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Agrár Széchenyi Kártya Plusz - ÚJ Agrár Széchenyi Kártya 100%-os támogatással 
 
A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti gazdasági 
nehézségek kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében  

 új, 

 kedvezményes feltételrendszerű, 

 emelt hitelösszegű, a korábbi legfeljebb 100 M Ft-os Agrár Széchenyi Kártyához képest már 

 500 ezer Ft-tól akár 200 millió forintig terjedő maximális hitelösszegű, 

 1, 2 vagy 3 éves futamidejű, 

 kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban részesített 
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel került bevezetésre. 
 
A Kormányzat az ASZK Plusz hitelekhez annak teljes futamidejére 

 100% kamattámogatást, 
 100% kezességi díjtámogatást, 
 teljes kezelési költségtámogatást, 
 illetve akár teljes egyéb költségtámogatást is nyújt.  
 
0% kamat, 0 Ft költség, 0 Ft díj 
 

A kiemelt támogatások a 2020.december 31-éig megkötött és hatályba lépett Agrár Széchenyi Kártya 
hitelszerződésekhez vehetőek igénybe. 
Az kiemelt támogatású és emelt hitelösszegű Agrár Széchenyi Kártya PLUSZ már igényelhető országszerte 
a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. 
 

 

ASZK – A Konstrukcióról általánosságban 
 
A Széchenyi Kártya Program mezőgazdasági vállalkozások részére történő kiterjesztésére és az első Agrár 
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (továbbiakban ASZK) átadására 2011-ben került sor. 
 
Az Agrárminisztérium, a KAVOSZ Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (továbbiakban 
AVHGA), valamint a Magyar Államkincstár (korábban MVH) együttműködésével és bevonásával került 
kidolgozásra a Széchenyi Kártya Program hatodik konstrukciója, amely már 9 éve bizonyítja, hogy teljesíti 
létrehozásának célját: 

- segíti a hazai agrárvállalkozások likviditási helyzetének javítását,  
- védi, támogatja őket a pénzügyi és gazdasági válságok,  
- vis maior elemi károk átvészelésében,  
- hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és további munkahelyek teremtéséhez,  
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- több ezer agráriumban tevékenykedő család megélhetését biztosítva, fenntartva és megteremtve,  
- miközben a növekvő gazdasági aktivitás és stabilitás értelemszerűen pozitívan befolyásolja a 

költségvetés bevételeit is. 
 

Előnyei 
A konstrukció a hitelintézetek által korábban túl kockázatosnak tartott agrárágazat finanszírozásának egyik 
legkedvezőbb lehetősége lett, köszönhetően 

-  az AVHGA garantőr intézményi kezességvállalásának,  
- a vállalkozások tulajdonosai személyes garanciájának,  
- és a többlépcsős hitelbírálatnak is. 

További nagy előnye az Agrár Széchenyi Kártyának, hogy a konstrukcióban a hitelnyújtó bankok 
megelőlegezik a kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és ASZK Plusz esetén a kezelési 
költségtámogatást, így esedékességkor a vállalkozásoknak a támogatás összegét nem kell megfizetniük. 
 
A most bevezetett ASZK Plusz mellett továbbra is elérhető a max. 100 MFt összegben igényelhető ún. 
„normál” ASZK, amelyhez az állam szintén jelentős mértékű - 4% - kamattámogatást, ill. a teljes futamidőre 
járó kezességi díjtámogatást biztosít. 
 
 
Igénylők köre – Kiknek szól? 
 
Az ASZK-t mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- 
és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző olyan 

 egyéni vállalkozó,  

 mezőgazdasági őstermelő,  

 családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője), 

 erdőbirtokossági társulat,  

 gazdasági társaság,  

 egyéni cég, ill.  

 szövetkezet  
igényelheti, amely legalább egy (25 millió forint feletti hitelkeret igénylése esetén két) teljes lezárt éve 
működik.  
Fiatal mezőgazdasági termelők egy éves gazdálkodási múlt nélkül is igényelhetnek ASZK-t. 
 
Eddigi eredmények 
 
A 2011-es indulástól 2020. március 31-ig az ASZK-ban (kumulált számok): 

 a létrejött hitelügyletek száma: 18,6 ezer db  

 ez nagyságrendileg 9 800 db ügyfelet jelent 

 a szerződött hitelösszeg: 200 Mrd Ft  
 
A 2019-es évben: 

 a létrejött új hitelügyletek száma: 4,6 ezer db 

 az új szerződött hitelösszeg: 56 Mrd Ft 
 
Beváltás – bizalmi termék 
 
Az Agrár Széchenyi Kártyát igénybe vett vállalkozások megbízható, jó adósok, a portfolióban rendkívül 
alacsony a nemfizető ügyfelek aránya, a szerződött hitelösszeg értéket figyelembe véve kevesebb, mint 
0,3%.  
Ez az alacsony bedőlési arány is egyértelműen mutatja, milyen megbízhatóak az agrárvállalkozások. A hosszú 
évek tapasztalatai, valamint vállalkozói és partneri visszajelzések alapján kimondhatjuk, hogy az ASZK bizalmi 
termék. Egy vállalkozás pozitív jelzője az, hogy „Agrár Széchenyi Kártyás”. 


