Erste Agrár Szemle
III. évfolyam 12. szám, 2020. december

#higgymagadban

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
III. évfolyam 12. szám, 2020. december

Szerkesztői üzenet
A KAP kapcsán kapkodnotok nem kell
A két év átmeneti időszak már biztos. Ez jó a gazdálkodónak, jó a finanszírozónak,
kiszámítható. Ha azt veszem, mennyi riogatás hangzott el, hogyan kongtak a
vészharangok a Közös Agrárpolitika következő ciklusa kapcsán, most úgy néz ki, hogy
rövid lesz az a ciklus, és a gazdák sem fognak nagy változásokat tapasztalni az
átmeneti év után sem.
Meg kell tehát nyugodnunk. Egyébként is itt az év vége, ideje számot vetni. A magyar
mezőgazdaság kibocsátása ebben az évben is emelkedett. E mögött vannak olyan
válságszektorok, mint a gyümölcstermelés, a sertéstartás, a víziszárnyas szektor, de
összességében mégis pozitív az idei agrárkép. Én ezzel kapcsolatban most nem is azt
hangsúlyoznám, hogy rekordot dönt a mezőgazdasági beruházások értéke, vagy, hogy
a rendkívüli körülmények ellenére, a mezőgazdasági géppiac is felülmúlja elmúlt évét.
Sokkal inkább az élelmiszeripari beruházások növekedésre hívom fel a figyelmet. Ez
tényleg egy fontos üzenete 2020-nak, hiszen ilyenek csak pozitív piaci kilátások idején
lehetségesek.
A másik örömteli tendencia a fogyasztók látványosan erősödő kötődése a hazai
élelmiszerekhez. Ez az egész év erről szólt, de az ünnepi hajrában különösen
érzékelhető, hogy a hazai termékek iránti kereslet egyben premizálódik is. Erre
megfelelő innovációs választ kell adni.
E lap harmadik évfolyamának zárásaként örömmel írom le, hogy olvasóink tábora
egyre szélesebb. Messze nem csak ügyfeleink, partnereink olvassák, használják,
hanem az agrárium minden részéről kapunk visszajelzéseket, és buzdítást. A
tisztánlátás egy ilyen világban, amely tele van lényegtelen információkkal, az egyik
legnagyobb hatalom. Elemzéseink, előrejelzéseink ezért készülnek.
Decemberi számunkban a 2020-as év értékelése és a jövő évi kilátások, előrejelzések
kerülnek a középpontba. Advent idején vegyük észre, milyen jó, hogy több időt
töltöttünk ebben az évben családunkkal. Merítsünk ebből erőt a jövő évi nehézségek
leküzdéséhez! Lesz abból jövőre is szép számmal. De immár bebizonyosodott, hogy
van kihez fordulni, kire támaszkodni.
Ezzel kívánok Áldott Ünnepeket minden olvasónknak!

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ
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A hónap grafikonja
Az Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzése szerint 2020-ban a mezőgazdasági beruházások a tavalyi 430
milliárd forint után 450 milliárdra nőhetnek, míg a mezőgazdasági géppiac forgalma is újabb csúcsra jut idén,
és várakozásink szerint eléri - a tavalyi 236 milliárd forint után – a 243 milliárd forintot.

Forrás: NAIK AKI *2020 Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzés
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Agrárpiacok
Döntött a kormány: változás jön a bolti tojásoknál Szigorít a kormány a
tojásokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeken
A nem előrecsomagolt tojás végső fogyasztónak történő értékesítése esetén 2021. január 1-től fel kell tüntetni
a származási országot szövegesen és a helyi termelői piac kivételével, grafikai ábrázolással, a származási
ország zászlóját.

