,1
100,0
22,6
0,6
100,0
28,1
7,9
100,0
29,6
0,0
100,0
36,9
5,8
100,0
37,8
3,6
100,0
32,5
4,0
100,0

A 2011 óta működő ASZK leszerződött állománya dinamikusan növekszik. E keretek kihasználtságáról
nincsenek adatok, de a lendületet jól mutatja, hogy bővülésének üteme sokszorosan meghaladja a
teljes agrár-hitelállományét.

Forrás: NAIK AKI

Az Agrár Széchenyi Kártya Plusz a megnövelt kerettel és támogatott feltételeivel egyre inkább
alkalmas a társas vállalkozások finanszírozási mixében való szerepeltetésre is. Jól illeszkedik az
Erste Bank vállalati hitelezési kínálatába.
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Kiemelt téma
Agrár Széchenyi Kártya Plusz
Az Erste Bank Hungary Zrt. a Széchenyi Kártya Program keretében kiemelt állami kamat-, valamint
kezességi díj és költségtámogatásban részesített hitelt nyújt KKV vállalkozások részére.
A konstrukció a 14/2020. (IV.10.) AM rendelet alapján 2020. december 31. napjáig hatályba lépett
hitelszerződések keretében nyújtható.
Miért előnyös a „kiemelt támogatású” Agrár Széchenyi Kártya Plusz?
•
akár teljes állami kamat-, kezességi díj és költségtámogatás formájában vehető igénybe;
•
akár 200 millió Ft hitelösszegig igényelhető;
•
akár ingatlanfedezet nélkül.
Kik vehetik igénybe?
Mezőgazdasági
termék
előállításával,
feldolgozásával
és
forgalmazásával,
valamint
erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző KKV
Vállalkozás, amely
•
•
•
•
•

rendelkezik legalább egy (25 millió forint hitelösszeg felett két) lezárt teljes naptári évre
vonatkozó működési múlttal,
rendelkezik a MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal,
nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek,
rendelkezik elegendő szabad támogatási kerettel.

Milyen célra vehető igénybe?
A hitelkeret minden, a Vállalkozás érdekében felmerülő - az adós és számviteli jogszabályok szerint elszámolható kiadásra felhasználható, vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, inkasszó útján vagy egyéb
módon.
Feltételek
Konstrukció típusa
Hitelösszeg
Devizaneme
Futamidő
Rendelkezésre tartási
időszak
Törlesztés
Biztosítékok

Folyószámlahitel
Minimum 500.000 HUF, maximum 200.000.000 HUF
HUF
1, 2 vagy 3 év
egy évnél hosszabb futamidő esetén évenkénti felülvizsgálattal
A hitel lejáratának napjáig
Futamidő végén egy összegben
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 90%-os
készfizető kezességvállalása
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatának megfelelő
nagykorú magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása
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Tárgyi biztosíték 25-50 millió forint között kizárólag a Bank egyedi
döntése alapján szükséges, 50 millió forint feletti hitelösszeg esetén
kötelezően bevonandó. Tárgyi biztosíték bevonása esetén a
szerződések közokiratba foglalása szükséges.
Hitelösszeggel megegyező mértékű számlaforgalom
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a más
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlákra
Beszámítási jog

Szerződéses feltételek

Pontos hitelösszeg és futamidő megállapítása a vállalkozás kockázati minősítésének függvénye,
figyelembe véve az ügyfél szabad támogatási keretét, valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány és az Átmeneti támogatást tartalmazó hitelek együttes összegére vonatkozó limiteket.
A hitelbírálat során további szerződéses és folyósítási feltételek kerülhetnek meghatározásra.
Árazás

Kamat

1 havi BUBOR + 4%, amelyhez 100% kamattámogatás kapcsolódik.
Ügyfél által fizetendő nettó kamat 0%/év
A Bank a kamatot nettó módon számítja fel a Vállalkozás részére
mindaddig, amíg az adott vállalkozás állami támogatás igénybevételére
történő jogosultsága fennáll.
Esedékessége: naptári negyedévente
0,8%/év, amelyből a támogatás mértéke 0,8%, így az ügyfél által

Kezelési Költség

ténylegesen fizetendő kezelési költség 0%/év

Kamat módjára fizetendő, alapja az igénybevett hitel napi állománya.
Esedékessége: naptári negyedévente
A

Hitelbírálat díja

hitel

bírálatának,

a

hitel

bocsátásának,

illetve

felülvizsgálatának jutaléka, továbbá az első bankkártya rendelkezésre

bocsátásának díja. Mértéke a kondíciós lista alapján kerül meghatározásra
a hitelösszeg függvényében.
AVHGA

Kezességi díj

rendelkezésre

üzletszabályzata

alapján,

amelyhez

100%

kezelési

költségtámogatás kapcsolódik, így az ügyfél által fizetendő kezességi díj
0%/év

egyszeri 1%
Különdíj

A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nem-teljesítése esetén a

Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti
különbözetre vetítve különdíjat felszámítani.

