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Tisztelt Gazdálkodó! 

 
A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő gazdálkodók részére a Duna Takarék Banknál 2017-ben is elérhető az EU-s 

és állami támogatások (az egységes területalapú támogatás, a „zöldítés” komponens, valamint a fiatal gazdálkodóknak 

juttatott támogatás) előfinanszírozását célzó hitel, amivel már a támogatás(ok) kifizetése előtt szabadon felhasználható 

forráshoz juthat a mezőgazdasági termelő. 
 

Az előfinanszírozási konstrukció azon mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások (gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező őstermelők, családi gazdálkodók) számára kínál optimális megoldást, ahol a 
várható támogatás megérkezéséig, a hatékony termelés elősegítése, fenntartása, likviditásuk folyamatos biztosítása 
érdekében plusz forrásra van szükség. Az előfinanszírozás segítségével már a tavaszi munkálatok megkezdéséhez, a 
termeléshez nélkülözhetetlen forgóeszközök (vetőmag, műtrágya, stb.) beszerzéséhez, a vállalkozás fejlesztésének 
finanszírozásához szükséges pénzügyi források a gazdálkodók rendelkezésére állnak.  

 

A hiteligénylővel szemben támasztott feltételek: 
 

 aktív gazdának minősül, 

 rendelkezik a Magyar Államkincstárnál ügyfél-azonosítóval (korábban: regisztrációs számmal), 

 nem lehet a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása, illetve sorban álló tétele, 

 nem folyik ellene az MVH által indított eljárás jogosulatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt, 

 a kölcsön futamidejét meghaladó földbérleti szerződéssel rendelkezik a finanszírozandó területre vagy igazolni 

tudja, hogy a finanszírozandó terület saját tulajdonában van, 

 nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, 

 a „zöldítés” komponens finanszírozása esetén, a zöldítés követelményeinek megfelel, 

 a támogatás(ok) fogadására szolgáló, elkülönített bankszámláját a Duna Takarék Bank vezeti vagy annak 

megnyitására és bejelentésére legkésőbb a kölcsönszerződés aláírásáig sor kerül. 

 

Az előfinanszírozási konstrukció előnyei: 

 
Szabadon felhasználható: a hitelcél nem kerül meghatározásra, a mezőgazdasági tevékenység során felmerülő 

bármely költség kifizethető belőle, de felhasználható forgóeszköz beszerzésre vagy beruházásra is 

Kedvező kamatozású: a konkurens pénzintézetek között is kedvezőnek számít a Duna Takarék Bank Zrt. által 

meghatározott 1 havi BUBOR + 2,5 – 4,5 % mértékű éves kamat 

Minimális induló költséggel elérhető: a folyósítási jutalékon felül hitelbírálati és / vagy hitel előkészítési vagy egyéb díj 

felszámítására nem kerül sor (amennyiben ingatlan fedezet bevonása nem kerül előírásra, 5 millió Ft hitelösszegig nem 

szükséges közjegyzői okiratba foglalni a kapcsolódó szerződéseket, így nincs közjegyzői díj sincs) 

Magas finanszírozási arány: akár 95 % is lehet egyedi döntés alapján 

Akár ingatlan fedezet nélkül is igénybe vehető: a hitel fedezetét elsősorban az Ügyfél részére megítélt és 

kifolyósításra kerülő támogatás, illetve magánszemély(ek) kezesség vállalása képezi 

Díjmentes előtörlesztési lehetőség: részösszeg vagy a teljes tartozás előtörlesztésére a futamidő végéig bármikor van 

lehetőség, ehhez kapcsolódóan külön díj nem kerül felszámításra 

Minimális dokumentációs igény, egyszerű, gyors hitelbírálat: a hitelkérelmi nyomtatvány egyszerűsített, valamint 

amennyiben a korábbi évhez viszonyítva nem változott (nőtt) a földhasználat, nem szükséges földhasználati lapokat 

bemutatni 

Akár februártól igényelhető: már az ez évi Egységes kérelem benyújtása előtt is befogadhatóak a hitelkérelmek 

Új ügyfelek számára is elérhető: Duna Takarék Banki számlamúlt nélkül is igénybe vehető 
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A Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyújtott hitel főbb jellemzői:  
 

Kölcsönösszeg: 
minimum 500.000,- Ft, maximum az előző évi támogatási határozatban szereplő 
összeg 95 %-a  

Finanszírozási arány: 75 – 95 % (a finanszírozás kezdetétől és az ügyfélminősítéstől függően) 

Devizanem: HUF 

Futamidő: a finanszírozás kezdetétől legfeljebb 2018. július 31-ig 

Kamat, évi: 1 havi BUBOR + 2,5 – 4,5 % (2017.02.01-jén az 1 havi BUBOR mértéke: 0,15 %) 

Egyéb díj, költség: folyósítási jutalék 0,5 – 1 % 

Biztosítékok: 

 az előfinanszírozott támogatások elzálogosítása (engedményezés), 

 magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.  
 