Erste kommentár
A húspultokon látható jelzés használata tovább bővül. Ez jó! Elősegíti az idén amúgy is nagy
előrelépést mutató fogyasztó tudatosodást, hazai termékhez való kötődést. Ez is egy olyan
folyamat, amiben a koronavírus járvány hatására éveket léptünk előre. Erre már lehet stratégiát
építeni.
Többet vagyunk otthon, többet főzünk. Az ehhez szükséges alapanyagok iránt a lakossági, vagyis
kiskereskedelmi csatornában jelentősen nőtt a kereslet. Ez látszik a tojáspiacon is, de továbbra
sem tudunk önellátásban gondolkodni. Sőt! Az első félévben a nagyüzemi termelés 7 százalékkal
csökkent. Az ordító különbség a tojás termelői és fogyasztói ára között pedig határozottan
emelkedni kezdett ebben az évben. Ezt Erste Agrár előrejelzés formájában számszerűsíteni is
tudjuk: míg tavaly 19, idén 20 forint lesz a felvásárlási árak éves átlaga, eközben a fogyasztói
átlagár 40-ről 43 forintra nő. E mögött azért az is ott van, hogy a csomagolóhelyi árak jelentősen
emelkedtek. A NAIK AKI adatai szerint Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi
ára 10,1 százalékkal 26,9 forint/darabra emelkedett az év első 47 hetében, míg az EU szintjén ez
csak 1,5 százalékos volt.

Forrás: KSH

*2020 Erste Agrár előrejelzés

Szeptemberig jóval több tojás érkezett az országba, mint egy évvel korábban, de kisebb értékben
(ez a mi bajunk: továbbra is a kis méretű tojások lerakóhelye vagyunk), míg az export visszaesett.
Tojáskülkereskedelem 2020. I.-IX. hónap, KN 0407
import
export

Nettó tömeg,
20 553
8 305

24 117
7 860

%

117,3
94,6

Határparitásos
32 273
36 098

31 604
32 186

%

97,9
89,2

Forrás: KSH

A bajok pedig most kezdődnek igazán, mert csak ősszel gyorsult fel a takarmányköltségek
emelkedése. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy látható legyen, melyik a hazai tojás. E
kommunikációs feladatba a ketreces tartás elleni hamis támadások kivédése is beletartozik. A
hús- és tejhelyettesítők piacának globális szárnyalása jól bizonyítja, hogy a fogyasztók nagyon
könnyen manipulálhatóak. Az edukáció lassú és nagyobb erőfesztést igényel, de megéri. Igenis,
verje ki a szemünket, hogy honnan származik az élelmiszer. A kereskedők persze ellenérdekeltek
ebben, de ide kell a hatósági szigor.
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Forradalmi változás előtt érkezik a drón-törvény
Ahogy a lovakat leváltották a kocsik, úgy sok mai alkalmazást „holnaputántól” a drónok
végeznek majd. Lássuk, mi várható Magyarországon januártól!

Erste kommentár
Az év igencsak extrém gazdálkodási körülményeit megkoronázandó, igazi jogszabálydömping
érkezett. Nem csak a drónok szabályozása, hanem az őstermelői tevékenység, a családi
gazdaságok átalakulása is komoly figyelmet igényel, mint ahogy az osztatlan közös és a
részaránytulajdonok rendezése indul. Benyújtásra került a bortörvény, félévtől érvényes az új
erdőtörvény, és még hosszan sorolhatnám, hogy az AM, a NAK mennyire aktív volt idén. Haladunk!
Ezek a szabályozási keretek ugyanis segítik, könnyítik a gazdálkodók munkáját.
Erről persze eszembe jut, hogy a két év átmenet a KAP-ban azért is jó, mert addig sem bonyolódik
tovább az EU-s adminisztráció. Azt követően azonban ne legyenek illúzióink! Ahogy egyre több
terület szól bele az agrárpénzek elosztásába, úgy válik egyre bonyolultabbá a támogatási
rendszer. De a baj ennél jóval nagyobb, mert a hozzá nem értés máris az egeket veri a témában,
és hatástanulmányok sem készülnek. Sajnos a Közös Agrárpolitika nem csak úgy veszít súlyából,
hogy elvonják forrásait, és egyre nagyobb részét utalják nemzeti hatáskörbe, hanem egy sor
egyéb szakterület is befolyást szerez felette. Ezzel pedig nem csak bonyolultabb lesz, hanem a
szakmaiság is súlyos csorbát szenvedhet. Ahogy egy tanult kollégánk mondta: így lesz egyre
kevésbé közös és egyre kevésbé agrár.

