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GARANCIA

AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ

Az OTP Bank Nyrt. (OTP) kiemelt jelentőségű ügyfelekként tekint a mikroés kisvállalkozásokra, köztük a vidéki és az agrárvállalkozásokra. A bank
arra törekszik, hogy termékeit és szolgáltatásait minél közelebb vigye
a vállalkozásokhoz. Kedvező számlavezetési és hitelkonstrukciókkal áll
az ügyfelek rendelkezésére, a sajátos felhasználói igényekhez illeszkedő
termékek jelennek meg a kínálatban. A bank az államilag támogatott
hitelprogramokba folyamatosan bekapcsolódik, az Agrár Széchenyi
Kártya már elérhető és az Új Széchenyi Program keretében nyújtott
beruházási és forgóeszköz hitelen is dolgozik a Bank. Erről beszélgettünk
Csonka Tiborral, az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatójával.
Milyen szerepet tölt be az OTP a hazai
piacon?
Az OTP a magyar hitelintézeti rendszer egyik
legmarkánsabb szereplője. A háztartási, a vállalkozói és az önkormányzati szektorban egyaránt
jelentős pozíciót foglal el. A bank több mint 400
egységből álló fiókhálózatán és az elektronikus
csatornákon keresztül mintegy 4,7 millió ügyfelet szolgál ki.
Az OTP-nél hagyományosan a lakossági, illetve
a mikro- és kisvállalkozások dominálnak a betétés hitelvolumenben, valamint az ügyfélszámban. Az ország gazdasági helyzetét áttekintve
úgy találtuk, hogy a mikro- és kisvállalkozói,
illetve a zömmel ebbe a körbe tartozó agrárvállalkozási ügyfélkör kiszolgálásában jelentős

„...kiemelt
szerepet szánunk
a nemrég indult
Agrár Széchenyi
Kártyának...”
Csonka Tibor

üzleti potenciál rejtőzik. A gazdaság egyik előrelendítő területe lehet a KKV-szektor, amely
a foglalkoztatásban és a GDP előállításában
is kulcsszerepet játszik. Ugyanakkor számos
vállalkozás tőkehiánnyal küszködik, a hitelek
fedezetének biztosítása gyakran nehézségekbe ütközik, ezért is erősítjük a kapcsolatunkat
a garanciaszervezetekkel, és igyekszünk olyan
termékeket felvenni a palettánkra, amelyeket a
kezességvállalásuk mellett tudunk biztosítani.
A bank szolgáltatásai és termékei hogyan
tehetők vonzóbbá a KKV-szektor szereplői
számára?
A számlavezetéshez különféle számlacsomagokat alakítunk ki. A csomagok elemei (például
kedvezőbb számlavezetési és tranzakciós díj,
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A vidéki és agrár KKV-k
felértékelődő szerepe

