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Szerkesztői üzenet
A tudás még mindig hatalom
Régi fájdalmam újult ki minap egy „zöld kezdeményezéssel” kapcsolatos hír kapcsán.
Egy labortej előállító egyetlen céljának a fenntarthatóságot nevezte meg. A divatos
kifejezés a magukat ökotudatosnak vallókat célozza meg. Az ilyen féloldalas
megközelítések azonban az emberiség koporsókészítői. A táplálkozást az ember
tápanyagigényéhez kell igazítani, és csak aztán egyéb szempontokhoz. Mivel ezt már
évtizedes léptékben felejtjük ki a képletből (nagy tisztelet a kivételeknek!)
emésztőrendszerünk folyamatosan gyulladt, immunrendszerünk romlik. Valahonnan
jön egy vírus és megtizedel minket.
Ne feledjük, a szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok
természetes komplex formájukban hasznosíthatók legjobban. Minél távolabb kerülnek
ettől – akár feldolgozás, akár mesterséges előállítás révén – annál kevésbé hasznosak.
Az innovációra szükség van, de sok kérdésre választ kell adniuk, mire világmegváltó
terveiket elfogadjuk.
Szóval törődjön többet bélnyálkahártyája egészségével, önvédelmi rendszerünk egyik
alapjával is! A lelki egészség, a helyes életmód jelentőségét nincs itt elég helyem
hangsúlyozni, de messze is vezetne. Ehhez hasonló agrárpiaci szösszeneteimet
egyébként olvashatják az agrotrend.hu-n. (https://www.agrotrend.hu/blog/forian-zoltan)
A tudás az, ami e havi lapszámunk fő mondanivalója. Ez pedig fejleszthető. Az
agráriumban való részvétel egyre összetettebb felkészültséget igényel. Nem csak a
jogszabályok, hanem piaci viszonyok is naprakészséget feltételeznek a gazdálkodás
mindennapi szakmai munkája mellett. Mit tehet a bank, aki szereti, tiszteli és ismeri az
agráriumot? Ilyenkor azzal áll Önök mellé, hogy segít a helyzet értelmezésében, a
tennivalók megfogalmazásában, a jövőkép kialakításában. Ha megértjük e sorsfordító
év üzeneteit, fel tudunk készülni arra az új világra, ami ezután vár ránk. Csak egy –
mindannyiunk által megélt – példa: élelmiszer-beszerzési csatornáink változását oly
mértékben gyorsította fel a pandémia, amit csak több éves távlatban vártunk. A netes
kereskedelem erősödése pedig felértékeli a márkákat. Ezzel mintha elfeledtünk volna
foglalkozni. Még nem késő.
Novemberi számunkban a fenti tejforradalmárokkal, az adózási változások értékelése
mellett a Márton napi libával, a gabonapiacok kilátásaival és az állattartás jövőképével
is foglalkozunk. Vállalkozásunk sikere mellett azonban törődjünk többet
egészségünkkel, életmódunkkal, családunkkal is! Az év ezen szakasza erre kiválóan
alkalmas.

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ
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Agrárpiacok
Jön a család tulajdonában álló gazdaságok aranykora
Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők,
a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a parlament 174 igen szavazattal, 6
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által
kezdeményezett törvénytervezetet.

Erste kommentár

A mezőgazdaságban oly régóta a gondos adminisztráció, a támogatási feltételeknek való
megfelelés hozza a jövedelem jelentős részét, hogy mára alig hallunk panaszt. Pedig
tényleg rendkívül bonyolult, nagy figyelmet, határidőket tartalmazó tevékenység a
megfelelés. Erre teszünk most még egy lapáttal ezzel a csomaggal. Van háborgás?
Persze, hogy nincs. Bonyolult, de nagy kedvezményeket hozó rendszer született.
Az elmúlt két év alatt, amíg az őstermelői rendszer reformja megszületett, számtalan
fórumon lehetett a tervekről hallani, és arról is, hogyan alakultak ki a sarokszámok.
Most jön a puding próbája. A hideg téli estéken minden gazdálkodó azt fogja számolgatni,
melyik változat felel meg neki leginkább. A jogszabály ugyanis már 2021 január elsején
hatályba lép.
A lényeg, hogy leépítés helyett felépítés kezdődött. Ami számunkra, bankoknak nagyon
fontos, javulhat az átláthatóság, kiszámíthatóság. Az is lehet, hogy semmi sem fog
változni a gazdasági szervezetek szervezetek számában, de az őstermelők cserébe jóval
kedvezőbb feltételek között gazdálkodhatnak. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a két éves
átmenet után az új KAP sem fogja ránk borítani a bilit, a támogatások feltételei ismét
szigorodnak, az adminisztráció tovább nő, ismét visszajutunk kiinduló gondolatunkhoz: a
jó adminisztráció ugyanúgy a mezőgazdálkodás alapja, mint a termelő eszközök és a
szaktudás. Erre irányuló készségeink fejlesztésére is jók a téli esték.