Drasztikus visszaesés jöhet: a koronavírus csúnyán keresztbe tehet a
pálinkafőzdéknek
Drasztikus visszaeséssel számolnak az idei évben a pálinkafőzdék. Egyre többen főznek
otthon pálinkát, megugrott az illegális értékesítés aránya is, ezzel párhuzamosan az éttermi
fogyasztás a tavalyi töredékére esett vissza.

Erste kommentár
A pálinkafőzdék alapanyag és kibocsátási oldalon is komoly gyomrost kaptak idén. A
gyümölcstermés visszeséséről már többször is adtunk elemzést és előrejelzést e lap hasábjain.
Ez nyilván a főzdék mozgásterét is jelentősen beszűkíti, illetve innovációra, új termékek
gyártására, új piacok keresésére ösztönzi őket. Néhány éve még el sem tudtuk képzelni, hogy
nálunk a pálinka és a vodka mellett világitalokat, whiskyt, rumot, gint is fognak gyártani. A
kereskedelmi pálinkafőzdék azonban a piacszűkülésre ezekkel a termékekkel is reagáltak, és
lássuk be jogosan. Az még sem járja, hogy csak import italok kaphatóak a világon mindenütt
elérhető szeszesitalokból.
Bár az idei pandémia nagy lökést adott a szeszesitalok otthoni fogyasztásának, a vendéglátás
kiesését korán sem tudta pótolni, sem mennyiségben, sem értékben. Gondoljunk csak az árrések
különbségeire. Az online csatorna a pálikásoknál is élénkült, de ez is csak szépségtapaszként
aposztrofálható. Eddig is méltán irígykedtek a globális italfajták elérhetőségére és áraira, hát
belevágtak. Gint például már vagy 50 helyen gyártanak Magyarországon. A tapasztalatok
sokatmondóak. A világitalok közé a minőségi magyar pálinka igencsak beillik. Ennél fogva az
exportpiacok bővítésébe igenis érdemes energiát feketetni. Erről már évtizedes léptékben beszél
a szakma ,de a legtöbben az állami lépésekre vártak (régi beidegződés ez, amit ideje lenne
levetkőzni). Aki befektetett a piacbővítésbe és például a szórványmagyarságon keresztül próbál
exportálni, nehéz, de sikeres kezdeményezésekről számol be.
A belföldi piacszűkülés – már ami a kereskedelmi főzdéket illeti – nehezen vagy egyáltalán nem
visszafordítható. A sikeres szabadságharc, a magas áfa, a NETA és a koronavírus járvány ezekre
súlyos csapást mért. Be kell rendezkedni arra, hogy a vendéglátás tetszhalálból való ébredése
még sokat segíthet, de a hazai piac erősen korlátos marad a kereskedelmi főzdék számára. Ez
megtizedeli a mezőnyt, méghozzá hamarosan. Az exporthoz pedig nem ártana együttműködni,
méretet növelni. A konszolidáció erősödése tehát mind a két irányból várható.
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Minden idők legnagyobb szójatermése
20 év alatt csaknem megduplázta a világ az olajos növények termelését. A növekedés
elsősorban a szójakibocsátás megugrásának köszönhető.

Erste kommentár
Mindannyian tudjuk, hogy az olajosmagok piacai szorosan összefüggenek. Nyilván a szója az, ami
mutatja az irányt a világpiacon, de a többi évét is értékelni kell ahhoz, hogy a tavaszi vetéseket
helyesen készítsük elő, és helyesen döntsünk a raktáron lévő készletek sorsáról. Arra számítunk,
hogy az ártrendek és a sikeres évek nyomán tavasszal nőni fog a szója és a napraforgó vetésterülete.
2020-ban a termés elmaradt ugyan az előző évitől, de az ipari növényekként meghatározott
termékkör árai ezt messzemenően ellensúlyozták, így a szektor kibocsátása jelentősen emelkedett.
A KSH első idei éves becslése szerint, a 3,7 százalékos mennyiségi csökkenéshez ugyanis 15,7
százalékos áremelkedés járult. A tavaszi aszály a repce fejlődését viselte meg a leginkább, a termés
mennyisége 14 százalékkal maradt el az előző évitől, a napraforgóé nőtt, a fehérjenövényeké szintén
csökkent, így állt össze a fenti, 3,7 százalékos csökkenés az ipari növények mennyiségében. A gazda
számára azonban a növényen elért és elérhető nyereség az egyik legfontosabb döntési tényező a
vetési terv összeállításakor. E téren a 2020-as év zavarba ejtően magas számokat hozott, így
bizonyos, hogy a jövő évi árkilátások nagyobb szerephez jutnak a tervezéskor.
A napraforgó, a szója és a repce ugyanúgy egymillió hektár körüli területen kerül a földbe
Magyarországon, mint a kukorica és a búza. Tekintve igen merev szántóföldi termelési
szerkezetünket, e termények versenyképessége – még a gáláns támogatási szintek mellett is –
döntő nem csak üzemi, hanem makrogazdaságunk szintjén is. Az olajos növények önköltsége
magasabb, ráadásul érzékenyebbek a környezetre, a technológiára, és még a piaci kockázatuk is
nagyobb, mint a másik két nagy kultúráé. Ezzel a vetésterülettel nagyjából el is érték a vetésforgóban
elérhető maximumukat, ezért inkább a vetés szerkezetében tapasztalhatunk majd változást.