1

interjú
2

különféle betét konstrukciók, forint és devizaszámla, elektronikus csatornák használata stb.),
könnyen áttekinthetők, és jól illeszkednek az
ügyfelek gazdálkodásához, bankolási szokásaihoz. Mindez rugalmasabb ügymenetet tesz lehetővé, az ügyfelek számára előnyösebb pénzkezelési kondíciókat biztosít.
A mikro- és kisvállalkozások és a lakossági ügyfelek gyakran ugyanabból a körből kerülnek ki,
ugyanaz a személy vállalkozóként és magánszemélyként is az ügyfelünk. A két kör magatartása, gondolkodásmódja gyakran hasonló
vonásokat mutat. Ezért a betéti termékeknél
arra törekszünk, hogy a betéti akciók és konstrukciók hasonló logikájúak legyenek: így ugyanaz a személy más-más szerepében is találhat
megfelelő banki ajánlatot.
A hitelezési területen a felhasználóra szabott
konstrukciók kialakításával, a hitelezési folyamat egyszerűsítésével, átláthatóságával, a hitel
termékek elérhetőségének javításával próbálunk ügyfeleket szerezni, illetve megtartani korábbi ügyfeleinket.
Mi jellemzi az agrárvállalkozások kiszolgálását?
A banki kategorizálás szerint mikro- és kisvállalkozásnak számító agrárvállalkozások a fiókjainkban elérhetik az OTP valamennyi e vállalkozói
kör részére kínált banki termékét és szolgáltatását. Különféle, a tevékenységük sajátosságainak megfelelő számlacsomagokat vehetnek
igénybe, csatlakozhatnak a betéti akciókhoz,
hiteleket vehetnek fel. Számukra is elérhető
a gyors és egyszerűsített banki hitelbírálat.
Külső kapcsolattartói hálózatot építettünk ki
és működtetünk. A bank „mozgó” munkatársai
saját telephelyükön keresik fel az ügyfeleket.
Tájékoztatják őket a banki termékekről, akciókról, számlavezetési ajánlatokról, de pénzügyi
tanácsadást is nyújtanak.
Milyen az agrár, illetve a vidéki vállalkozásokat célba vevő hiteltermékek kerültek
bevezetésre?
A váratlanul felmerülő kiadások, a vevők késedelmes fizetésének, az átmeneti fizetési nehézségek kezelésére jelent megoldást az OTP Agrár
Folyószámlahitel. Több előnye is van. Szabadon
felhasználható, tárgyi fedezet nélkül igénybe
vehető, forintban és euróban is hozzáférhető. A
bank számlavezetési információi alapján, illetve
az ügyfél gazdálkodási eredményeinek ismeretében akár 20 millió forintos hitel felvételére
is lehetőség van. Ezt a hitelkonstrukciót kifejezetten a növénytermesztés, állattenyésztés,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, élelmiszergyártás, italgyártás területén
tevékenykedő vállalkozások időleges pénzügyi
problémáinak kezelésére alakítottuk ki. Emellett

kiemelt szerepet szánunk a nemrég indult Agrár
Széchenyi Kártyának is.
Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióhoz
az elsők között csatlakozott az OTP. Milyen
lehetőséget látnak ebben?
Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció épp azt
az ügyfélkört – vidéki és agrár KKV-k – vette
célba, amelyet a banki üzletpolitika stratégiai
jelentőségűnek tart. Csatlakozásunk ugyanakkor illeszkedik abba a banki törekvésbe, hogy az
OTP valamennyi államilag támogatott hitelprogramba bekapcsolódik. Ezek jellegüknél fogva a
finanszírozási segítségre szoruló, de életképes
vállalkozói köröket célozzák meg, ahol a kellő
hitelfedezet előteremtése sokszor gondot okoz.
Ezért tartjuk alapvetőnek, hogy az ilyen konstrukciókhoz sokszor az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes kezességvállalása is kapcsolódik. De saját termékeinknél
is igényt tartunk az alapítványi kezességre,
ahogy ez az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében is történt.
Akad hosszabb távú finanszírozást is lehetővé tevő banki hiteltermék?
Ilyen az OTP Zöldkártya Hitel, amely a mezőgazdasági területalapú (SAPS) és az agrár környezetgazdálkodási (AKG) támogatás több éves előfinanszírozásával, hosszabb (akár hároméves)
futamidejű kölcsönnel segíti a gazdálkodókat.
A hitelkeret pénzügyi rugalmasságot ad a SAPS
és/vagy AKG támogatásra jogosult, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál regisztrált
mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni
és társas vállalkozásoknak, őstermelőknek. A
hitel több év távlatában is képes lehet áthidalni
a kiadások felmerülése és a bevételek beérkezé-