Márton nap: 2020 sem a libatenyésztők éve – bedőlhet az ágazat
„Megyünk előre, nem adja fel az ágazat, de a külső környezet igen érzékeny, és sajnos
lesznek termelők, akiknek valószínűleg ez az év lesz az utolsó.”

Erste kommentár
„Aki libát nem eszik, egész évben éhezik!” Ezt szoktuk a Márton napi felvonuláson
kántálni. Milyen különös tartalmat kapott ez 2020-ban!
A víziszárnyas szektor idén egyszerre kapta be a madárinfluenza és a koronavírus
hatásait egy túltermelési válságot követően. Ezzel sokat foglalkoztunk már e lapban idén.
Az éttermek, amelyek a libakereslet akár 90 százalékát is hozták, most takarékon
mennek. Mindeközben lassan emelkedik a belföldi kereslet a libahús iránt. Mit tesz a
szektor ebben a helyzetben? Tovább tolódik a kacsa felé, hiszen ott élénkebb a piac, a
fogyasztás nem olyan szezonális, és még a zárt tartás sem okoz komoly gondot? Vagy
felveszi a kesztyűt, és ahogy az exportpiacokon a lengyelekkel, úgy itthon is megvívja a
harcot? Ehhez meg kell szerveznie magát. Szabályozni kell a kínálatot, építeni a
kiskereskedelmi piacot, reklámozni, képezni. Ott nyilván húsrészekre van igény, ezért
fejleszteni a feldolgozó, csomagoló kapacitásokat. Az idő bebizonyította, hogy ez egyedül
még a legnagyobbaknak sem megy.
Stratégiai együttműködések, koncentráció, együttműködés.
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Indul az orosz búza: 15 millió tonna hagyja el a kikötőket
Az orosz kormány a szezon második felében 15 millió tonna gabona exportjára ad
kvótaengedélyt – a hír nemcsak a nemzetközi piacra kerülő orosz termény árának azonnali
csökkenéséhez vezetett, de befolyásolta az amerikai és az európai tőzsdén is a búza
jegyzéseit. Az árakra nehezedő nyomás az ausztrál jelenlétet is erősíti a globális piacon.

Erste kommentár

Lassan megnyugszanak a kedélyek a gabonatőzsdéken, piacokon. A fokozott hangulat
persze gerjesztett volt, de lassan győz a józan ész, és kiderül, hogy nincs hiány. Ez azt
jelenti, hogy vége az árak dinamikus emelkedésének. Az előttünk álló hetek inkább az
oldalazásról fognak szólni. A nagy beszerzések, fedezések megtörténtek, a világpiac
megnyugszik. Az elkövetkező hónapokban sem várható emelkedés a gabonapiacon.
Inkább oldalazni esetleg lefelé morzsolódni fognak az árak. Bár nálunk kevésbé, a nagy
északi termlőknél jól sikerültek az őszi vetések, a jövő évi terméskilátások most inkább
csökkenő árakat vetítenek előre, mint rallyt.

Kártérítést kapnak a holland gazdák, ha felhagynak az állattenyésztéssel
A holland kormány hosszú távú programot dolgozott ki azzal a céllal, hogy a legnagyobb
nitrátszennyező gazdaságok felhagyjanak a tevékenységükkel. Első körben a Natura 2000
területek közelében fekvő gazdaságok vehetnek részt, később az állattartók szélesebb köre
előtt nyílik meg a lehetőség, hogy önként kiszálljanak.