-

-

A növényi olajok iránti élelmezési célú igény tartósan fog emelkedni az előttünk álló években is.
A növekvő, javuló fizetőképességű népesség, a városiasodás és az élelmiszerpiacok fejlődése
mind-mind ebbe az irányba mutat. Ugyanezen okok miatt az állattenyésztés fehérjeigénye is
bővül. A harmadik erős piaci felhasználási irány, a biodízel szektor is tovább fog növekedni, de
ennek üteme lassulni fog a következő években.
Az EU önellátottsága olajos magokból alacsony szintű, a kereslet növekedése tartósan
meghaladja a termelését.
A KAP egészen méregzölddé fog válni, ami a vegyszerhasználat korlátozása révén a
növénytermesztésben is nehezíteni fogja a jövedelmezőség javítását;
Ezt az időjárási anomáliák sűrűbbé válása is erősíteni fogja;
A támogatási rendszer nem fog cserbenhagyni minket.
A térségi verseny tovább fog fokozódni. Románia, Bulgária és Lengyelország mind napraforgó,
mind repcetermelésben gyors lépésekkel halad előre. Ukrajna közelsége, potenciálja és társult
tagsága is veszélyre figyelmeztet;
Az olajosokat termelni már tudjuk, eladni még nem annyira. De ebbe is beletanulunk. Döntő,
hogy közben a technológia fejlődésével tartsuk a lépést, és minél magasabb szinten hozzuk ki a
genetikában rejlő lehetőségeket.
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Statisztika
Nagyot nyílt idén az agrárolló
Ami annyit tesz, hogy a felvásárlási árak jóval nagyobb ütemben nőttek, mint a költségek
(7,3 kontra 0,4%). A gazdák jövedelempozíciója ennek megfelelően javult; átlagosan és az
első kilenc hónap adatai alapján egyaránt! Ha az azóta tapasztalt gabona és olajosmag
árrallyt is hozzátesszük, akkor már differenciáltabb a kép. A búza határozottan, a kukorica
még vonakodva kezdett az utóbbi napokban korrigálni. Az áremelkedések azonban, amelyek
pénz tettek e növények termelőinek zsebébe, az állattartókéból szedik azt kifelé. S ez még
csak a felszíne azoknak a változásoknak, amelyeket e különleges év hozott az agráriumban.
A mezőgazdaság derekas helytállása a válságos hónapokban nem csak a polcokon látszik,
hanem abban is tetten érhető, hogy a beruházások a szektorban tovább emelkednek, ahogy
a géppiaci forgalom is ebben az évben. Erre aztán mindenkinek fel kell kapnia a fejét. Az Erste
Agrár Központ előrejelzése szerint a mezőgazdasági beruházások a tavalyi 430 milliárd forint
után 450 milliárdra nőhetnek, míg a mezőgazdasági géppiac forgalma is újabb csúcsra jut
idén, és várakozásink szerint eléri 243 milliárd forintot (a tavalyi 236 Mrd Ft után).
Az árak mindezt visszatükrözik. Idén az élelmiszerárak növekedésének üteme több mint
kétszerese az átlagos fogyasztói árindexének. De vajon mennyi jut ebből az élelmiszer
terméklánc többi szereplőjének?
Miközben 2019 első kilenc hónapjában a mezőgazdasági árak átlagosan 5,8 százalékkal, az
ideiben 7,3 százalékkal emelkedtek. Ha az egész élelmiszer termékláncon belüli
ármozgásokat nézzük, továbbra is az emelkedő trend az uralkodó, de lassuló ütemben. Az
emelkedés a mezőgazdasági áraknál már 7 éve tartó folyamat. Ha a termelőt kérdezzük,
akkor a hullámzás miatt ezt kevésbé érzékeli, de ha a fogyasztót, hát ő biztosan.
A legnagyobb hullámzást továbbra is a mezőgazdasági árak mutatják az élelmiszer
termékláncban, miközben az élelmiszerek fogyasztói árai viszonylag egyenletesen
emelkednek. Az idei, rendkívüli évben a láncon belül a fogyasztói árak emelkedtek eddig a
legnagyobb mértékben, és erőteljesen húzzák felfelé az inflációt.
mezőgazdasági
termelői
árindex
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*

