A 2017.08.15-től hatályos Agrár Széchenyi Kártya
Kezességi Üzletszabályzat módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2017. augusztus 15-től több területet érintően
módosítja az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbiakban
részletezettek szerint.
1) Az ASZK kezességgel biztosított összeg maximumának változása
A Földművelésügyi Minisztérium módosította a 39/2011. (V. 18.) VM rendeletet, amelynek
eredményeképpen az Agrár Széchenyi Kártya esetében a kezességgel biztosított összeg
szerződésenként 50 millió Ft helyett már 100 millió Ft is lehet. Ezt a jogszabályi változást
rögzítettük a Kezességi Üzletszabályzatban is.
Ezzel egy időben az AVHGA a hitelösszegekre vonatkozó összeszámítási szabályokat is
módosította az alábbiak szerint:
•

A könnyített fedezetű hitelek összege nem haladhatja meg a 100 millió Ft-ot, ideértve a
bírálat alatt lévő ügyleteket is, de bele nem értve hitelkiváltás esetén a kiváltandó
ügyletet.

•

A könnyített fedezetű hitelek és a COSME viszontgaranciával biztosított hitelek együttes
összege nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot, ideértve a bírálat alatt lévő ügyleteket is,
de bele nem értve hitelkiváltás esetén a kiváltandó ügyletet.

•

A könnyített fedezetű hitelek és a COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi
ügylet együttes összege nem haladhatja meg a 225 millió Ft-ot, ideértve a bírálat alatt
lévő ügyleteket is, de bele nem értve hitelkiváltás esetén a kiváltandó ügyletet.
➢ A módosítás az ASZK KÜSZ II.4.1. pontját érinti.

2) Értelmező rendelkezések
Könnyített fedezetű hitelek definíciója
A könnyített fedezetű hitelek fogalmával kiegészült az Értelmező rendelkezések fejezet.
➢ Az ASZK KÜSZ I. Értelmező rendelkezések fejezet a 17. ponttal bővült.
KKV definíció
Módosult a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény KKV meghatározása, amely miatt szükséges a törvény szövegének megfelelően
módosítani az AVHGA Vállalkozás definícióját is. A módosítás következtében amennyiben
az állam vagy önkormányzat részesedése a KKV-nak minősülő vállalkozásban nemcsak

meghaladja, hanem el is éri a 25%-ot, a vállalkozás nem minősülhet KKV-nak. Állami vagy
önkormányzati részesedés esetén a továbbiakban csak a többségi befolyást meg nem
haladó, ún. partnervállalkozási kapcsolat esetén minősülhet egy vállalkozás KKV-nak.
➢ Az ASZK KÜSZ I. Értelmező rendelkezések fejezetének 21. pontja módosult.
3) Egyebek
Előszűrés törlése
Tekintettel arra, hogy előszűrésre jelenleg nincsen lehetőség, a vonatkozó bekezdést
töröltük.
➢ Az ASZK KÜSZ III.1. pontja törlésre került
Csődeljárás és adósságrendezési eljárás alatt megkötendő egyezségek esetében
alkalmazandó díjfizetési szabályok
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálybalépése
óta az Alapítvány több szakaszban igazította eljárásrendjét az új jogszabályhoz. Jelen
Kezességi Üzletszabályzat módosítással az Alapítvány rendezi mind a csődeljárás, mind az
adósságrendezési eljárás alatt megkötendő egyezség esetében alkalmazandó díjfizetési
szabályokat.
➢ Az ASZK KÜSZ Hirdetménye kiegészült egy új, IV. fejezettel.
2017. július 1. előtti piaci díjak törlése
➢ Az ASZK KÜSZ Hirdetményének I.2 pontja módosult.
Ptk. vonatkozó paragrafusának hatályon kívül helyezése
➢ Az ASZK KÜSZ XIV.1. c) pontja törlésre került

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

2