Kiegészítő biztosítékként ingatlan fedezet, óvadék vagy egyéb, a Bank által 
elfogadott biztosíték bevonása is előírásra kerülhet 

Kamat- és tőke fizetés: 
kamatfizetés minden hó utolsó banki munkanapján, tőketörlesztés a támogatás(ok) 
megérkezéséhez igazítva (kötelező előtörlesztés), de legkésőbb a futamidő végén 
egy összegben esedékes 

Kölcsönszerződés aláírása: legkésőbb 2017. október 31-ig 

 

Az itt nem részletezett költségeket, kamatokat, díjakat, jutalékokat és egyéb feltételeket a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. 

Üzletszabályzata és mindenkor hatályos Hirdetménye (Vállalkozói Hitel Üzletág / Kondíciós lista) tartalmazza. 

 

További termékeink és szolgáltatásaink megtalálhatóak a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókjaiban és a 

www.dunatakarek.hu oldalon. 

 

Jelen tájékoztató nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja. Az ajánlat a Bank 

számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, a Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyújtott hitelhez kapcsolódó 

részletes információkról, pontos feltételekről, valamint a hitelkérelemhez szükséges benyújtandó 

dokumentumokról a Duna Takarék Bank Zrt. bármely fiókjában kérhető bővebb tájékoztatás.  
 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókhálózata:  
 

 
Bajna                             33/506-030 

bajna@dunatakarek.hu 
 

Gyermely                         34/570-040 

gyermely@dunatakarek.hu  
 

Mosonmagyaróvár – Moson 
Üzletház *

,
 **              96/212-696 

moson@dunatakarek.hu 

 
Bajót                             33/506-310 

bajot@dunatakarek.hu 
 

Győr-Belváros*
,
 **          96/511-714 

gyor.belvaros@dunatakarek.hu  
 

Nyergesújfalu*
,
 **      33/504-120 

nyerges@dunatakarek.hu 

 
Budapest, Aulich u. ** 1/301-5090 

budapest.aulich@dunatakarek.hu 
 

Győr Központi fiók **     96/514-414 

gyor.uzletikozpont@dunatakarek.hu  
 

Piliscsév                     33/508-040 

piliscsev@dunatakarek.hu 

 
Dorog*

,
 **                      33/503-090 

dorog@dunatakarek.hu  
 

Halászi                           96/ 573-200 

halaszi@dunatakarek.hu  
 

Püski                          96/721-400 

puski@dunatakarek.hu 

 
Dunasziget                   96/233-481 

dunasziget@dunatakarek.hu  
 

Jánossomorja*
,
 **           96/565-180 

janossomorja@dunatakarek.hu  
 

Sárisáp                       33/508-340 

sarisap@dunatakarek.hu 

 
Esztergom*

,
 **              33/412-944 

esztergom@dunatakarek.hu  
 

Lipót                                96/576-658 

lipot@dunatakarek.hu  
 

Székesfehérvár **      22/500-583 

szekesfehervar@dunatakarek.hu 

 
Felcsút                          22/594-000 

felcsut@dunatakarek.hu  
 

Máriakálnok                    96/215-029 

mariakalnok@dunatakarek.hu  
 

Tát **                           33/504-520 

tat@dunatakarek.hu 

 
Fertőszentmiklós*

,
 **  99/ 544-156 

fertoszentmiklos@dunatakarek.hu  
 

Mosonmagyaróvár*
,
 **   96/578-350 

movar@dunatakarek.hu  
 

Tokod                         33/505-010 

tokod@dunatakarek.hu 
 

*: Szombaton is nyitva tartó fiókok 
**: A Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására 
    nyújtott hitelt forgalmazó fiókok 

 
 
 

Központi információ: 

: 9022 Győr, Árpád u. 93.      : 40/ 99 00 99   weblap:  www.dunatakarek.hu      email: kozpont@dunatakarek.hu 

Az Ön tanácsadó fiókja: 

http://www.dunatakarek.hu/
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=351&Itemid=91
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=350&Itemid=90
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=336&Itemid=76
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=347&Itemid=87
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=338&Itemid=78
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=337&Itemid=77
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=344&Itemid=84
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=342&Itemid=82
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=327&Itemid=67
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=330&Itemid=70
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=328&Itemid=68
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=331&Itemid=71
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=149&Itemid=66
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=341&Itemid=81
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=352&Itemid=92
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=532&Itemid=138
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=329&Itemid=69
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=348&Itemid=88
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=332&Itemid=72
http://intranet.dntksz.intra/index.php?option=com_contact&view=category&catid=349&Itemid=89
http://www.dunatakarek.hu/