Forrás: KSH

22,2
-2,7
-9,5
16,8
19,3
15,4
-7,8
-6,1
0,4
-3,8
5,6
2,7
5,4
7,3

élelmiszeripar
élelmiszerek
fogyasztói
belföldi
fogyasztói
árindex
értékesítési
árindexe
árindex
8,4
11,5
8,0
10,4
10,2
6,1
0,5
4,4
4,2
-1,1
3,2
4,9
8,0
6,6
3,9
5,2
5,9
5,7
3,9
2,8
1,7
-0,4
-0,4
-0,2
-1,2
0,9
-0,1
0,2
0,7
0,4
4,7
2,8
2,4
2,5
4,2
2,8
5,7
5,4
3,4
5,9
7,5
3,4

*Az év eddig eltelt időszaka
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Prognózisokat felállítani ilyen helyzetben nehezebb, mint egy „szokásos” piaci
környezetben. Ennek ellenére az Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzései továbbra is
készülnek, hiszen ügyfeleinket próbáljuk azokkal megalapozottabb döntésekhez
hozzásegíteni. Ami az élelmiszerárakat illeti, várakozásaink szerint az év hátra lévő
hónapjaiban tovább fog lassulni az élelmiszerárak emelkedése. 2020-ra modellünk 7
százalékos fogyasztó élelmiszer áremelkedéssel számol, amihez a mezőgazdasági árak 6
százalékos emelkedése társul.
Ami a mezőgazdasági árakat illeti, míg az első félévben még az állatok és állati termékek
húzták felfelé jobban az árakat, addig a kilenc havi adatok szerint már a növényi termékek
alkotják a húzóerőt. A növényi termékek áremelkedése (9,0%) jóval meghaladta az élő
állatok és állati termékekét (4,6%). Az élénk kereslet és a gyengébb termésmennyiség a
gyümölcsárakat 38%-kal emelte.
A növényeknél egyedül a burgonya ára csökkent ebben az időszakban, de kimagasló
bázisidőszak áll mögötte, hiszen tavaly 46 százalékkal nőtt az ára.
A gabonaárakban az ősz hozott ugrásszerű emelkedést. Ebben fontos szerep jutott a
szokatlanul nagy kínai felhalmozásnak, de a világ több pontjáról is terméskiesésről szóló
hírek érkeztek ekkor. Mindenesetre úgy tűnik, hogy december elejére túl vagyunk a
csúcsponton. Aki még nem adta el idei termését, most tegye meg.
A gyümölcsöknél is van egy kivétel, a bő termés nem engedte nőni a meggy árát, de az
összes többi gyümölcs jelentősen drágult az első kilenc hónapban. Az almáé 60, a szilváé 57,
az őszibaracké 49, a körtéé 21 százalékkal nőtt. Mivel a terméskiesés az egész kontinensre
jellemző volt, a magas árakra a következő termésig mindenképpen számítanunk kell.
A zöldségfélék is drágultak, 5,8 százalékkal az előző év hasonló időszakához képest. Innen ki
kell emelni a paradicsom árának 6 százalékos emelkedését, ami elsősorban a piac szerkezeti
változásának köszönhető, hiszen egyre több üvegház ontja a cherry, bogyós, lényegében a
magasabb hozzáadott értékű finomságokat. Így ezek növekvő aránya felfelé tolja az
átlagárakat. Ebben ott van az is, hogy az import mind jobban kiszorul piacunkról.
Az élő állatok ára 4,6%-kal nőtt, A vágósertésé március óta meredeken csökken, de még így
is 10 százalékkal a tavalyi átlag felett van. A koronavírus után a sertéspestis is lefelé nyomta