Erste kommentár
Mit üzem számunkra az, hogy miközben az új KAP egyre keményebb környezetvédelmi
feltételrendszert fog a támogatásokért előírni, a hollandok elkezdik állami pénzből bezárni
állattartó telepeiket. Esély ez, vagy veszély?
A környezet- és klímavédelmi célok 40 százalékos elvárt aránya az agrártámogatások
felhasználásában a következő pénzügyi-kifizetési ciklus egyik legnagyobb kihívása. Az,
hogy a közvetlen kifizetések feltétele ezek teljesítése, már komoly, gazdaságilag is
mérhető hatékonyságbeli korlát. Kezdődjön 2022-ben, vagy 2023-ban az új KAP
végrehajtása, át kell gondolunk állattenyésztési stratégiánkat. Ma már sokkal
valószínűbb a kétéves átmeneti időszak, de addig még rengeteg döntést kell hozni
Brüsszelben és itthon is, gyártani a dokumentumokat és a jogszabályokat.
Hadd kezdjem egy saját élménnyel. Amikor a világ legnagyobb agrárbankja, a holland
Rabobank agrárszakértőjeként konzultáltam az ottani kollégákkal, maguk is azt mondták,
hogy az egyedülálló innovációs képesség és hatékonyság még tartja a lelket egy-két
évtizedig a holland mezőgazdaságban, de szakminiszterük már a kétezres évek elején azt
mondta, hogy ő fogja lekapcsolni a villanyt. Nos, nem így lett, de mint mindent, a Covid19 ezt is felgyorsította. (Ez a katalizáló hatás is megérne egy misét, hiszen egy sor
agrárpiaci trendnek lendületet adott a járvány, a konszolidációtól kezdve az értékesítési
csatornák átalakulásáig.)
Az nyilván senkinek sem újdonság, hogy Hollandiában igen nagy az állattartás környezeti
terhelése. Az elnéző szabályozás, az időszakos felmentések, és még az egyre gyakoribb
visszaélések sem teszik kétségessé, hogy a mélyföldön meg vannak számlálva az
intenzív állattartás napjai. Ebbe a koporsóba veri be a következő szöget a holland
kormány kezdeményezése, amely állami kármentesítési alapot hoz létre az
állattenyésztéssel felhagyók számára.
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Az időzítés persze nem véletlen. A termelési költségek tartós emelkedése folyamatosan
húzza ki a talajt a holland állattartók alól. Idén előbb a koronavírus, majd a német
sertéspestis okozott piaci zavart, most pedig az emelkedő takarmányárak viszik el a
sertéstartók jövedelmét. A mai napig 142 fertőzött vaddisznót regisztráltak
Németországban. Közben abban reménykednek, hogy bár elsőre elutasította, Kína majd
hozzájárul a regionalizációhoz. Ehhez annyit, hogy egy friss hír szerint Kína egy német
sertéscsülökhöz köti egy kínai férfi koronavírus fertőzését. Ez az abszurd állítás szerintem
nem a megegyezésre való törekvés jele.
A lényeg, a holland sertésszektor számára beszűkült a német vágóhidak piaca, ami
sokakat sodort a felszámolás szélére. Nos, ekkor jött elő kormányuk azzal a tervvel, hogy
felvásárolja azokat az üzemeket, amelyek Natura 2000-es területen vannak, és nagy
környezetterhelést okoznak. Az első körben, november eleje óta 100 millió eurós keretre
pályázhatnak a termelők. A cél 2030-ra ezeket a területeket mentesíteni a nitrogénszennyezéstől. A jövő évi második körben már 200 millió eurós lesz a keret, és tejelő,
sertéstartós és baromfitelepekre egyaránt számítanak. Tekintve, hogy ezen telepek piaci
értékesíthetősége igencsak bekorlátozódott az elmúlt években, élénk érdeklődésre
számíthatunk.
Saját nyilatkozatai szerint a holland kormány a következő tíz évben összesen 1,9 milliárd
eurót biztosít a fenntarthatóbb mezőgazdaság támogatására és a kilépésre hajlandó
gazdálkodók telepeinek felvásárlására. A felszabadult területeket más gazdálkodóknak
kell kezelniük, természetvédelmi vagy egyéb fejlesztési intézkedésekre kell
felhasználniuk. https://www.agrarheute.com/politik/niederlande-bieten-ausstiegspraemie-fuer-tierhalter-574652
De mihez kezdenek azok a hollandok, akik jellemzően többgenerációs állattartók, és
pénzzé teszik telepüket? Leginkább kiszállnak, de lesznek - ahogy eddig voltak olyanok akiket a szakma szeretete az ország elhagyására sarkall. Ez a fiatalabb generációkra volt
eddig is jellemzőbb. Mivel nálunk számos sikeres holland megtelepedés történt, most is
számíthatunk érdeklődőkre.
A helyzet azonban nem csak Hollandiában ilyen komoly. Németországban is erősen
szorongatják a sertéstartókat a szabályok szigorításával. A kettős, egymást erősítő
járványhatás, a vágóhidak leállása, a feltorlódó élőállatok tömege, a húsipari alvállalkozói
szerződések betiltása, a német sertésszektorban is rossz hangulatot eredményez.
Jelenleg egyébként folyik annak a 120 centiméter magas kerítésnek az építése, amely
körülveszi majd a kijelölt zónákat. Ezeken belül a vadállomány teljes kiirtását tervezik,
ahogyan történt az Csehországban és Belgiumban is. A gond az, hogy a zónák átnyúlnak
Lengyelországba is.
Az EU szabályozásai, az új KAP erre a helyzetre is rá fog tenni egy lapáttal. Egy
következmény bizonyos. Az EU sertéshús világpiaci pozíciói gyengülni, termelése
mérséklődni fog.
Mit jelent mindez a magyar állattartásra, leginkább a sertésszektorra nézve?
1. A támogatási feltételrendszer változását ki kell használni arra, hogy a
környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés egyben a hatékonyság, a
legmodernebb technológiák elérését tegye lehetővé. Ez létkérdés. Az átmeneti
években is egyszerre kell kezelni a két fejlesztési célt.
2. Az EU belső sertéshús piaci versenye ugyanis tovább fog erősödni. Az az import
árnyomás, amit most is érzünk, állandósulhat.
3. A sertésszektorban tovább fog erősödni a koncentráció.
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Statisztika
A kukoricapiaci árrally háttere
A 2020-as év számmisztikailag magában hordozta a fokozott nehézségek ígéretét. Arra
azonban, ami valóra vált, senki nem számított. Most, hogy végre – legalábbis a naptári éven
– túl leszünk, ideje elgondolkodni a jövőről, de legalább a jövő évről. Ha rutinból nyomjuk,
mint szoktuk, könnyen melléfoghatunk. Itt a problémakört a kukoricára szűkítve közelítjük
meg. Megvizsgáljuk a piaci árrobbanás hátterét és előrejelzést adunk a kukoricaár várható
alakulására.
Az idei globális kukoricatermés újabb történelmi terméscsúcs lesz (1159 millió tonna).
Rekordot várnak az USA-ban, de csaknem minden fontos termelő térségben hasonló a
helyzet (pl. Ukrajna, Oroszország, Brazília). Az EU-ban, Kínában és Argentínában valamivel
alatta marad a termés az előző évinek. Ehhez azonban gyorsan hozzá kell tenni azt, hogy a
felhasználás is csúcsra ugrik (1163 millió tonna). Így a készletszint leheletnyivel mérséklődik
(300 millió tonnára). Ezt a piac messze túlreagálva kezeli. Ez az érzékenység ebben az évben
amúgy is fokozott, hiszen a koronavírus globális tombolása miatt több a bizonytalanság a
piaci várakozásokban.
A képhez tartozik, hogy az előrejelzések hónapról-hónapra csökkenő rekordról szólnak,
főként időjárási okok miatt.
Globális kukoricatermelés, millió tonna
EU-27+UK
USA
Ukrajna
Oroszország
Brazília
Argentína
Kína
Dél-Afrika
VILÁG

