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Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi
Üzletszabályzat módosításának részleteiről
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2020. április 1-jével módosítja az
Üzletszabályzatát és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát, valamint
módosulnak igényléshez kapcsolódó dokumentumok és segédanyagok is. A módosítások
részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

I. Üzletszabályzat módosítás
Fedezettségi elvárás mérséklése agrár ügyletek esetében
Az alapítványi fedezettségi elvárások táblázatára vonatkozóan egy könnyítést vezetünk be,
miszerint az agrárcélú, IV. osztályú adósok felé támasztott 25%-os mértékű fedezettségi
elvárás is indokolt esetben akár 0%-ra mérsékelhető.
➢ Módosul az Üzletszabályzat II.3.2.2. pontja.
Általános csoportmentességi rendelet egyes jogcímeinek bevezetése
Az alapítvány a mezőgazdasági csoportmentességi támogatási rendelet két jogcíme mellé
bevezeti az általános csoportmentességi támogatási rendelet1 négy jogcímét is, mellyel a
beruházási hiteleket igénybe vevő vállalkozások szélesebb körének tudjuk a kezességet
támogatásként biztosítani oly módon, hogy nincs szükség az általános de minimis
támogatási keret felhasználására. A rendelkezések már április 1-jével hatályba lépnek, de
tekintettel az Európai Bizottság felé fennálló bejelentési kötelezettségére, az alapítvány a
gyakorlatban májustól tervezi alkalmazni a bevezetett jogcímeket, az időpontról külön
tájékoztatást fogunk küldeni.
Az új támogatási jogcímek az alábbiak:
- regionális beruházási támogatás (14. cikk)
- kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)
- az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk)
- a megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41. cikk)
A 14. és a 17. cikk szerinti támogatási jogcím kapcsolódhat a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet
alapján kamattámogatásban részesített beruházási hitelekhez is, ezentúl az alapítvány ezen
jogcímen támogatott beruházási hitelekhez kapcsolódó kedvezményes díjú kezességet is
általános csoportmentességi támogatási jogcímeken tudja biztosítani a feltételek
megfelelősége esetén.
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A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014 június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet.

Fentiekkel összefüggésben egy új, 5. számú melléklettel egészítjük ki az Üzletszabályzatot,
melynek szövege az Általános csoportmentességi rendeleten és a kapcsolódó magyar
jogszabályokon (elsősorban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendeleten) alapul.
A kezesség támogatási jogcímének megállapítása továbbra sem a pénzügyi intézmények
munkatársainak feladata. Az alkalmazandó támogatási jogcímet a bírálat során az alapítvány
döntéshozói vizsgálják meg az ügylet dokumentumai, paraméterei és beruházási ügyleteknél
a vállalkozás által kitöltendő EMVA/csoportmentességi nyilatkozat alapján.
➢ Bekerül az Üzletszabályzatba egy új, 5. számú melléklet, melynek címe: Általános
csoportmentességi rendeleten alapuló támogatás.
➢ Módosulnak az I. Értelmező rendelkezések között az alábbiak: I.7. Állami
támogatások, I.25. Költségvetési díjtámogatás, I.35. Támogatástartalom.
Kezdő vállalkozások definiálása
Az alapítvány kezdő vállalkozások – azaz egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező
vállalkozások – hiteleihez is vállal kezességet. Az egyértelműség kedvéért, valamint
figyelemmel a generációváltás és fiatal gazdák ügyének kiemelt fontosságára, az
Üzletszabályzatba jelen módosítással bekerül az erre vonatkozó utalás. Továbbá definiáljuk,
hogy ki minősül kezdő vállalkozásnak.
➢ Az Üzletszabályzat azonosítási feltételekről szóló II.1.3.b pontja kiegészítésre kerül
valamint bővül az I. Értelmező rendelkezések köre a 19. ponttal, az ezt követő pontok
átszámozásra kerülnek.
Kezességi díj visszatérítés szabályainak pontosítása
A kezességi díj visszatérítése kapcsán, az eddigi gyakorlatunknak megfelelően
egységesítjük, hogy az alapítvány mit vesz figyelembe az időarányos, visszatérítendő díj
meghatározása során.
➢ Módosul a Hirdetmény III.3. és III.4. pontja.
Adatszolgáltatás
A pénzügyi intézmények havi adatszolgáltatása tekintetében a gyakorlatban kialakult egy
korrekciós mechanizmus a nyilvánvaló hibák esetén, miszerint az alapítvány jelezte az
észlelt problémákat az adott pénzügyi intézmény felé, amelynek egyetértése esetén a hibák
javításra is kerültek. Ennek az együttműködés jegyében kialakított folyamatnak az
üzletszabályzati hátterét teremtjük meg.
➢ Kiegészítésre kerül az Üzletszabályzat VII. fejezete egy új 4. ponttal, az ezt követő
pontok átszámozásra kerülnek.
Egyebek
➢ Aktualizálásra kerül az Üzletszabályzat XV.6 és XV.8 pontja a kiszervezett
tevékenységet ellátók tekintetében.
➢ Pontosításra kerül a szövegezés a II.5, a 1.2, 1.3 és 1.4 pontokban.
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II. Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Aktualizálásra kerül az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat XVI. 2.5 és 2.7
pontja a kiszervezett tevékenységet ellátók tekintetében.

III.Változó dokumentumok
2020. április 1-i hatállyal az alapítvány alábbi dokumentumai változnak.
Szabályzatok:
• Üzletszabályzat
• Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igényléshez szükséges dokumentumok:
• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
o 2020. május 31-ig elfogadjuk a korábban hatályos ÁSZF-eket, azok beküldése
esetén nem alkalmazunk hiánypótlást.
• EMVA/csoportmentességi nyilatkozat (korábbi nevén: EMVA/mezőgazdasági
csoportmentességi nyilatkozat)
o 2020. május 31-ig elfogadjuk a korábban hatályos EMVA/mezőgazdasági
csoportmentességi nyilatkozatot, annak beküldése esetén nem alkalmazunk
hiánypótlást.
Segédanyagok:
• Útmutató
• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
• GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések
A szabályzatok, a felsorolt dokumentumok, a Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához
és az Útmutató elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok
menüpontja.
A GYIK kizárólag a PartnerWeb Dokumentumok menüpontjából elérhető.
2020. március 16.
Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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