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Új időszámítás az agrárfinanszírozásban
Széchenyi Kártya az agrárszektorra szabva

Budapest, 2011. augusztus 30. – Az agrárium régi kérése teljesül szeptember 1-jétől
azzal, hogy a KA-VOSZ Zrt. a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával - a Széchenyi
Kártya Program agráriumra való kiterjesztéseként - elindítja az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukciót. A Kormány a mezőgazdasági szektorra szabott egyedi hitellehetőséggel a
mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vadés halgazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni
vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások pénzügyi
helyzetén kíván segíteni.
A magyar mezőgazdaság presztízsének elmúlt évtizedekben történt drasztikus csökkenését követően
2010-ben Magyarország Kormánya deklarálta, hogy kiemelt figyelmet fordít a hazai agrárgazdaságra,
és tíz évre lefektetett vidékstratégiával valamint ágazati programokkal állítja vissza a hazai agrárium
gazdasági súlyát és tekintélyét. Ennek részeként indul el szeptember 1-jén az Agrár Széchenyi Kártya
konstrukció, mellyel a kormány ahhoz nyújt támogatást, hogy az agrárgazdaság szereplői könnyebben
juthassanak finanszírozási forrásokhoz.
A KA-VOSZ Zrt. által kidolgozott, egyedülálló hitelkonstrukciót 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. Az egy, kettő vagy három éves lejáratú
folyószámlahitel hitelkeretének összege minimum 500.000,- Ft, felső határa 25 millió Ft.
A Konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességi díjtámogatást
biztosít.
A hiteligénylés előre megszabott feltételekhez kötött; az igénylőnek – egyebek mellett - 15 millió forint
hitelösszegig egy, azon felül pedig két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott regisztrációs számmal kell rendelkeznie, nem lehet lejárt
köztartozása vagy késedelmes hiteltartozása.

A kérelmezők hitelhez jutását minden esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány*
(AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. Ezen kívül 15 millió Ft hitelösszegig csupán az előírt
magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges, tehát a vállalkozások ezen hitelösszegig tárgyi
biztosíték nélkül juthatnak Agrár Széchenyi Kártya 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, lejáratkor egy összegben esedékes.
Az Agrár Széchenyi Kártyával új időszámítás kezdődhet az agrárszektorban, a hitelkonstrukció
bevezetése elősegítheti, hogy a mezőgazdaság újra a magyar gazdaság húzóágazatává válhasson. A
program igazi unikumnak számít az agrárgazdaságban, csökkentheti a szektor versenyhátrányát,
mérsékli a hazai mezőgazdasági kkv-k finanszírozási költségeit, valamint elősegítheti a vidéki
munkahelyek megőrzését, és további munkahelyeket teremthet.
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. A
szeptemberi indulástól résztvevő partnerbankok az OTP Bank Nyrt. és a Magyarországi Volksbank Zrt.,
a többi bank fokozatosan kapcsolódik be a forgalmazásba.
A további részleteket, az igénylési feltételeket és a hitelkérelem benyújtásával kapcsolatos
tudnivalókat a KA-VOSZ Zrt. honlapján (www.kavosz.hu) található Agrár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzata tartalmazza.
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Széchenyi Kártya Program
Az elmúlt 9 évben a Széchenyi Kártya a vállalkozások hitelességének jelképe lett. A Széchenyi Kártyás
vállalkozások a tulajdonosok személyes garanciájának és a többlépcsős hitelbírálatnak köszönhetően
nemcsak megbízhatóvá váltak üzleti partnereik szemében, de a kártyabirtokosok gazdasági stabilitása,
pénzügyi ereje is megnövekedett. A tavalyi évtől a 2002-óta sikeresen működő folyószámlahitel
mellett a vállalkozók a Széchenyi Kártya Program keretében forgóeszköz valamint beruházási hitelt is
igényelhetnek.
A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is
felhasználhatóak. A program lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozások különböző finanszírozási

céljaik megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék igénybe. A napi likviditási problémák
áthidalására a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására
a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű
Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. A program elemei összevontan akár 100 millió forint
hitelösszeget is elérhetnek.

*Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Az Alapítványt a volt Földművelésügyi Minisztérium valamint öt hitelintézet a PHARE-program
keretében, 1991-ben hozta létre, feladata, hogy készfizető kezességet nyújtson mezőgazdasági vagy
vidéki területen működő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Jelenleg több mint 150 pénzügyi
intézménnyel áll partneri kapcsolatban. Tevékenységének megkezdése óta több mint 32.000 db
kezességi levelet adott ki, ezzel közel 570 milliárd forint hitel igénybevételét segítette.

