Tájékoztatás a 2021. december 1-től valamint 2022. január 10-től
hatályos AVHGA Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya
Kezességi Üzletszabályzat módosításának részleteiről
Tisztelt Partnerünk!
Az Alapítvány két részletben, 2021. december 1-i és 2022. január 10-i hatállyal módosítja
az Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi
területeket érintően:
2021. december 1-i hatállyal módosuló kezességvállalási feltételek:
I.1. AVHGA általi adatjavítás a PW rögzítés folyamatában
I.2. Bírálati napok számítási rendje
I.3. Átmeneti jogcím meghosszabbodása
I.4. Fizetési és hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása
I.5. Széchenyi Mikrohitel Konstrukció bevezetése
I.6. Egyéb módosítások
2022. január 10-i hatállyal módosuló kezességvállalási feltételek:
II.1. Díjcsökkentés az agrár és nem agrár szegmensben
II.1.1. Új szegmens és díjtétel bevezetése a nem agrár (vidékfejlesztési) célú
folyószámla és forgóeszköz ügyletek esetén
II.1.2. agrár beruházási szegmens díjtétele
II.2. Fedezeti elvárások egyszerűsítése
II.3 Magasabb kezességvállalási mérték maximumok
2021. december 1-i hatállyal módosul az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi
Üzletszabályzat
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak.

2021. december 1-i hatállyal módosuló kezességvállalási feltételek
I.1.

AVHGA általi adatjavítás a PW rögzítés folyamatában

A kezességi kérelmek bírálata és a fennálló kezességek módosítása során felmerülő
hiánypótlások időigényének csökkentése érdekében újabb kényelmi funkciót vezetünk be a
PartnerWeb felületen keresztül teljesítendő hiánypótlások terén.
Ha az AVHGA a kérelemben elírást vagy egyértelmű hibát azonosít, amely a bank által
becsatolt dokumentumokból egyértelműen megállapítható, úgy annak javítására javaslatot
tehetnek a bíráló kollégáink. Erről a PartnerWeben keresztül hiánypótlásként értesítjük a
pénzügyi intézményt. A PW-n megjelenítjük egyben a javasolt új és az eredeti adatokat is.
Amennyiben a pénzügyi intézmény elfogadja a javításokat, úgy a szokásos folyamatként,

elektronikus bélyegzőjükkel csak alá kell írniuk a módosult kérelmeiket. Ez az
egyszerűsített és gyorsabb hiánypótlás típus az adminisztratív terhek könnyítése révén,
végeredményben a hitelkihelyezés folyamatát is felgyorsíthatja.
➢ Módosult az Üzletszabályzat IV.1.1. és IV.2.1 pontja
I.2.

Bírálati napok számítási rendje

2021. december 1-től Partnereinktől érkező új kezességi és módosítási kérelmek bírálati
határidejét technikailag 1-1 munkanappal csökkentettük, a bírálati határidők a benyújtást
követő munkanapon kezdődnek:
❖ 25 millió Ft kezességgel biztosított összegig max. 2 munkanap
❖ 25-200 millió Ft kezességgel biztosított összegig max. 4 munkanap
❖ 200 millió Ft kezességgel biztosított összeg felett max. 7 munkanap
❖ módosítási kérelem max. 7 munkanap
➢ Módosult az Üzletszabályzat IV.3.1.1., VI.3.7., VI.4.5., VI.5.5. és XIV.1.3 és 1.5 pontja
I.3.

Átmeneti jogcím meghosszabbodása

Az Európai Bizottság 2020. március 19-i, COVID-19 járvánnyal összefüggésben kiadott
átmeneti támogatási keretszabály közleményének 6. számú módosítására tekintettel,
amely további fél évvel, 2022. június 30-ig meghosszabbította az átmeneti támogatási
jogcím alkalmazását, a 7. számú melléklet 1. pontjából kivezettük a korábbi véghatáridőt és
az Európai Bizottság vonatkozó határozatára hivatkozunk. Az Agrár Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitelről szóló 8. számú mellékletünk esetében hasonló módon jártunk el.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 7. számú mellékletének bevezető része, az 1. és 12.
pontja, a 8. számú melléklet bevezető része és 2. pontja. Hivatkozás pontosítására
került sor a 9. és 11. pontban, valamint módosult a 13. pont.
I.4.