2019/20 2020/21
66,7
66,1
346
374
35,9
36,5
14,3
15
102
110
51
50
260,8
260
16,3
14
1116,3
1158,8

%
99,1
108,1
101,7
104,9
107,8
98,0
99,7
85,9
103,8

Forrás: USDA

Nem fordulat, csak korrekció az, amit november első napjaiban láttunk. Még a Mikulás rally
is korábban kezdődött idén. A másik nagy árlengető tényező, az amerikai elnökválasztás is
lassan elcsitul. Nem maga a személy a lényeg, hanem a bizonytalanság vége. Mivel a
kereskedelmi háborúzás terén nem várható keménykedés, így megnyugszanak a kedélyek,
a kínai-amerikai agrárkereskedelem élénkül.
A világpiaci referenciának számító Chicagói Árutőzsdén az egy évvel ezelőttinél november
közepén 14 százalékkal, de a legutóbbi, augusztusi mélypont óta 37 százalékkal voltak
magasabban a tőzsdei árak. A felfokozott hangulatot a szokásosnál magasabb kereslet és a
már említett dél-amerikai romló várakozások hozták össze. Ugyanakkor a globális
kukoricamérleg nem borul fel. A készletek szintje mérséklődik, de még így is a felhasználás
24-25 százalékának megfelelő, tehát elegendő.
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Globális kukoricamérleg, millió tonna