se közötti időszakot. A hitel tőkepótló hatású, a
tárgyévi forgóeszköz szükséglet jelentős részét
fedezi. A gazdálkodók könnyebben kezelhetik a
váratlan helyzeteket, s erősebb alkupozícióba
kerülhetnek a szállítóikkal és a vevőikkel szemben. Szabadabb mozgásteret kapnak a hosszabb
távú döntéseikhez is, s nem kell minden évben
újabb előfinanszírozási kérelmet benyújtaniuk.
A Zöldkártya Hitel egyik csoportja forgóeszköz
beszerzésre, ÁFA finanszírozásra, az állammal,
vagy a hitelintézettel szemben esedékes kötelezettségek (tőke- és kamatfizetés) rendezésére
fordítható. A felvethető hitel minimum 3, maximum 300 millió (a mikro- és kisvállalkozások
esetében legfeljebb 50 millió) forint lehet. A
Zöldkártya Hitel másik csoportja a közép- és
nagyvállalati ügyfelek esetében az előbbi célokon túl, építéssel nem járó beruházás finanszírozására is felhasználható. Az így felvehető
kölcsön minimum 10, maximum 300 millió forint
lehet.
Milyen további tervei vannak a banknak?
A mikro- és kisvállalkozások egyre színvonalasabb kiszolgálásának kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Ez az OTP magyarországi hitelintézeti
piacon betöltött pozíciója megőrzése szempontjából is alapvető fontosságú. A banki termékek
és szolgáltatások helyi kínálatának gazdagítását tovább folytatjuk. A gazdasági folyamatokat,
illetve az ügyfélkör helyzetének alakulását folyamatosan nyomon követve és elemezve, vonzó és forgalomnövekedésre ösztönző árazású
konstrukciókat és szolgáltatásokat igyekszünk
kialakítani. Az ügyfelek mindennapi tevékenységéhez és gazdasági környezetéhez igazodó
kedvező kondíciójú termékekkel és szolgáltatásokkal kívánunk megjelenni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a KA-VOSZ
Zrt és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) közreműködésével - a
Széchenyi Kártya Program agráriumra való
kiterjesztéseként – 2011. szeptember 1-jén elindította az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) konstrukciót. Az ASZK-val a kormány az agrárgazdaság forráshoz jutását segíti.

Az igénybe vevők köre
A konstrukciót a mezőgazdasági termékek

előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó
mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások
vehetik igénybe.

A hitel jellege, feltételei, fedezetek
A hitel szabad felhasználású, 1, 2 vagy 3
éves lejáratú folyószámlahitel. A kártyával
igénybevehető hitel keretösszege minimum

A konstrukcióhoz való hozzáférés
A Széchenyi Kártya Program többi eleméhez
hasonlóan, az Agrár Széchenyi Kártya
kérelmezői a hiteligényükkel a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségéhez (VOSZ),
a területi kereskedelmi és iparkamarákhoz,
illetve a KA-VOSZ Zrt. irodáihoz fordulhatnak,
országszerte közel 100 helyen.
Az Agrár Széchenyi Kártya programban a
szeptemberi indulástól az OTP Bank Nyrt. és
a Magyarországi Volksbank Zrt. vesznek rész,
a többi bank fokozatosan kapcsolódik be
a konstrukcióba.