Fizetési és hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.
15.) Korm. rendelet kiadásával a második fizetési és hiteltörlesztési moratórium vége
ismételten módosult a korábbi 2021. szeptember 30-i dátumról 2021. október 31-ére azzal,
hogy további kritériumoknak megfelelő alanyi kör (kiemelt társadalmi csoportok, valamint
pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások) kérheti, hogy a fizetési moratórium számára
2022. június 30-ig kerüljön meghosszabbításra. Ezzel egy időben jelent meg az 537/2021.
(IX. 15.) Korm. rendelet, amely az elszámolás részletszabályaira vonatkozik, valamint egy
külön rendelet, a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet határozza meg a kérelem pontos formáját,
tartalmát.
Az Üzletszabályzat 6. számú mellékletében bevezetésre került, hogy a pénzügyi
intézmények tájékoztatáshoz kötött módosítás megtételére vonatkozó kötelezettségének
elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
Pontosításra került az utólagos kezességi díj számításának alapjára vonatkozó szabály.
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Kivezettük az Általános Szerződési Feltételek dokumentum tekintetében az együttes ealáírásra vonatkozó átmeneti rendelkezési szabályt.
Pontosítottuk azon bekezdést, miszerint a beváltás esetén a Lehívás lap mellékleteként
csatolni szükséges a vállalkozás a 6/2021. (IX.15.) MK rendeletben foglalt, moratórium
igénybevételéhez szükséges nyilatkozatát.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6. számú mellékletének bevezető része a jogszabályi
pontosítások miatt, változott az 1., 5., 7., 11. és a 12. pont.

I.5.

Széchenyi Mikrohitel Konstrukció bevezetése

2021. december 1-től bevezetésre kerül a 1483/2021. (VII.16) Korm. határozat alapján a
KAVOSZ által működtetett Széchenyi Kártya program részét képező, kizárólag pénzügyi
vállalkozások számára elérhető Széchenyi Mikrohitel Konstrukció. A konstrukció
feltételrendszerét az új 9. számú melléklet tartalmazza.
I.6.

Egyéb módosítások
➢ Átalakításra kerültek az Üzletszabályzatban mindazon dokumentációs kényszerre
vonatkozó technikai jellegű szabályok, amelyek közvetve gátját képezték az
elektronikusan kötött szerződések, tett jognyilatkozatok elfogadásának (III.1.2, III.
1.6, XI. 1.3., XI.2.5., XI.3.3.).
➢ Az Üzletszabályzat III. 2. pontjában az Igénylő lap mellékletei közül külön
felsorolásba került a Krízis Nyilatkozat/Átmeneti támogatási nyilatkozat
szükségessége (III.2.j.)
➢ Kiemelésre került az Üzletszabályzat IV. 2.2 pontjában, hogy az Alapítvány
hiánypótlás keretében akár főkönyveket is kérhet.

2022. január 10-i hatállyal módosuló kezességvállalási feltételek
2022. január 10-től mind az agrár, mind a vidékfejlesztési (azaz nem agrár) ügyfelek
tekintetében egyszerűsítjük a fedezettségi és kezességi mértékek szegmentálását.
Továbbá célunk, hogy a kimagaslóan kedvező agrár kezességi feltételeink mellett a nem
agrár szegmensben is tovább segítsük Partnereink hitelezését a vidékfejlesztési, azaz nem
agrár tevékenységek finanszírozása terén.
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II.1.

