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1. Bírálati díj / éves
Hatályos: 2017. március 6-át követően létrejött új, ismételt, meghosszabbítás és keretemelés
igényléstípusú hitelszerződések esetén (azok adatszolgáltatási időpontjait is beleértve):

Hitelkeret

bírálati díj (bruttó)

500e Ft
600 e -2 MFt között
2,1 - 4 MFt között
4,1 - 6 MFt között
6,1 - 10 MFt között
10,1 - 15 MFt között
15,1 - 20 MFt között
20,1 - 25 MFt között
25,1 - 50 MFt között
50,1 – 75 MFt között
75,1 – 100 MFt között

15 000,- Ft
30 000,- Ft
50 000,- Ft
70 000,- Ft
90 000,- Ft
120 000,- Ft
140 000,- Ft
160 000,- Ft
180 000,- Ft
230 000,- Ft
280 000,- Ft

További kártyák (társkártya)
„kártya-kibocsátási díja” / db
4 000,- Ft

2017. március 6-án hatályos ASZK hitelszerződések adatszolgáltatásának időpontjában esedékes
bírálati díjak:

Hitelkeret

éves
bírálati díj (bruttó)

500e Ft
600e - 2,5 millió Ft között
2,6 - 4,5 millió Ft között
4,6 - 6,5 millió Ft között
6,6 - 10,5 millió Ft között
10,6 - 20,5 millió Ft között
20,6 - 25 millió Ft között
25,1 - 50 millió Ft között

7.500,- Ft
15 000,- Ft
30 000,- Ft
70 000,- Ft
90 000,- Ft
120 000,- Ft
140 000,- Ft
160 000,- Ft

További kártyák (társkártya)
„kártya-kibocsátási díja” / db
4.000,- 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.
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korábbi néven „kártyadíj”
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2. Ügyleti kamat:
Kamatbázis:
Kamatfelár:

1 havi BUBOR
4% / év

Kamattámogatás:
- normál ASZK és kezességi díjtámogatás nélküli
ASZK esetén:

4% /év

-

az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett
agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott
mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló
37/2018. (XII.10.) AM rendelet (a továbbiakban: AM
rendelet) alapján ún. „sertéstartást illetve fás
szárú gyümölcstermesztést támogató” magasabb
összegű támogatásban részesített ASZK ügyletek
teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat
5.
számú
függelékében
részletezettek szerint:

a 2019. január 1. és 2019. december 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 5. számú
Függelék 3.2. pont a) és b) alpontjaiban
meghatározottak szerint - hatályba lépett
hitelszerződések esetén - minden megkezdett
egész állategység után számított, legfeljebb
ötszázezer forint összegű hitelkeret, illetve a
fás
szárú
gyümölcsültetvény
igényelt
területének minden megkezdett hektárja után
számított legfeljebb egymillió forint összegű
hitelkeret
együttes
összege
alapján
megállapított
hitelkeretből
igénybe
vett
folyószámlahitel
esedékes
kamatfizetései
tekintetében 100% kamattámogatás a hitel
teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret
100%-os kamattámogatású részén felüli része
terhére igénybe vett folyószámlahitel után a
kamattámogatás mértéke megegyezik a
normál ASZK-hoz biztosítottal,

-

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozó,
egyes
agrártárgyú
támogatásokat
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017.
(VIII.7.) FM rendelet alapján új jégkáros/fagykáros
(jégkár2)
magasabb
összegű
támogatásban
részesített ASZK ügyletek esetén a hitel teljes
futamidejére
az
Agár
Széchenyi
Kártya
Üzletszabályzat
3.
számú
függelékében
részletezettek szerint:

a 2017. augusztus 8. és 2018. május 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 3. számú
Függelék 2. pont aa) és ab) alpontjaiban
meghatározottak szerint - hatályba lépett
hitelszerződések
esetén
az
„Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000
forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett
2
folyószámlahitel után 100% kamattámogatás
azzal,
hogy
a
hitelkeret
100%-os
kamattámogatású részén felüli része terhére
igénybe
vett
folyószámlahitel
után
a
kamattámogatás mértéke megegyezik a
normál ASZK kamattámogatás mértékével

-

az
egyes
nemzeti
forrásból
finanszírozott
agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat
szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet (a
továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) alapján ún. fóliakár
miatt magasabb összegű támogatásban részesített
ASZK ügyletek esetén a hitel teljes futamidejére az
Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 4. számú
függelékében részletezettek szerint:

2017. december 23. és 2018. május 31. között
(a határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések
esetén
a
Vállalkozás
választása
szerint
vagy
2017.
év
vonatkozásában
benyújtott
egységes
kérelemben feltüntetett fóliás termesztésként
jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.)
FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által
igazolt terület összegének minden megkezdett
hektárja után számított legfeljebb 1 000 000
forint összegű, hitelkeret alapján igénybe vett
2
folyószámlahitel után 100% kamattámogatás
azzal,
hogy
a
hitelkeret
100%-os
kamattámogatású részén felüli része terhére

Amennyiben a Vállalkozás egyidejűleg a „fóliakáros” és a
„jégkár2” ASZK magasabb összegű támogatásra való
jogosultsági feltételeknek is megfelel, úgy a támogatások alapját
képező jogosult területek nagyságának meghatározásakor
össze kell számítani az „ültetvény” és a „fóliás termesztésű”
terület hektárjait.
2
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A kamattámogatás számítása az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján is történhet. Átlagos hitelösszeg: az adott
kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos
napi összege
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igénybe
vett
folyószámlahitel
után
a
kamattámogatás mértéke megegyezik a
normál ASZK-nál alkalmazott kamattámogatás
mértékével

-

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében
nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011.
(V.18.) VM rendelet 2. § (8a) bekezdés a) pontja
alapján
magasabb
összegű
támogatásban
részesített ASZK hitelügyletek (ún. „jégkáros”
hitelügyletek) esetén a 2016. június 30-ig hatályba
lépett hitelszerződések esetén a 2015. április 30-át
követően esedékes kamatfizetések vonatkozásában
a hitel teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat
1.
számú
függelékében
részletezettek szerint:

(1 havi BUBOR + 4%) / év,
azaz a teljes bruttó ügyleti kamat

-

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében
nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011.
(V.18.) VM rendelet 2. § (8a) bekezdés b) pontja
alapján
magasabb
összegű
támogatásban
részesített ASZK hitelügyletek (ún. „fagykáros”
hitelügyletek) esetén legfeljebb a 2016. július 22-től
esedékes kamatfizetések vonatkozásában a hitel
teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat
1.
számú
függelékében
részletezettek szerint:

A legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba
lépett hitelszerződések esetén az „Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 500 000
forint, a 2017.április 11. és 2017. május 31.
között (határnapokat is beleértve) hatályba
lépett hitelszerződések esetén az Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000
forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett
2
folyószámlahitel után 100% kamattámogatás
azzal,
hogy
a
hitelkeret
100%-os
kamattámogatású részén felüli része terhére
igénybe
vett
folyószámlahitel
után
a
kamattámogatás mértéke megegyezik a
normál ASZK kamattámogatás mértékével

-

Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő
agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár
Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott
átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM
rendelet alapján átmeneti támogatásban részesített
ASZK hitelügyletek (ún. átmeneti támogatású
ASZK hitelügyletek) esetén a hitel teljes futamidejére
az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú
függelékében részletezettek szerint:

(1 havi BUBOR + 4%) / év,
azaz a teljes bruttó ügyleti kamat a legkésőbb
2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek
alapján megkötött - a vonatkozó jogszabály
szerint igazolt, minden megkezdett egész
állategység után legfeljebb 500 000 forint, de
max.
50
millió
forint
összegű
hitelszerződések esetén

3. Kezelési költség:
0,8% év
Kezelési költségtámogatás a magasabb összegű támogatásban részesített
-

ún.
„sertéstartást
illetve
fás
szárú
gyümölcstermesztést támogató” magasabb összegű
támogatásban részesített ASZK ügyletek teljes
futamidejére az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat
5. számú függelékében részletezettek szerint:

a 2019. január 1. és 2019. december 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 5. számú
Függelékében meghatározottak szerint hatályba lépett hitelszerződések esetén minden megkezdett egész állategység után
számított, legfeljebb ötszázezer forint összegű
hitelkeret, illetve a fás szárú gyümölcsültetvény
igényelt területének minden megkezdett
hektárja után számított legfeljebb egymillió
forint összegű hitelkeret együttes összege
alapján megállapított hitelkeretből igénybe vett
folyószámlahitelre 100% (0,8 % / év) kezelési
költségtámogatás a hitel teljes futamidejére
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-