Forrás: igc.int

*október végi előrejelzés

A kukorica világpiaca folyamatosan élénkül, 2019/20-ban 4,8, 2020/21-ben várhatóan 4,0
százalékkal. Számunkra ebben a legfontosabb, hogy Ukrajna várhatóan tovább fokozza
exportját, az EU pedig importját. Az Európai Unió takarmánykukorica importjának már közel
kétharmada Ukrajnából érkezik. A legtöbbet Spanyolország, Hollandia, Portugália és
Olaszország veszi meg. Az EU-ban a takarmánycélú hasznosítás során több kukoricát, és
kevesebb búzát és árpát fognak várhatóan felhasználni.
Az Európai Unióban a 2019/20-as gazdasági évben az előzőnél majd két százalékkal kisebb
területen, 8,7 millió hektáron vetettek takarmánykukoricát. A termés azonban így is eléri az
elmúlt évi 70 millió tonnás szintet. A közösség importja várhatóan ismét 18,4 millió tonnás
lesz. A következő szezonra szóló előzetes adatok viszont 60 millió tonnás (-14%) termelésről
és 22 millió tonnás importról szólnak. Ez fontos szerepet játszott az árak globális
emelkedésében.
Magyar Rally
Az októberi adatok szerint nálunk a kukorica átlagos felvásárlási ára 31,2 százalékkal volt
magasabb 2020-ban, mint egy évvel korábban. A NAIK AKI adatai szerint a 44. héten (október
végén) már 57 362 Ft volt a tonnánkénti átlagár.
Tartósan élénk az export
Sokunknak emlékezetes marad az a hajsza, ami a kukorica iránt kialakult a tavasz végén.
Csörögtek a telefonok, kereskedők kutattak a termény után. Ügyfeleinkkel arra jutottunk,
hogy elsősorban az export növekedése szívta ki a tavalyi – amúgy is szokatlanul alacsony készleteket az országból. A 2019. évi 27 százalékos mennyiségi exportugrás után 2020 első
félévében ugyanis csaknem ötven százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a
kivitel. Az első nyolc hónap adatai szerint ez egyharmadosra (34%) szelídült, de hozzá 36
százalékos értéknövekedés társult. Szóval nem kell sokáig érvelni, miért vártuk üres
raktárral és tele vágyakkal az új kukoricatermést.
A világpiaci trendek a termelők kezére játszottak, így az árakra, a hektáronkénti árbevételre
annak ellenére sem lehet panasz, hogy a termésátlagok nem kiemelkedőek A kukoricatáblák
is szép képet mutatnak. Az idén 989 ezer hektáron került a földbe takarmánykukorica, ami
némileg elmarad a tavalyitól, de ahogy azt fentebb már előre jeleztünk, a termésátlagok
jobbak lesznek. Ahogy az az alábbi hosszú távú idősorból jól érzékelhető, az utóbbi években
kissé stabilizálódnak és emelkednek a termésátlagok, de továbbra is jelentős az
ingadozásuk. Ez a legfontosabb beavatkozási pont a szektorban.
A fő kérdés az, meddig tartja magát a kukorica ára. A válaszunk erre az, hogy a kettős csúcs
után – várakozásaink szerint, amelyek a lap kézhezvételekor már akár valósággá is
válhatnak – korrekciós szakasz következik. Az, hogy ez trendfordulóvá tud-e válni, nagyban
függ az olajáraktól. Az eddigi emelkedésnek az olajárak jó támaszt adtak. Ezek –
meglátásunk szerint - csak tavasszal kezdhetnek ismét komoly emelkedésbe. Üzenetünk
tehát továbbra is: eladni.
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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

rendelkezésre

bocsátásának,

illetve

felülvizsgálatának jutaléka, továbbá az első bankkártya rendelkezésre
bocsátásának díja. Mértéke a kondíciós lista alapján kerül meghatározásra
a hitelösszeg függvényében.
AVHGA

Kezességi díj

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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Erste Agrár elemzés
Bioreaktorban készül majd a tej?
Biztos, hogy öregszem, hiszen első államvizsgám jut eszembe a hírről, ami szerint
bioreaktorral akarják kiváltani a teheneket a jövő tejgyártói. Ma is előttem van, ahogy
szerencsés kézzel kihúztam a tej egyes tételt, és már mondtam is: a tej a nőivarú
emlősállatok tejmirigyének szekrétuma. Tej alatt a tehéntejet értjük, minden más esetben fel
kell tüntetni azt a megnevezésben. És így tovább…
Nos, eddig csak arról hallottunk, hogy ezt helyettesíteni akarják mindenféle növényi
alapanyagokból készült italokkal. Most azonban egy szingapúri startup csapat saját maguk
által valódinak nevezett tejet készül gyártani emlőssejtek által.
(https://index.hu/techtud/2020/11/15/a_zold_az_uj_tej_-_tehenek_nelkul/)