értékelés

Elérhető
az Agrár Széchenyi Kártya

500 000 forint. A hitelkeret félmillió forintonként növekvő összegű, legfeljebb 25 millió
forintot lehet. A hitel kamata: egy havi BUBOR
+ 4�/év, amelyhez az állam 2 százalékos kamattámogatást nyújt.
A hiteligénylőnek 15 millió forint hitelösszegig egy, felette két teljes lezárt üzleti évet kell
felmutatnia, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál regisztrációs számmal kell
rendelkeznie. Speciális feltételek mellett az egy
teljes lezárt évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelők is jogosultak a kártya igénylésére (esetükben az adható hitel maximuma
10 millió forint).
A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása vagy
lejárt hiteltartozása, s rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal kell rendelkeznie.
A kérelmezők hitelhez jutását minden esetben
az AVHGA készfizető kezességvállalása segíti.
A kezességi díj 1,7�/év, amelyhez az állam 0,75
százalékos kezességi díjtámogatást biztosít.
Kiemelendő, hogy 15 millió Ft hitelösszegig csupán az előírt magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges, tehát a vállalkozások e
hitelösszegig tárgyi biztosíték nélkül juthatnak
a folyószámlahitelhez. 15 millió Ft feletti hitelösszeg esetén, a hitelnyújtó és az AVHGA által
elfogadott egyéb fedezet – ingatlan, ingóság –
bevonása is szükséges. A hitel visszafizetése a
futamidő végén egy összegben esedékes.
A kamathoz és kezességi díjhoz nyújtott állami
kiegészítés, illetve a kedvezményes kezességi
díj de minimis támogatásnak minősül. A termék
igénybevételéhez szükséges még szabad de
minimis keret.
A kártyadíj minden induló költséget tartalmaz,
egyéb (bírálati, keretnyitási, stb.) díjak nincsenek. A hitel futamideje alatt az igénybevett
(kihasznált) kölcsön összege után ügyleti kamatot és kezelési költséget kell fizetni.
A hitelnyújtó a hitelkeret minél egyszerűbb
igénybevétele érdekében egy MasterCard
Standard típusú, nemzetközi bankkártyát
bocsát ki a vállalkozó számára. A hitelkeret különféle módokon vehető igénybe: például átutalás, banki vagy ATM-ből
történő készpénzfelvétel.
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Jókor jött
a finanszírozási segítség
Igazi családi gazdaság a szentesi Bakó Kertészeti Kft.: három generáció
nagyszülő-szülő-gyermek alkotja a tulajdonosi kört. Immár a „gyerek”,
Bakó Dániel ügyvezető építi tovább az ősök által alapozott, főleg étkezési
paprika termesztésére specializálódott vállalkozást. A legkorszerűbb
technológiát alkalmazzák, a termelés világszínvonalú, ugyanakkor nem
kis gond a forgótőke biztosítása. Ezen a gondon látszik könnyíteni az
Agrár Széchenyi Hitelkártya.

tározom meg a vízmennyiséget, amely egyben
tartalmazza a kijuttatandó tápanyagot is. Vegyszerhasználat helyett bevezettük a biológiai
növényvédelmet. Ez abból áll, hogy előre betelepítünk olyan élőlényeket, pl. fürkészdarazsat,
ragadozó poloskát, ragadozó atkát, mikrobális
készítményeket, amelyek később a kártevőket
és a kórokozókat elpusztítják. A gombafertőzés
ellen pedig szellőztetéssel védekezünk. Csak a
termálvízzel lehet úgy fűteni a téli időszakban,
hogy szellőztethetek. Aki például gázzal fűt, kiengedi a pénzen vett meleget. Minimális men�nyiségben használunk permetező szereket, jellemzően olyan hatásúakat, amelyek a védekező
élőlényeket sem károsítják.

A sikeres agrárvállalkozások zöme még a
„háztájizós” korra vezethetők vissza. Ennek
a gazdaságnak az alapkövét a mai ügyvezető
édesapja tette le, amikor kertészeti vezetőként
maszekban elkezdett fóliázni.
– A hetvenes években egy kis fóliatelepen kezdett édesapám gazdálkodni – mondja Bakó Dániel. – A tudatos fejlesztés 2002-ben kezdődött,
amikor úgy döntött a család, hogy én - elvégezvén az egyetemet – nem alkalmazottként,
hanem vállalkozóként folytatom a hagyományt,
s egy fűtött fóliás telepet hozunk létre. Azóta
fokozatosan növekedett a terület 3000-4500,
majd immár 9000 négyzetméteres hajtató felületté. Egy kiszolgáló épületet is építettünk
a telep mellé. Korábban ezek klasszikus fóliatelepek voltak. Amikor megvettük az elavult
fóliaházakat, a berendezéseket korszerűre
cseréltük. A termőföldes kultúrát átalakítottuk
talaj nélküli termesztésre, a hagyományos
csöpögtető öntözést pedig precíziós öntözés
váltotta fel. Az öntözés és a termálvizes fűtés az
egész technológia alapja.
A régi és az új technológia közötti különbséget
azzal érzékelteti az ügyvezető, hogy a régi rend-

„...az Agrár Széchenyi
Kártya adott esetben
stratégiai eszköz,
nagyobb jelentőségű
lehet annál, mint a
forgóeszköz hitelhez
jutás lehetősége.”
Bakó Dániel

szerben azt számolták ki, hogy hány milliméter
öntöző vizet juttassanak ki négyzetméterenként, ma már ugyanezt tövenként állítják be.

Ennek a technológiai váltásnak komoly pénzügyi
oldala is van. Hogyan oldották meg? – kérdeztük
az ügyvezetőt.

