
Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. sz. melléklete v25 

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KONDÍCIÓI 

 

1. Bírálati díj1 / éves  

Hitelkeret  bírálati díj (bruttó) További kártyák (társkártya) 
„kártya-kibocsátási díja” / db 

500e Ft 15 000,- Ft  
 

4 000,- Ft 
600 e -2 MFt között 30 000,- Ft 

2,1 - 4 MFt között 50 000,- Ft 

4,1 - 6 MFt között 70 000,- Ft 

6,1 - 10 MFt között 90 000,- Ft 

10,1 - 15 MFt között 120 000,- Ft 

15,1 - 20 MFt között 140 000,- Ft 

20,1 - 25 MFt között 160 000,- Ft 

25,1 - 50 MFt között 180 000,- Ft  

50,1 – 75 MFt között 230 000,- Ft  

75,1 – 100 MFt között 280 000,- Ft  

100,1 – 200 MFt között 300 000,- Ft  

 
A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya 
rendelkezésre bocsátásának díját. 
Amennyiben a Bank a Vállalkozás részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés 
felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat pillanatában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális 
hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 
 

2. Ügyleti kamat: 
Kamatbázis:   1 havi BUBOR 
Kamatfelár:    4% / év 
 
Kamattámogatás: 
- normál ASZK és kezességi díjtámogatás nélküli 

ASZK esetén: 
4% /év 

 
  

  

- aszálykárral érintett növénytermesztő, valamint 
állattartó vállalkozások többlettámogatását célzó Agrár 
Széchenyi Kártya („Aszálykáros ASZK”) hitelügyletek 
teljes futamidejére az Agrár Széchenyi Kártya 
Üzletszabályzat 1. számú függelékében részletezettek 
szerint 

a 2022. október 30. és 2023. március 31. 
között (határnapokat is beleértve) - az Agrár 
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú 
Függelék 3.2. a) pontjában meghatározottak 
szerint - hatályba lépett hitelszerződések 
esetén - a hitelkeretből igénybe vett 
folyószámlahitel esedékes kamatfizetései 
tekintetében a kamat megállapításánál alapul 
vett 1 havi BUBOR éves szinten számított, 
százalékpontban kifejezett értéke plusz 1 
százalékpont, de legfeljebb 14 
százalékpont/év kamattámogatás, mindaddig, 
amíg a Folyószámlahitel kamatidőszakának 
kamat megállapításához alapul vett 1 havi 
BUBOR értéke nagyobb, mint 3 
százalékpont/év. Amennyiben a 
folyószámlahitel kamatidőszakának kamat 
megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR 
értéke nem nagyobb, mint évi 3 százalékpont, 
a kamattámogatás mértéke megegyezik a 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) 
bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel. 

                                                 
1 korábbi néven „kártyadíj” 
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3. Kezelési költség:                    0,8% év 

 

4. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalásának díja:  

A kezességvállalás mértéke: a hitel tőkeösszegének 80 %-a 

 
A bruttó, illetve nettó készfizető kezességvállalási díjak, valamint a kezességi díjtámogatások 
mértéke normál ASZK esetén:  
 

 Bruttó kezességi díj Kezességi 
díjtámogatás 

Vállalkozás által fizetendő 
nettó kezességi díj 

KEDVEZMÉNYES KEZESSÉGI DÍJ  

elsődleges agrár ügylet 
esetén: 

1,2375% / év 0,61875% / év 0,61875% / év 

nem elsődleges agrár 
ügylet esetén: 

1,2375% / év 0,61875% / év 0,61875% / év 

PIACI DÍJ 

elsődleges agrár ügylet 
esetén: 

1,2375 % / év 0,61875% / év 0,61875% / év 

nem elsődleges agrár 
ügylet esetén: 

2,55 % / év 0,61875 % / év 1,93125 % / év 

 
Kezességi díjtámogatás mértéke:  

- aszálykárral érintett növénytermesztő, valamint 

állattartó vállalkozások többlettámogatását célzó Agrár 
Széchenyi Kártya („Aszálykáros ASZK”) hitelügyletek 
teljes futamidejére az Agrár Széchenyi Kártya 
Üzletszabályzat 1. számú függelékében részletezettek 
szerint 

a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
mértékű kezességi díjtámogatás, amely 
azonos a normál ASZK hitelügylethez 
biztosított kezességi díjtámogatással 

* kezességi díjmértékek érvényességére a kérelem Regisztráló Irodához történő benyújtásának időpontja irányadó  

 

5. Különdíj:   egyszeri 1%  
A szerződésben vállalt - maximum a hitelösszegnek megfelelő - kötelező számlaforgalom nem-
teljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre 
vetítve különdíjat felszámítani.  
A különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes. 
 

6. Szerződéskötési/szerződésmódosítási díj:  egyszeri 3%  
Csak csökkenő keretösszeg meghatározása esetén, vetítési alapja az egy év alatt visszafizetendő 
(csökkentésre kerülő) hitelrész. 
 

7. Egyéb díjak: 
Amennyiben az Üzletszabályzat keretei között ingatlan biztosíték bevonásra kerül sor a szükséges 
értékbecslés, valamint késedelmes fizetéssel vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a 
kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak a Bank belső szabályzatai alapján 
fizetendők. 