a német sertésárakat, amihez a hazai árak leginkább kötődnek. Lehet, hogy ideje is lenne ezt
az erős függést mérsékelnünk, hiszen a német piaci problémák árát a hazai termelők is
viselik. A kilátások rövidtávon nem változnak. A sertésárak emelkedésére még hosszú
hónapokig várnunk kell. Előrejelzésünk szerint, a tejárak lassú, de tartós emelkedése jövőre
is folytatódni fog. A baromfipiacon csak a csirke úszta meg nagyobb áresés nélkül az elmúlt
hónapokat, de a takarmányárak emelkedése itt is sürgős áremelést indokol, mint minden
állati termék esetében.
Végeredményben tehát az agrárolló értéke az előző év azonos időszakának 101,0 százalékos
értéke után jelentősen nyílt, 106,9% volt az első kilenc hónapban. A mezőgazdasági inputárak
azonban csak együtt, átlagosan mutattak ilyen alacsony növekedést, a kilátások pedig már
e téren is az ár emelkedések irányába mutatnak.
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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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Erste Agrár elemzés
Lóerőben a géppiac
Járvány ide vagy oda, a mezőgazdasági géppiac idén is nagyon jól teljesít. A NAIK AKI
kiadványa szerint az első három negyedévben is többet költöttünk gépre és alkatrészre, mint
tavaly. Előrejelzésünk szerint a magyarországi mezőgazdasági géppiac 2020-ban felülmúlja
2019-es rekordévét. Egy olyan őrült évben, mint az idei, e piac mozgatóinak megértése
különösen fontos.
Merre mozog a géppiac, és főleg miért?
A piacbővülést értékben értjük, de nem árt tudni, hogy mögötte egyre kevesebb a
darabszám. Az értékbeli bővülés pedig az árak igen komoly emelkedésének, a nagyobb,
fejlettebb, korszerűbb gépek növekvő eladásának köszönhető.
A NAIK AKI adatai szerint, az első negyedévben a gépek forgalma ugyan 3 százalékkal
elmaradt az egy évvel korábbi szintjétől, de az alkatrészeké 14 százalékkal tovább
emelkedett. A második negyedévben már a gépek eladásai is nőni tudtak 3 százalékkal, az
alkatrészeké pedig 11 százalékot. Így az első félévi számok is igencsak sokatmondóak: a
gépek forgalma elérte a tavalyi szintet, az alkatrészeké pedig 12 százalékkal tovább
emelkedett. Erre jött a harmadik negyedév, amelyben a gépeladások értéke 8, az
alkatrészeké 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az első három negyedév tehát
3 és 9 százalékos bővülést hozott.
Szóval, tovább bővült a géppiac. Ami az éven belüli mozgásokat illeti, láthatóan az év
folyamán folyamatosan erősödött a kereslet. Mint ahogy az érdekes módon minden évben
megtörténik, a november csendes volt, de várokozásaim szerint, a december megint pörgést
hoz. Ez összefügghet a támogatási előlegek kifizetésének ütemezésével. Az Erste Agrár
Központ előrejelzése szerint a mezőgazdasági géppiac forgalma újabb csúcsra jut idén, és
eléri 243 milliárd forintot (2019-ben 236,3 MrdFt volt).