– Amikor elkészítem az öntözési programot –
mondja Bakó Dániel -, milliliter/tő egységben ha-

– A nagy beruházásokat hitelből és részben pályázatokból tudtuk finanszírozni. Még korábban
AVOP és fiatal gazda pályázatokból sikerült támogatást szerezni. Most a legnagyobb gondot
a forgóeszköz hiánya okozza, ugyanis a nyári
„uborka-pánik” kihatott a többi zöldség, így a
paprika fogyasztására is, jelentősen csökkent a
kereslet, ami miatt lemenetek az árak. Rendes
körülmények között most 100-130 forint között
lenne a paprika ára, ezzel szemben most 60-80
forint. Ez keményen befolyásolta a gazdálkodást. Már megírtam a banknak, hogy csúsztatni
kell a tőketörlesztést. Szerencsére a Szentesi
Hitelszövetkezet – lévén helyi bank – megértő,
hiszen pontosan ismeri a mezőgazdasági termelést, talán egyedül ők, akik a mezőgazdasági létesítményeket elfogadják fedezetül, más
banknál hiába mondom azt, hogy van fóliám,
nem fogadják el. A hitelszövetkezettől kijönnek
és igyekeznek valós értéken felbecsülni, s elfo-
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Munkavállalók ingyenes képzése
A mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak ingyenes képzését kezdi meg
gadni a termelő berendezéseket. A nyári krízisa Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a TÁMOP-2.1.4-09/1 program keretében.
még a mai napig is gyűrűzik, alacsony a felvá-Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében a következő két évben lehetőség
sárlási ár. E miatt likviditási problémákkal küzd
a vállalkozás. Nekem a legjobbkor jön az Agrárnyílik többek között értékesítési ismeretek és angol nyelv tanulására.
Széchenyi Hitelkártya, mert sokat fog segíteni
a finanszírozásban. Meg kell jegyeznem, hogy
Az alábbi szakmai képzésekre kerül sor:
minden kedvezmény ellenére, ez a jelenlegi
helyzetünkben még mindig drága forint. Ha csak
 Sales (értékesítési ismeretek): 66 képzési óra
az osztrák gazdát nézem, akkor azt látom, hogy
– 3� kamattal - harmadába kerül finanszíroznia
 Gyakorlati EU ismeretek: 60 képzési óra
önmagát, mint nekem. Az igazi veszély nem az,
hogy az áruink versenyeznek a piacon, hanem
 Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
az, hogy a nyugati gazdáknak a termálvíz és a
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• Gazdasági és vállalkozási ismeretek: 72 képzési óra
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– Az Agrár Széchenyi Hitelkártyával kapcsolatban bennem az is megfogalmazódott, a jelenlegi
helyzet kezeléséhez megfelelő ez a módszer,
de a hosszú távú fejlesztéshez beruházási
hitelekre is szükség van. Remélem, hogy a hitelkártya csak az első lépés, ami egy átmeneti
kezelést jelent, de utána megjelennek a támogatott beruházási hitelkonstrukciók, ugyanis
nincsenek olyan likviditási helyzetben a mezőgazdasági vállalkozások, hogy támogatott
hitelek nélkül megindítsák a beruházásokat.
Bízom benne, hogy később a beruházási hitelek
is megjelennek.

• Angol - kereskedelmi nyelvi képzés: 200 képzési óra
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Sándor Kinga projektmenedzser
06 106883-0827
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kinga@mva.hu
kinga@mva.hu
kinga@mva.hu
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A területalapú támogatás
maximálása?
Az Európai Bizottság előtt lévő egyik legújabb
előterjesztés szerint az Európai Uniónak a 2014től kezdődő új költségvetési ciklusban 300 ezer
euróban kellene maximalizálnia az egy jogosult
részére, egy évben kifizethető területalapú agrártámogatást. A javaslat szerint a támogatások
visszavágása már 150 ezer eurós évi jogosultságnál megkezdődne, és annak mértéke 50 ezer
eurónként, progresszív kulcs szerint emelkedne.
Egyúttal a direkt támogatások 30 százalékának
kifizetését három környezetvédelmi intézkedés
teljesítéséhez kötnék. A 3 hektárnál nagyobb
szántóterületű farmerek kötelesek lennének legalább három növényfajt termeszteni, és mindhárom növény vetésterületének meg kellene haladnia a teljes terület 5 százalékát, miközben egyik

Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
a kis- és középvállalkozások, valamint
gazdálkodók számára tájékoztatást nyújt:
•	az aktuális támogatási lehetőségekről,
• a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról, valamint
• segítséget nyújt beruházások tervezésében,
megvalósításában.
Ingyenes telefonos és személyes
konzultációs lehetőségek, tájékoztató
anyagok megküldése.
Kedvezményes feltételek szerint igénybe
vehetők:
• üzletviteli tanácsadás,
• mezőgazdasági szaktanácsadás,
• hitelkérelmek összeállítása,
• pályázati tanácsadás.
Hívja a 06 40 200 771-es kék számot, vagy
keressen minket a tanacsadas@avhakft.hu
e-mail címen.

sem léphetné túl annak 70 százalékát. Az állandó
legelők esetében a művelési ágat nem lehetne
megváltoztatni. A gazdáknak területük legalább
5 százalékát ökológiai célokra – például parlagon
hagyás vagy tájvédelmi területté alakítás - kellene felhasználniuk.

Magyarországon közel 180 ezer gazdálkodót érint
a terület alapú támogatás. A támogatások tervezett esetleges maximálása nagy részük számára
nem hozna változást, mivel kisebb területeken
gazdálkodnak. Jelentős összegtől eshet el viszont
az a körülbelül 500 gazdálkodó, amely jelenleg
nagyobb támogatási összeget kap, mint a tervek
szerinti 300 ezer eurós felső határ. Bár számuk
csekélynek tűnhet, mégis ők gazdálkodnak a támogatásra jogosult, mintegy 4,8 millió hektáros hazai
termőföldterület több mint egynegyed részén.
A támogatási rendszer ilyen irányú változtatása
kedvezőtlen hatást fejtene ki nyereségességükre.

Feldman Zsolt,
Vidékfejlesztési Minisztérium,
helyettes-államtitkár

Újabb eszköz
a termelés
finanszírozásához
„A kormányzat kiemelt
figyelmet
fordít a hazai agrárgazdaságra és
annak finanszírozási
kérdéseire, melynek egyik fő eleme
az Agrár Széchenyi
Kártya konstrukció
megalkotása a mezőgazdaság és élelmiszergazdaság teljes vertikumának családi gazdaságai,
kis- és középvállalkozásai számára. A kamat- és
kezességi díjtámogatással kialakított szabad
felhasználású folyószámlahitel elindítása révén
újabb eszköz áll rendelkezésre a gazdálkodók
számára a termelés folyamatos finanszírozásához. A Vidékfejlesztési Minisztérium abban bízik,
hogy a programhoz kapcsolódó közreműködő
szervezetek és hitelintézetek révén mind több
agrárvállalkozás képes ezzel a mezőgazdasági
termelés sajátosságaihoz alkalmazkodó, megfizethető költséggel igénybe vehető konstrukció
révén hitelhez jutni.”

Hamarosan
elérhető az ASZK
Takarékoknál

Megemelkedett az
állami viszontgarancia

Krisán László,
KA-VOSZ Zrt, vezérigazgató

Várhatóan sikeres
termék lesz
„Az Agrár Széchenyi
Kártya
rendkívül
gyorsan elérhetővé
vált az agrárvállalkozások részére, hiszen a bevezetésről
szóló elvi döntések
megszületését követően már néhány
hónap alatt megszületett a Konstrukció üzletszabályzata. A gyorsaság egyrészt a Széchenyi
Kártya Program eddigi elemeinek kialakításánál
megszerzett tapasztalatnak, másrészt annak
köszönhető, hogy a kialakításban résztvevő
szervezetek munkatársai mindent megtettek
azért, hogy minél előbb az igénylők rendelkezésére állhasson a hitellehetőség.
A 2002 óta működő Széchenyi Kártya Program
segítségével már 150.000 hazai kkv összesen
930 milliárd forint összegű hitelhez jutott. Bízunk abban, hogy az Agrár Széchenyi Kártya is
sikeres termék lesz. Ezt a várakozásunkat arra
alapozzuk, hogy a piacon elérhető egyik legolcsóbb hitelről van szó, továbbá hogy olyan
ügyfelek - például az őstermelők - is igényelhetik, akik eddig nagyon nehezen juthattak
banki hitelhez.”