ún. „jégkár2” ASZK hitelügyletek esetén a hitel teljes
futamidejére az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat
3. számú függelékében részletezettek szerint:

a 2017. augusztus 8. és 2018. május 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 3. számú
Függelék 2. pont aa) és ab) alpontjaiban
meghatározottak szerint - hatályba lépett
hitelszerződések
esetén
az
„Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000,forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett
folyószámlahitelre 100% (0,8 % / év) kezelési
költségtámogatás a hitel teljes futamidejére

-

ún. „fóliakár” ASZK hitelügyletek esetén a hitel teljes
futamidejére az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat
4. számú függelékében részletezettek szerint:

2017. december 23. és 2018. május 31. között
(a határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések
esetén
a
Vállalkozás
választása szerint vagy a 2017. év
vonatkozásában
benyújtott
egységes
kérelemben feltüntetett fóliás termesztésként
jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.)
FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által
igazolt terület összegének minden megkezdett
hektárja után számított legfeljebb 1 000 000
forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett
folyószámlahitelre 100% (0,8 % / év) kezelési
költségtámogatás a hitel teljes futamidejére.

Amennyiben a Vállalkozás egyidejűleg a „fóliakáros” és a „jégkár2”
ASZK magasabb összegű támogatásra való jogosultsági
feltételeknek is megfelel, úgy a támogatások alapját képező jogosult
területek nagyságának meghatározásakor össze kell számítani az
„ültetvény” és a „fóliás termesztésű” terület hektárjait.

-

ún. „jégkáros” ASZK hitelügyletek esetén (a 2016.
június 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén a
2015. április 30-át követően esedékes kezelési költség
fizetések vonatkozásában a hitel teljes futamidejére az
Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú
függelékében részletezettek szerint):

100 % (0,8 % /év)

-

ún. „fagykáros” ASZK hitelügyletek esetén (legfeljebb
a 2016. július 22-től esedékes kezelési költség fizetések
vonatkozásában a hitel teljes futamidejére az Agár
Széchenyi
Kártya
Üzletszabályzat
1.
számú
függelékében részletezettek szerint).

A legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba
lépett hitelszerződések esetén az „Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 500 000
forint, a 2017. április 11. és 2017. május 31.
között hatályba lépett hitelszerződések esetén
az „Ültetvény” minősítésű, földterület minden
megkezdett hektárja után számított legfeljebb
1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján
igénybe vett folyószámlahitel után számított
100% (0,8 % / év) kezelési költségtámogatás

-

ún. átmeneti támogatású ASZK hitelügyletek esetén a
hitel teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat 2. számú függelékében részletezettek
szerint.

100 % (0,8 % /év), a legkésőbb 2017. június
30-áig
benyújtott
hitelkérelmek
alapján
megkötött - a vonatkozó jogszabályban igazolt,
minden megkezdett egész állategység után
legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió
forint összegű - hitelszerződések esetén
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4. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességének mértéke:
a hitel tőkeösszegének 80 %-a
Vállalkozás által fizetendő kezességi díjak a kezesség összegére vetítve:
a) Kedvezményes kezességi díj:

0,95 %/év

(bruttó díj:

1,70 %/év)

A 2019. június 30-áig beérkezett* kezesi kérelmek esetén:
- elsődleges agrár ügyleteknél:
1,21 %/év
- nem elsődleges agrár ügyleteknél:
2,85 %/év

(bruttó díj:
(bruttó díj:

1,96 %/év)
3,60 %/év)

A 2019. július 1-jétől beérkezett* kezesi kérelmek esetén:
- elsődleges agrár ügyleteknél:
0,99
1,33%/év
%/év
- nem elsődleges agrár ügyleteknél:
2,49
2,95%/év
%/év

(bruttó
(bruttó
díj:díj:
(bruttó
(bruttó
díj:díj:

1,74
2,08%/év)
%/év)
3,24
3,70%/év)
%/év)

b) Piaci kezességi díj:

* kezességi díjmértékek érvényességére a kérelem Regisztráló Irodához történő benyújtásának időpontja irányadó
Kezességi díjtámogatás
- normál ASZK esetén:

0,75 % / év

-

ún.
„sertéstartást
illetve
fás
szárú
gyümölcstermesztést
támogató”
magasabb
összegű támogatásban részesített ASZK ügyletek
teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat 5. számú függelékében részletezettek
szerint:

a 2019. január 1. és 2019. december 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 5. számú
Függelékében meghatározottak szerint hatályba lépett hitelszerződések esetén minden megkezdett egész állategység után
számított,
legfeljebb
ötszázezer
forint
összegű hitelkeret, illetve a fás szárú
gyümölcsültetvény
minden
megkezdett
hektárja után számított legfeljebb egymillió
forint összegű hitelkeret együttes összege
alapján
megállapított
hitelkeretre
eső
kezességi díjak tekintetében 100% kezességi
díjtámogatás a kezességvállalás teljes
idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os
kezességi díjtámogatású részén felüli
részére számított kezességi díjtámogatás
mértéke megegyezik a normál ASZK-hoz
biztosítottal, amely a rá vonatkozó szabályok
szerint vehető igénybe

-

ún. „jégkár2” ASZK hitelügyletek esetén a
kezességvállalás teljes idejére az Agár Széchenyi
Kártya Üzletszabályzat 3. számú függelékében
részletezettek szerint):

a 2017. augusztus 8. és 2018. május 31.
között (határnapokat is beleértve) - az Agár
Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 3. számú
Függelék 2. pont aa) és ab) alpontjaiban
meghatározottak szerint - hatályba lépett
hitelszerződések esetén az „Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000
forint összegű hitelkeretre eső kezességi díj
tekintetében 100 % kezességi díjtámogatás
azzal,
hogy
a
hitelkeret
100%-os
díjtámogatású részén felüli részére számított
kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik
a normál ASZK kezességi
díjtámogatás
mértékével
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-

ún. „fóliakár” ASZK hitelügyletek esetén a
kezességvállalás teljes idejére az Agár Széchenyi
Kártya Üzletszabályzat 4. számú függelékében
részletezettek szerint):
Amennyiben a Vállalkozás egyidejűleg a „fóliakáros” és a
„jégkár2” ASZK magasabb összegű támogatásra való jogosultsági
feltételeknek is megfelel, úgy a támogatások alapját képező
jogosult területek nagyságának meghatározásakor össze kell
számítani az „ültetvény” és a „fóliás termesztésű” terület hektárjait.

v16
2017. december 23. és 2018. május 31.
között (a határnapokat is beleértve) hatályba
lépett hitelszerződések esetén a Vállalkozás
választása szerint vagy a 2017. év
vonatkozásában
benyújtott
egységes
kérelemben feltüntetett fóliás termesztésként
jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.)
FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által
igazolt
terület
összegének
minden
megkezdett hektárja után számított legfeljebb
1 000 000 forint összegű hitelkeretre eső
kezességi díj tekintetében 100 % kezességi
díjtámogatás azzal, hogy a hitelkeret 100%os díjtámogatású részén felüli részére
számított kezességi díjtámogatás mértéke
megegyezik a normál ASZK kezességi
díjtámogatás mértékével

-

ún. „jégkáros” ASZK hitelügyletek esetén (a 2016.
június 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén a
2015. április 30-át követően esedékes kezességi
díjfizetések vonatkozásában a kezességvállalás teljes
idejére az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1.
számú függelékében részletezettek szerint)

bruttó kezességi díj mértékével egyező

-

ún.
„fagykáros”
ASZK
hitelügyletek
esetén
(legfeljebb a 2016. július 22-től esedékes kezességi
díjfizetések vonatkozásában a kezességvállalás teljes
idejére az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1.
számú függelékében részletezettek szerint).

A legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba
lépett hitelszerződések esetén az „Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 500 000
forint, a 2017. április 11. és 2017. május 31.
között (határnapokat is beleértve) hatályba
lépett hitelszerződések esetén az Ültetvény”
minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000
forint összegű hitelkeret után 100 %
kezességi díjtámogatás azzal, hogy a
hitelkeret 100%-os díjtámogatású részén
felüli
részére
számított
kezességi
díjtámogatás mértéke megegyezik a normál
ASZK kezességi díjtámogatás mértékével

-

ún. átmeneti támogatású ASZK hitelügyletek esetén
a hitel teljes futamidejére az Agár Széchenyi Kártya
Üzletszabályzat 2. számú függelékében részletezettek
szerint:

bruttó kezességi díj mértékével egyező, a
legkésőbb 2017. június 30-áig benyújtott
hitelkérelmek alapján megkötött - a
vonatkozó jogszabály szerint igazolt, minden
megkezdett
egész
állategység
után
legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió
forint összegű - hitelszerződések esetén

5. Különdíj:
egyszeri 1%
A szerződésben vállalt - maximum a hitelösszegnek megfelelő - kötelező számlaforgalom nemteljesítése 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 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.