Le kell szögezni: (i) a kutatás-fejlesztés-innováció viszi előrébb az emberiséget; (ii) de
nagyon nem mindegy, hogy milyen céllal és merre. Akkor állunk hozzá helyesen, ha nyitottak
vagyunk az új irányokra, kételkedünk, elvárjuk a bizonyítékokat, de meggyőzhetőek
vagyunk. A celluláris mezőgazdaság és élelmiszer előállítás régi nyomvonal, egyelőre kevés
kézzel fogható eredménnyel. A zöld technológiák, amibe ez a kezdeményezés szintén
beletartozik, a fenntarthatóságot tűzték ki célul.
A természetes kétkedés a következő kérdéseket sorjázza a hír kapcsán:
 Lehet-e reprodukálni a biológiai rendszereket, a természeti folyamatokat?
 Ha lehet, milyen ideológiai hatással? (lásd GMO-mentesség)
 A végtermék mennyiben egyezik meg a természet alkotásával?
 Emésztőrendszerünk mit kezd vele? Mennyire felel meg táplálkozási igényüknek,
enzimkészletünknek? Szolgálja-e az egészséges életmódunkat? Lehet-e jobb
számunkra, mint amit a természet létrehoz?
 A laborkörülményeket követően az ipari szintű előállítás is lehetséges-e; és ha igen
milyen hatásfokkal?
A növények nemesítése éppen abban a történelmi helyzetben van, hogy eldönti: a
génsebészet megítélése révén tud-e sebességet váltani, vagy a hagyományos
módszerekkel is lépést tud tartani a piac igényeivel (ami egyébként éppen a magyar
gabonanemesítés egyik hatalmas sikere). Viszont az sosem merült fel náluk, hogy ne
növénnyel állíttassák elő a termést. Itt pedig éppen az állatot akarják kivenni a képletből.
Nem kérdés, az állattenyésztés környezetterheléssel jár. Ennek csökkentéséhez azonban
nem feltétlenül kell felhagyni vele. Az USA-ban például most indul egy „Net Zero Initiative”
nevű program, amely a fenntarthatósági megfeleléshez szükséges technológiák
bevezetését támogatja hosszú távon. 2050-re a tejszektor által kibocsátott üvegházhatású
gázok mennyiségét nullára szeretnék mérsékelni, de a vízhasználatban is áttörést akarnak
elérni, és a karbonsemlegesség is a zászlón lobog. Hasonló programra az új KAP is kaput fog
nyitni.
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A tankönyvben ez áll: „A tej elválasztás a tőgyben, annak mirigy állományában történik. A tej
elválasztást az agyfüggelék (hipofízis) elülső lebenyének prolaktin hormonja szabályozza.
Emellett a tejképződésre más hormonok is hatnak, mint például a tiroxin, vagy közvetve az
oxitocin. (…) A tej nem egyszerűen a vér szüredéke, hanem a tejképző sejtek különleges
anyagcseréje révén keletkezik. Például a vérben nincs tejcukor, kazein és a tej albuminja is
különbözik a vér albuminjától. Ezek az alkotórészek a mirigy hámsejtekben keletkeznek.
Azonban a víz, az ásványi anyagok, a globulin és egyes vitaminok közvetlenül átkerülhetnek
a vérből a tejbe.”
(https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_szarvasmarha_tenyesztes/ch08s05.html)

Erre azért már mindannyiunknak fel kell kapni a fejünket. Ez a termék akkor belefér a fenti
meghatározásba? A mirigyeket berakják egy tartályba, megkapják a működésükhöz
szükséges hajtóerőket (pl. stimulációt, alkotóanyagokat) és hajrá. Ennyi lenne az egész?
Győzzenek meg kérem, a fenti kérdések megválaszolásával!
Általánosságban véve, az új élelmiszerekkel kapcsolatos kételyt támasztja alá a kimondott
cél, ami a fenntarthatóságot helyezi az emberi tápanyagigény elé. A divatos kifejezés a
magukat ökotudatosnak vallókat célozza meg. Az ilyen féloldalas megközelítések lehetnek
azonban az emberiség koporsókészítői. A táplálkozást az ember tápanyagigényéhez kell
igazítani, és csak aztán egyéb szempontokhoz. Mivel ezt már évtizedes léptékben felejtjük ki
a képletből (nagy tisztelet a kivételeknek!) emésztőrendszerünk folyamatosan gyulladt,
immunrendszerünk romlik, hiánybetegségek és daganatok alakulnak ki. Valahonnan jön egy
vírus és megtizedel minket.
Véleményem szerint, a szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok
természetes komplex formájukban hasznosíthatók legjobban. Minél távolabb kerülnek ettől
– akár feldolgozás, akár mesterséges előállítás révén – annál kevésbé hasznosak.
A mintegy 700 milliárd dolláros éves forgalmú globális tej és tejtermékpiac elbír a
helyettesítő termékekkel, növekedési üteme gyorsuló, 2025-re 1000 milliárd fölé nőhet.
Ennek mintegy 40 százalékát az EU piaca képviseli mind mennyiségi, mind érték oldalon. Az
innovációs igény is itt a legerősebb. Abból pedig nincs hiány. Gondoljunk a takarmányozási,
funkcionális tejeket célzó, vagy éppen a metánkibocsátást csökkentő fejlesztésekre, a
robotizációra. A tejtermékek kínálata is látványosan fejlődik. A laktózmentes választék erre
most a legjobb példa.
Szóval várjuk a fejleményeket. Addig pedig arra ösztönzök mindenkit, hogy életmódját
alakítsa olyan módon, hogy az egészségét szolgálja. Ezen belül táplálkozzon változatosan,
rost dúsan, mértékletesen, természetesen. Ha pedig ebbe beilleszthetők az új élelmiszerek,
akkor nyitott kapukkal várjuk őket.
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Kapcsolatok