A Takarékbank Zrt. tájékoztatása szerint az
Agrár Széchenyi Kártya 2011. novemberében
elérhető lesz a Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó takarékszövetkezeteknél
és bankoknál.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége mögött a költségvetési
törvény alapján eddig a Magyar Állam vis�szavonhatatlan 70 százalékos mértékű
viszontgaranciája állt. A 2011. évi költségvetéséről szóló törvény módosításával ez
a mérték 85 százalékra emelkedett 2011.
július 30-tól. Így például az ASZK konstrukció keretében érkező ügyek mögötti állami

Herczegh András,
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány,
ügyvezető igazgató

Támogatás
az agráriumnak
„Az Alapítvány már
eddig is több olyan
hiteltermékhez
vállalt kezességet,
amelyek a kisméretű
mezőgazdasági termelők forráshoz jutását célozták. Ezek
a konstrukciók azonban csak meghatározott pénzügyi intézményeknél voltak elérhetők, és nem kapcsolódott hozzájuk állami kamat és kezességi díjtámogatás.
Az Agrár Széchenyi Kártya előnye, hogy ahhoz
bármely hitelintézet csatlakozhat, és a vállalkozások a terméken keresztül több támogatásban
is részesülnek. A Magyar Állam jelenleg 2 százalékos mértékű kamattámogatást és 0,75 százalék
kezességi díjtámogatást biztosít a vállalkozások
számára. A termék kezességi díja az állami támogatáson felül további kedvezményt is tartalmaz, amelyet az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány biztosít azon vállalkozások számára,
akik uniós támogatási kerete ezt lehetővé teszi.”

Számpélda
10 millió Ft-os, 1 éves hitel esetében a
vállalkozás állami támogatásként 202 778 Ft
kamattámogatáshoz, 60 000 Ft kezességi
díjtámogatáshoz jut; valamit az Alapítvány
kedvezményes kezessége révén további
48 597 Ft -ot takarít meg.

viszontgarancia mérték is már a kezdetektől
85 százalékos. Ez várhatóan erősíti a pénzügyi
intézmények finanszírozási hajlandóságát, s
így az agrár- és vidékfejlesztési célú hitelek
volumene is növekszik, a bankoknak ugyanis a
magasabb viszontgarancia miatt hitelkihelyezéseik mögé kevesebb tőkét kell képezniük. A
viszontgarancia mértékének emelése a 2011. július 30-tól kiadott kezességeknél alkalmazható.

pályázatok

Gondolatok az Agrár
Széchenyi Kártyáról
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pályázatok

gyorsabb tájékoztatás
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Gyorsabb tájékoztatást, és ami legalább
ilyen fontos, gyorsabb döntést ígér a pályázóknak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ). Az európai uniós források felhasználását menedzselő hivatal 2011. szeptember
1-jétől megkezdte a papírmentes, internetes
pályáztatás bevezetését. A benyújtott pályázattal kapcsolatos döntésekről, értesítésekről fokozatosan elektronikus úton, az
NFÜ Egységes Monitoring Információs Rendszerének (EMIR) Pályázói Tájékoztató felületére belépve tájékozódhatnak az érintettek.
Megszűnik majd a postai úton történő időigényes kommunikáció, a pályázó a jövőben
minden támogatási kérelmével kapcsolatos döntésről, értesítésről figyelemfelhívó
elektronikus levelet kap.

nak hiánypótló dokumentumokat kell beküldenie az intézményrendszer részére, a
benyújtást – az erről szóló internetes értesítés alapján – postai úton kell teljesítenie.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány valamennyi vidéki
kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó, őstermelő, számára
nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő
pénzügyi intézmények igényelhetnek a belföldi vállalkozással kötött
szerződéseikhez.