További díjak a mindenkori Széchenyi Kártya Program hirdetménye alapján. A kezelési költségen kívüli
költségtámogatások közvetlenül a Kincstártól igényelhetőek.
A bank a bankkártyát legkésőbb 2021. március 31-ig napjáig bocsátja a Vállalkozás

rendelkezésére.

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem teljes mértékben
ismertetik a vonatkozó jogszabályt és nem minősülnek ajánlatnak. A konkrét finanszírozás feltételei
minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra.
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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

Oprics Ádám
Telefon: +36 20 275 3813
adam.oprics@erstebank.hu
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Erste Bank KKV kapcsolattartók:
Budapest és Pest megye
Budapest régió

Fejér megye
Székesfehérvári iroda

Darányi Mónika
Telefon: +36 30 703 4939
monika.daranyi@erstebank.hu

Németh Gábor
Telefon: +36 30 852 0311
gabor.nemeth@erstebank.hu

Vörös Gábor
Telefon: +36 30 175 7117
gabor.voros@erstebank.hu

Zala megye
Zalaegerszegi iroda

Bodnár Szilvia
Telefon: +36 30 175 7121
szilvia.bodnar@erstebank.hu

Lakatos László
Telefon: +36 30 958 3619
laszlo.lakatos@erstebank.hu

Győr- Moson-Sopron megye
Győri iroda

Veszprém megye
Veszprémi iroda

Nagy Enikő Eszter
Telefon: +36 30 689 2537
enikoeszter.nagy@erstebank.hu

Répási Dominika
Telefon: +36 20 454 1365
dominika.repasi@erstebank.hu

Komárom-Esztergom megye
Tatabányai iroda

Tolna megye
Szekszárdi iroda

Bánsági György
Telefon: +36 30 471 4778
gyorgy.bansagi@erstebank.hu

Csele Lajos
Telefon: +36 20 383 7314
lajos.csele@erstebank.hu

Vas megye
Szombathelyi iroda

Somogy megye
Kaposvári iroda

Varga József
Telefon: +36 30 690 3831
jozsef.varga@erstebank.hu

Bulecza Renáta Zsuzsanna
Telefon: +36 30 670 6499
renatazsuzsanna.bulecza@erstebank.hu
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Baranya megye
Pécsi iroda

Hajdú-Bihar megye
Debreceni iroda

Kiss Krisztina
Telefon: +36 20 326 2794
krisztina.kiss@erstebank.hu

Királyné Szatmári Ágnes
Telefon: +36 30 830 1855
agnes.kiralyneszatmari@erstebank.hu

Borsod megye
Miskolci iroda

Békés megye
Békéscsabai iroda

Kopasz Gyula
Telefon: +36 30 684 7013
gyula.kopasz@erstebank.hu

Simon Zsolt
Telefon: +36 20 556 3137
zsolt.simon@erstebank.hu

Heves megye
Egri iroda

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnoki iroda

Gulyás László
Telefon: +36 20 991 0150
laszlo.gulyas@erstebank.hu

Imre János
Telefon: +36 30 586 6637
janos.imre@erstebank.hu

Nógrád megye
Salgótarjáni iroda

Bács-Kiskun megye
Kecskeméti iroda

Pádárné Teleki Mónika
Telefon: +36 30 699 0026
monika.padarneteleki@erstebank.hu

Szabó Cecília Katalin
Telefon: +36 30 447 6672
ceciliakatalin.szabo@erstebank.hu

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye
Nyíregyházi iroda

Csongrád megye
Szegedi iroda

Tilk Zoltán
Telefon: +36 30 647 4502
zoltan.tilk@erstebank.hu

Varga Balázs
Telefon: +36 30 318 5521
balazs.varga@erstebank.hu
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