Forrás: NAIK AKI *Erste Agrár előrejelzés

10

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
III. évfolyam 12. szám, 2020. december

A gazdálkodók ismét kitesznek magukért. Ez sorban a negyedik év, amikor emelkedik a
mezőgazdasági géppiac értéke, és harmadik, amikor új csúcsokat döntöget. Ez több dolgot
is bizonyít.
(1) A mezőgazdaság általános jövedelemhelyzete javul. A gépvásárlás ugyanakkor –
ugyanúgy, mint a többi beruházás – erősen szektorfüggő. Jó példa az idei: míg a
szántóföldi növénytermesztők sikeres évet zárnak, ez korán sem mondható el
például a gyümölcskertészekről. Ezt támasztja alá a nagy kombájnok és traktorok
keresletének idei növekedése is.
(2) A többi gazdasági ághoz mért válságállóság, amelyet az élelmiszer terméklánc
fényesen bizonyított a járványhelyzet idején, nem csak nagyobb figyelmet, és
megbecsülést hozott, hanem magasabb mezőgazdasági árakat is. Ez nem általános,
de mivel a szántóföldi növénytermesztésben kifejezetten jellemző idén, az átlagos
árak is nőnek.
(3) Véleményem szerint, a gazdatársadalom megértette, hogy ilyen kedvező
kombinációja a támogatásoknak, a kamatkörnyezetnek és a piacnak talán sosem
lesz többé.
(4) Másik oldalról pedig – többek között - a gyenge forint, a munkaerőhiány, az
átlagéletkor, a növekvő koncentráció, a következő KAP bizonytalanságai szorítják a
hatékonyság növelésének irányába a gazdákat. Meggyőződésem, hogy helyesen
gondolkodnak. Jó visszajelzés ez a javuló szemléletről, és a tudatos fejlesztési
stratégiákról. Mi magunk is folyamatosan arra ösztönözzük ügyfeleinket, hogy
gyorsítsák versenyképességi beruházásaikat.
(5) A gépberuházási támogatások, a pályázati és ebben az évben még a válságkezelő
programok is mind a fejlesztési stratégiák járvány ellenére való folytatására
ösztönzik a gazdákat. A gépkereskedők továbbra is találkoznak készpénzes
gépvásárlásokkal, de a lízing használata azért már jóval gyakoribb. Ehhez gyorsan
hozzá kell tenni, hogy a támogatással vett gépek aránya is csökken. Nem várnak már
a fejlesztéssel a támogatásokra, ami szintén nagyon kedvező képet fest gazdáink
gondolkodásáról.
(6) A piacbővülés nem utolsó sorban az egyre nagyobb gépek arányának
emelkedésében is keresendő. Nem kell magyarázni, hogy egy 320 LE feletti precíziós
traktor, vagy kombájn mennyivel nagyobb súlyt nyom a statisztikákban.
(7) Mindez a folyamatosan emelkedő gépárak ellenére történik. Amit a tartósan gyenge
és gyengülő forint ugyanúgy mozgat, mint a többi költségemelő tényező (például
szállítás, munkabér). Itt azért az idei tavaszról meg kell emlékeznünk nemzetközi
szinten is! A lezárások miatt a legtöbb gépgyár sem üzemelt egy ideig. Ez zavart
okozott a kínálatban, készletakciókat indukált és emelkedő pályára tette az árakat. A
másik piaci reakció a felhalmozás volt. A gazdák próbálták beszerezni az olyan
alkatrészeket, anyagokat, eszközöket, amelyek hiánya fennakadást okozhat a
betakarítás, a napi munka során. Ráadásul ezekért maguk mentek el a
forgalmazóhoz, mivel a kiszállítások a járvány miatt lelassultak.
Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a gazdák gépvásárlási kedvére az időjárás van nagyobb
hatással. Amíg az aszály borzolta az idegeket, a vásárlások is szinte leálltak. Tehát, nem csak
a mezőgazdaság, hanem a mezőgazdasági géppiac is időjárásfüggő.
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Egyre nagyobb gépeket veszünk
Anélkül, hogy soronként elemeznénk a gépértékesítés alakulását, csak a legfontosabbakat
emeljük ki a NAIK AKI friss, első három negyedéves adatai közül:
• az erőgép továbbra sláger, a kiadások 58%-át alkotja;
• a traktorok aránya 33, a gabonakombájnoké 15%;
• a traktoreladások a140 LE feletti kategóriákban jelentősen nőttek;
• a kombájneladások 4%-kal nőttek, a napraforgó és kukorica adaptereké pedig
látványosan megugrott;
Főbb mezőgazdasági erő- és munkagépek értékesítése, darab
Kerekes traktorok összesen
Gabonakombájnok összesen
Önjáró rakodók összesen
Teleszkópgémes rakodók
Talajművelő gépek összesen
Szárzúzók, rézsűkaszák
Talajlazítók
Ekék
Talajmarók
Tárcsás talajművelők
Magágykészítők
Hengerek
Szántóföldi kultivátorok
Vető- és ültetőgépek összesen
Hagyományos sorvető gépek
Szemenkénti vetőgépek
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen
Szilárdműtrágya-szóró gépek
Szervestrágya-szórók
Növényvédő és -ápoló gépek összesen
Szántóföldi permetezőgépek
Betakarítógép-adapterek összesen
Kukoricacső-törő adapterek
Napraforgó-betakarító adapterek
Bálázók összesen
Hengeres bálázók
Szálastakarmány-betakarítók összesen
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők
Szállító járművek összesen
Pótkocsik

