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AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL 

Érvényes 2019. január 01-től 
 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

 
Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 
II. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói 

 
Bírálati díj1 / éves: 
 
Hatályos: 2017. március 6-át követően létrejött új, ismételt, meghosszabbítás és 
keretemelés igényléstípusú hitelszerződések esetén (azok adatszolgáltatási időpontjait 
is beleértve): 

Hitelkeret 
Éves „bírálati díj”1 

bruttó 
Esedékesség 

500e Ft-os hitelkeret esetén  15 000,- Ft 

Kártya igénylésekor2 

600 e -2 MFt közötti hitelkeret esetén  30 000,- Ft 

2,1 - 4 MFt közötti hitelkeret esetén  50 000,- Ft 

4,1 - 6 MFt közötti hitelkeret esetén  70 000,- Ft 

6,1 - 10 MFt közötti hitelkeret esetén  90 000,- Ft 

10,1 - 15 MFt közötti hitelkeret esetén  120 000,- Ft 

15,1 - 20 MFt közötti hitelkeret esetén  140 000,- Ft 

20,1 - 25 MFt közötti hitelkeret esetén 160 000,- Ft 

25,1 - 50 MFt közötti hitelkeret esetén  180 000,- Ft 

50,1 - 75 MFt közötti hitelkeret esetén 230 000,- Ft 

75,1 - 100 MFt közötti hitelkeret esetén 280 000,- Ft 

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

Hitelkeret 
Éves „bírálati díj”1 

bruttó 
Esedékesség 

500.000,- Ft-os hitelkeret esetén 7.500,- Ft 

Kártya igénylésekor2 

0,6-2,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 15.000,- Ft 

2,6-4,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 30.000,- Ft 

4,6-6,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 70.000,- Ft 

6,6-10,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 90.000,- Ft 

10,6-20,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 120.000,- Ft 

20,6-25 millió Ft-os hitelkeret esetén 140.000,- Ft 

25,1-50 millió Ft-os hitelkeret esetén 160.000,- Ft 
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Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft 
Társkártya 

igénylésekor 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100,- Ft + 0,9%  

Elszámolás 
beérkezésének 

napja 

ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100,- Ft + 0,9% 

ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) 350 Ft + 0,9% 

ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR + 1,6% 

ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% max. 6 000 Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% max. 21 EUR  

Kártyaletiltás 0 Ft 
Bejelentés 

beérkezésének 
napja 

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) 737 Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártásakor 

Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya  500.000 Ft - 

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) 1.000.000 Ft - 

Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - 

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + 
POS vásárlás) 

10 db / nap - 

Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához 
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2019.01.31-ig nem kerül felszámításra. 
 

2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon igénybe vehető 

szolgáltatásokat, a terminálok leszerelésre kerülnek. Ezen időpontot követően nem biztosított a POS terminálnál 

történő bankpénztári készpénzfelvétel (saját és integrációs), illetve a bankpénztári POS egyenleg lekérdezés 

(saját és integrációs) tranzakció típusok végrehajtása.” 

 
1 A „bírálati” díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre 
bocsátásának, illetve felülvizsgálatának jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez 
kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.  
 
2 Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés 

felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) 

aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 
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III. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói 
 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Ügyleti kamat (bruttó kamat): 
Referenciakamat + 

Kamatfelár: 
1 havi BUBOR + 4 % 

 

Kamattámogatás: 4 % 

Amennyiben a VM/MVH a 
kamattámogatás folyósítását bármely 
okból megtagadja vagy felfüggeszti, 

ezen összeg esedékessége a 
VM/MVH ez irányú értesítésének 

kézhezvétele napja. 

Ügyfél által fizetendő kamat: 
Nettó kamat = Ügyleti 
kamat (bruttó kamat) – 
4% (kamattámogatás) 

Fizetendő negyedévente, a zárlat 
napján 

Kezelési költség (kamattal 
megegyező módon számítandó): 

0,8 % negyedévente, a zárlat napján 

Késedelmi kamat tőketartozásra: Ügyleti kamat + 6 % Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások – 

ügyleti kamat és kezelési költség – 

után havonta, minden hó végi 

záráskor, illetve a lejárt tartozás 

érvényesítéskor esedékes. 

Késedelmi kamat ügyleti kamatra, 
kezelési költségre és egyéb 
tartozásra: 

6% 

Agrár –Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető 
kezességvállalási díja 

Lásd: alábbi táblázat 
szerint 

A támogatás nem haladhatja meg a 
garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának 
megfelelő összeget 
 

Amennyiben a VM/MVH a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
megtagadja, vagy felfüggeszti, a 
garanciadíj támogatás összegével 
megegyező összeg esedékessége a 
VM/MVH ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja 

 
 
IV. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak 

 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Szerződéskötési díj (csökkenő 
hitelkeret rendelkezésre tartása esetén 
kerül felszámításra)  

egyszeri 3%, 
vetítési alapja a  

csökkentésre kerülő 
hitelrész 

Bankszámla Hitelszerződés hatályba 
lépésének napján 

Különdíj (a Bankszámla 
Hitelszerződésben előírt és vállalt 
kötelező számlaforgalom nem 
teljesítése esetén az előírt és a 
valósan teljesített számlaforgalom 
közötti különbözetre vetítve kerül 
felszámításra egyösszegben)  

1% 

A Bankszámla/Hitelszerződés 
megszűnésének napján, illetve pozitív 
felülvizsgálati döntés esetén a „Hitel 
lejárata” napján 
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V. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja 80%-os 
kezességi mérték esetén 

1. A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj mértéke a 
kezesség összegére vetítve:  1,70% 

- ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év 
- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve:  0,95 

%/év 
 
 

2.  Piaci kezességi díj1 mértéke a kezesség összegére vetítve: 

 2016. július 1-jétől 

Elsődleges agrár 

ügyletek esetén**  
2,28%/év2 

Nem elsődleges agrár 

ügyletek esetén*** 
4,00%/év3 

- ebből az állami garancia díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év 

- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve: 

 
 

 2016. július 1-jétől 

Elsődleges agrár 

ügyletek esetén**  
1,53%/év 

Nem elsődleges agrár 

ügyletek esetén*** 
3,25%/év 

  

                                                           
1  Az Alapítvány piaci kezességi díjai minden év július 1-től az Európai Bizottság N 125/2008 és N 201b/2007 

számú határozatai alapján módosításra kerülnek. 
**  Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" 

kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy 
a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség 
"Agrárkezesség" kategóriába tartozna. 

2  Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 1,824% 
*** Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános 

vállalkozói kezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével 
nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj 
alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába tartozna. 

3  Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 3,2% 
**  Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" 

kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy 
a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség 
"Agrárkezesség" kategóriába tartozna. 

*** Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános 
vállalkozói kezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével 
nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj 
alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába tartozna. 