Az azonnali értesítések rendszerét elsőként
az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatainál a
döntés-előkészítés eljárásrendi szakaszában vezették be. Az új szolgáltatás számos
előnnyel jár. Mindenekelőtt gyorsabb lesz
az információáramlás: a pályázó a döntés
vagy az értesítés megszületését követő várhatóan 10-30 perc múlva olvashatja a számára megküldött levél tartalmát. Gyorsabb
lesz a döntéshozatal is, miután a pályázó
hamarabb reagálhat az értesítésekre. Az
NFÜ részéről a pályázóval történő kapcsolattartás elsődlegesen a Pályázói Tájékoztató felületen keresztül történik, mely az NFÜ
honlapjáról egyedi, titkos jelszóval elérhető
interaktív felület. A Pályázói Tájékoztató felület használatához szükséges jelszót a pályázat befogadásáról szóló értesítésben, postai
úton bocsátják a pályázó rendelkezésére.
Internet alapú tájékoztatást kapnak majd az
érintettek, ha a pályázat értékelése megtörtént, megszületett a támogató vagy elutasító döntés, vagy ha az NFÜ tudomásul vette
a pályázó visszalépését.
Az NFÜ a hiánypótlás és a tisztázó kérdés
határidőinek lejártát megelőzően emlékeztető levelekkel hívja fel a teendőkre az
érintettek figyelmét. A pályázónak a döntés-előkészítés során ugyanis két lehetséges esetben kell információt szolgáltatnia:
hiánypótlás, illetve tisztázó kérdés felmerülésekor. Abban az esetben, ha a pályázó-

Abban az esetben, ha tisztázó kérdés merül fel, az arra adott válasz a Pályázói Tájékoztató felületen, interneten keresztül
küldendő meg.

Alapítványi kezesség funkciói
• hitelképesség növelése
• hitelhez jutási feltételek javítása
• pénzügyi életképesség biztosítása
Alapítvány készfizető kezessége igényelhető
• Kölcsön/hitel• Bankgarancia• Lízing• Faktoring szerződéshez
Kezességvállalás kondíciói
• Kezességgel biztosított összeg: max. 1.000.000.000 Ft
• Kezességvállalás mértéke: 20–80 százalék
• Futamidő: minium 91 nap, maximum 25 év
• A díj fizetése: egyszeri, vagy évenkénti
• Az általános díj mértéke: 50�-os készfizető kezesség mellett a kezességgel
biztosított összeg százalékában:
Kezességgel biztosított
összeg (Ft)

1054 Budapest
Kálmán Imre u. 20.
1392 Budapest, 62. Pf. 289
Zöld szám: 06 80 203 760
Telefax: (36 1) 373 8465
E-mail: office@avhga.hu
Honlap: www.avhga.hu

1-1 m
1 m-75 m
75 m-150 m
150 m-

Futamidő
Évenkénti díjfizetés
Egyszeri díjfizetés
1 - 25 évig
1 évig
1-4 évig 4-7 évig
3800 Ft
3800 Ft
0,65
0,65
1,10
1,50
0,80
0,80
1,25
1,60
1,00
1,00
-

A fenti értékek a kezesség mértékének (20-80�) megfelelően arányosan változnak.

• A piaci kezességi díj, 50�-os készfizető kezesség mellett kezességgel
biztosított összeg 1,21-2,35� között változik. Mértéke függ a hitel típusától,
a futamidő és a kezességgel biztosított összeg nagyságától.

garancia
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány időszaki kiadványa, szerkesztéséért felelős az AVHA Kft. (megjelenik az agrárlapok mellékleteként)
Felelős kiadó: dr. Herczegh András | Szerkesztőségi titkár: Horváth Attila | Szerkesztőség: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. | Telefon: (1) 373 8453 | Zöld szám: (80) 203 760 | Fax: (1) 373 8455
Stúdió: Armadillo Design Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. | Nyomja: Veszprémi Nyomda Zrt. 8201 Veszprém, Őrház u. 38.