2015
2777
371
375
269
4519
629
428
681
285
662
625
2006
382
1030
294
447
1103
976
90
1720
639
395
198
159
287
256
1283
438
1255
742

2016
2279
314
338
251
4199
752
382
697
165
663
544
173
319
876
306
270
974
898
49
1173
582
380
154
179
411
378
2008
644
984
566

2017
2864
307
527
404
5429
975
403
766
210
844
684
414
275
1073
266
434
1395
1239
96
1283
750
439
175
215
479
435
1763
652
1467
920

2018
3160
262
610
402
5571
1191
484
692
208
906
594
324
258
1025
222
383
1245
1000
191
1675
804
415
165
199
753
722
1783
685
1682
1108

2019
3094
254
681
407
5466
1177
441
617
164
899
513
382
312
915
202
398
1093
957
87
1174
749
324
170
109
520
472
1693
663
1521
950

2019
2020
I-IX hó
2243
1836
220
228
460
383
294
285
3880
3420
852
617
303
327
355
367
123
100
654
540
412
376
260
292
214
217
693
621
147
89
305
323
804
684
710
601
57
50
907
868
569
616
275
350
139
170
96
159
448
347
401
329
1434
1160
560
428
1126
1052
677
687

Forrás: NAIK AKI

Erste vélemény és előrejelzés
• A járvány nem rengette meg az agráriumot, a géppiac is legfeljebb bővülési
lendületéből vesztett átmenetileg, néhány hónapra. Az Erste Agrár Kompetencia
Központ előrejelzése szerint a mezőgazdasági géppiac idén is folytatja értékbeli
bővülését, ami mögött egyre kevesebb, de nagyobb értékű gép van. Előrejelzésünk
szerint a mezőgazdasági géppiac forgalma idén eléri a 243 milliárd forintot;
• Egyre kevesebb a készpénzes vásárlás, a támogatással vett gép, de bővül a hitel- és
lízingpiac. A támogatásoktól való függőség csökkenése egészségesebb
agrotechnológiai
szerkezetet
eredményez.
Ugyanakkor
a
támogatott
hitelkonstrukciók aránya nő a géppiacon is, de ezek is inkább a szerkezet javulása
felé hatnak. Növekszik a digitalizáltság, a precíziós gazdálkodás eszközeinek
beszerzése;
• Felértékelődött a készletezés. Egyrészt, jól jártak azok a kereskedők, akik
kihasználták a tavaszi piaci megtorpanást, és jó áron bővítették kínálatukat,
másrészt, a szállítási, alkatrész-ellátási gondok, amelyek a tengerentúli fuvaroknál
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tavasszal azért sokszor előfordultak, a magasabb készletszint használatára, a
készletezési módszertan fejlesztésére ösztönöz.
Az Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzése szerint a mezőgazdasági géppiac az
előttünk álló években is ezen a pályán marad. Mennyiségi csökkenések mellett
értékbeli bővülés, de az alkatrész-arány is lassan emelkedni fog.
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Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
III. évfolyam 12. szám, 2020. december

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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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

Erste Agrár Kompetencia Központ

Erste Agrár Szemle
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