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

Erste Agrár Kompetencia Központ
agromegoldasok@erstebank.hu
Erste Agro megoldások honlap
Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Telefon: +36 20 431 1594
12 zoltan.forian@erstebank.hu

Erste Faktor
Becske Dávid
Telefon: +36 30 689 2569

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

Miskolc

Salgótarján

Győr
Tatabánya

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Székesfehérvár

Veszprém

Szolnok

DK régió

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

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.
Kollegáink 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

Mindenütt
kéznél vagyunk

ÉK régió

Az Erste Bank Észak-Nyugat Magyarországi
Régiójának a működési területe Fejér, GyőrMoson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas,
Veszprém és Zala megyékre terjed ki.
A Régió minden megyeszékhelyén
rendelkezünk Vállalati Irodával.

Nyíregyháza

Eger
Győr

ÉNY régió

Észak-Nyugat Magyarországi Régió

Miskolc

Salgótarján

Tatabánya

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Székesfehérvár

Veszprém

Szolnok

DK régió

Zalaegerszeg
Kecskemét

Békéscsaba

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

Az Erste Bank Hungary kiemelt feladatának tekinti
az agrárszektorban gazdálkodó szereplők
finanszírozását, szakmai támogatását. Dinamikus
fejlődést tudtunk felmutatni az elmúlt években és
szeretnénk ezt a folyamatot tovább erősíteni.
A Régióban kimagasló a növénytermesztő és
kertészeti cégek finanszírozása, de szerepünk jelentős
az
állattenyésztő
és
feldolgozó
cégek
finanszírozásában is.
Kollegáink több éves gyakorlattal rendelkeznek.
Ügyfeleink számára személyre szabott finanszírozási
megoldásokkal állnak rendelkezésre.

Kit keressek?
Kovács Dániel – Régióvezető
+36-30-289-6736
Daniel.Kovacs@erstebank.hu

Bánsági György – Tatabányai iroda
+36-30-471-4778
Gyorgy.Bansagi@erstebank.hu

Mong Mária – Székesfehérvári iroda
+36-20-922-3247
Maria.Mong@erstebank.hu

Lakatos László – Zalaegerszegi iroda
+36-30-958-3619
Laszlo.Lakatos@erstebank.hu

Kovács Tamás – Győri iroda
+36-20-329-3041
Tamas.Kovacs@erstebank.hu

Varga József – Szombathelyi iroda
+36-30-690-3831
Jozsef.Varga@erstebank.hu

Sámpár-Simon Veronika – Veszprém
+36-30-590-6547
Veronika.Sampar-Simon@erstebank.hu
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I. évfolyam 12. szám, 2018. december

Mindenütt
kéznél vagyunk
Észak-Kelet Magyarországi
Vállalati Régió
Az Erste Bank Észak-Kelet Magyarországi
Régiójának a működési területe Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs
Szatmár Bereg megyékre terjed ki.

ÉK régió
Miskolc
Salgótarján
Eger

ÉNY régió

Tatabánya

Nyíregyháza

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Szolnok

DK régió

Székesfehérvár

Veszprém

Kecskemét

Zalaegerszeg

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd

Békéscsaba

Szeged

Pécs

A Régió minden megyeszékhelyen
(Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza)
rendelkezik Vállalati Irodával. A Régióvezető, Sumi Csaba okleveles vállaltgazdasági agrármérnök
végzettséggel is rendelkezik. Az Észak-Kelet Magyarországi Régió aktívan hozzájárult az Erste Bank
agrárhitel állományának elmúlt 2 évben nyújtott 60 százalékos növekedéséhez, a régió a 2017-es évben 38
százalékkal növelte agrár hitelportfólióját, míg a teljes hitelállománya 26 százalékot növekedett.
A Régió aktívan együttműködik az Erste Bank
Agrárkompetencia központjával, így az agrárium
szereplőinek személyre szabott finanszírozási
megoldásokkal áll a rendelkezésére.
A Régió kollégáinak több éves gyakorlata
van az agrárium és a mezőgazdasági cégek
finanszírozásában.
A Régió sikereinek titka, hogy a kollégák
proaktívan mindig a legjobb szakmai és
finanszírozási megoldásokat keresik az agrárium
szereplőinek, miközben ismerik a szektor
működését is.

Kit keressek?
Sumi Csaba - Régióvezető
+36 30 505 0107
Csaba.Sumi@erstebank.hu

Újvári Róbert - Nyíregyháza
+36 20 329 2222
Robert.Ujvari@erstebank.hu

Gulyás László - Eger
+36 20 991 0150
Laszlo.Gulyas@erstebank.hu

Jánosik Anita - Miskolc
+36 30 516 9836
Anita.Janosik@erstebank.hu

Pádárné Teleki Mónika - Salgótarján
+36 30 699 0026
Monika.PadarneTeleki@erstebank.hu

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

Mindenütt
kéznél vagyunk

ÉK régió

Az Erste Bank Dél-Kelet Magyarországi
Régiójának a működési területe
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, és HajdúBihar megyékre terjed ki.
A Régió minden megyeszékhelyén
rendelkezünk Vállalati Irodával.

Nyíregyháza

Eger

ÉNY régió

Dél-Kelet Magyarországi Régió

Miskolc

Salgótarján

Győr
Tatabánya

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Székesfehérvár

Veszprém

Szolnok

DK régió

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

Az Erste Bank Hungary kiemelt feladatának
tekinti az agrárszektorban gazdálkodó
szereplők finanszírozását, szakmai
támogatását.
A Régióban kimagasló a növénytermesztő és
kertészeti cégek finanszírozása, de szerepünk
jelentős az állattenyésztő és feldolgozó cégek
finanszírozásában is.
Kollegáink több éves gyakorlattal rendelkeznek.
Ügyfeleink számára személyre szabott
finanszírozási megoldásokkal állnak
rendelkezésre.

Kit keressek?
Katona László – Régióvezető
+36-20-333-5440
laszlo.katona@erstebank.hu

Süle Tamás – Szolnok
+36-20-329-2234
Tamas.Sule@erstebank.hu

Horváth Tamás – Békéscsaba
+36-30-566-2917
Tamas.Horvath@erstebank.hu

Nagy Zoltán – Debrecen
+36-30-645-6287
ZoltanKrisztian.Nagy@erstebank.hu
Dankai Nóra – Debrecen
+36-20-468-8768
Nora.Dankai@erstebank.hu
Kujbus-Erős Barbara – Debrecen
+36-30-227-0166
Barbara.KujbusEros@erstebank.hu

Mindenütt
kéznél vagyunk

ÉK régió

Az Erste Bank Dél Magyarországi Régiójának
a működési területe Bács-Kiskun,
Csongrád, Somogy, Baranya, Tolna
megyékre terjed ki. A Régió minden
megyeszékhelyen (Kecskemét, Szeged,
Kaposvár, Pécs, Szekszárd) rendelkezik
Vállalati Irodával.

Nyíregyháza

Eger

ÉNY régió

Dél-Magyarországi Régió

Miskolc

Salgótarján

Győr
Tatabánya

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Székesfehérvár

Veszprém

Szolnok

DK régió

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Déli régió
Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

A Dél Magyarországi Régió nagyban hozzájárult az
Erste Bank agrárhitel állományának elmúlt 2 évben
nyújtott 60 százalékos növekedéséhez. 2017 évben
a régió teljes hitelállománya 20%-kal növekedett.
A Régióban kimagasló a növénytermesztő
cégek finanszírozása, de nagymértékben jelen
vagyunk állattenyésztő cégek és borászatok
finanszírozásában is.
Kollegáink több éves gyakorlattal rendelkeznek.
Ügyfeleink számára személyre szabott
finanszírozási megoldásokkal állnak rendelkezésre.

Kit keressek?
Tigelmann Gábor – Régióvezető
+36-20-329-2248
gabor.tigelmann@erstebank.hu

Faludi Gergely – Kaposvár
+36-30-690-2858
gergely.faludi@erstebank.hu

Abosi Józsefné – Kaposvár
+36-20-974-1495
jozsefne.abosi@erstebank.hu

Lévai József – Pécs
+36-30-430-1396
jozsef.levai@erstebank.hu

Csele Lajos – Szekszárd
+36-20-383-7314
lajos.csele@erstebank-hu

Borgye Zoltán – Szeged
+36-30-961-1562
zoltan.borgye@erstebank.hu

Gémes Angéla – Kecskemét
+36-30-603-8350
angela.gemes@erstebank.hu