Díjcsökkentés az agrár és nem agrár szegmensben

II.1.1. Új szegmens és díjtétel bevezetése a vidékfejlesztési, azaz nem agrár célú
ügyletek esetén
Partnereink megszokhatták, hogy kimagaslóan kedvező feltételeket biztosítunk az AVHGA
által agrárnak tekintett hitelek vonatkozásában. 2022-ben célunk, hogy tovább segítsük
Partnereink munkáját a vidéki térségben működő, de nem agrár tevékenységek
finanszírozása terén is, ezért 2022. január 10-től a nem agrár forgóeszköz hitelek esetében
80%-os kezesség mellett, 0,9%-os kezességvállalási díjat kínálunk a Budapesten- és
Pest megyén kívül eső székhellyel rendelkező vállalkozások számára.
Kedvezményes kezességi díj vidékfejlesztési – azaz nem agrárcélú - ügylet esetén
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében és azon kívül is:
Forgóeszköz kölcsön- hitel-,
hitelkeret, többcélú
hitelkeretszerződés esetén

ha budapesti vagy Pest megyei
székhelyű a vállalkozás
ha a vállalkozás székhelye az ország
más területén található

1,30%
0,9%

A díjkulcsok 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított hitelösszeg százalékában
kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mértékek esetén a díjkulcsok arányosan változnak.

➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.1. pontja.
II.1.2. Kedvező díj az agrár beruházási szegmensben
A vállalkozások jövőbeni beruházási kedvének ösztönzése érdekében 2022. január 10-et
követően (nem időszakos kedvezményként!) 0,25%-os díjon elérhető az agrárcélú
beruházási kölcsön-, hitel- és lízingszerződés esetén a költségvetési díjtámogatás
melletti kezesség.
Az első két számlázási időszakra továbbra is alkalmazzuk az extra díjkedvezményt,
miszerint minimum 3 éves agrárcélú beruházási ügylet esetén 0% a AVHGA kezességi
díja.
Kedvezményes
kezességi
Vállalkozásnak
nyújtott Vállalkozásnak
nyújtott
díj agrárcélú ügylet esetén
költségvetési díjtámogatás költségvetési díjtámogatás
(AVHGA
Krízis
nélkül (bruttó) díj
mellett (nettó) díj
Agrárgarancia Programon
2022. január 10-től
2022. január 10-től
kívül)
beruházási kölcsön-, hitel- és
1%
lízingszerződés esetén

0,25%

A díjkulcsok 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított hitelösszeg százalékában
kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mértékek esetén a díjkulcsok arányosan változnak.

A 2021. december 31-ig érvényben lévő 0,15%-os időszaki díjakció 2022. január 10-ig
hosszabbodik.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.1. pontja.
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II.2.

Fedezeti elvárások egyszerűsítése

A fedezettségi mértékekre vonatkozó táblázatokat mind az agrárcélú, mind pedig a
vidékfejlesztési célú ügyletek esetében egyszerűsítettük, így tovább javulhat a
vállalkozások finanszírozhatósága az I-IV. osztályú adósok tekintetében.
Agrárcélú ügyletek esetén:
alapítványi
adósminősítés
kezességgel
biztosított hitelösszeg
150 millió Ft-ig

I.-III. osztályú IV. osztályú VI.
osztályú
adós
adós
adós
0%

150.000.001 - 300 millió Ft-ig

15%

300 millió Ft felett

20%

25%

Vidékfejlesztési, azaz NEM agrárcélú ügyletek esetén:
alapítványi
adósminősítés
I.-III. osztályú IV. osztályú
kezességgel
adós
adós
biztosított összeg
150 millió Ft-ig

10%

150.000.001 –300 millió Ft-ig

20%

300 millió Ft felett

25%

25%

25%

VI. osztályú
adós

30%

Továbbra is változatlanul él az a szabály, miszerint fenti fedezettségi elvárások akár
0%-ig is mérsékelhetők indokolt esetben a bank kérése alapján, kivéve a IV. és VI.
minősítésű nem agrár és VI. minősítésű agrár ügyleteket, ahol 20%-ig lehet
mérsékelni fenti elvárásokat.
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.3.2.1. pontja
II.3.

Magasabb kockázati étvágy az AVHGA-nál, csökkenő kockázat a Banknál

Partnereink hitelezési kockázatának csökkentése, illetve az ügyfelek további támogatása
érdekében az Alapítvány növeli kockázatvállalási hajlandóságát oly módon, hogy 2022.
január 10-től a Krízis Agrárgarancia Program esetén az agrár és nem agrár, azaz
vidékfejlesztési ügyletek esetében egységesen, adósminősítéstől és fennálló hitelösszegtől
függetlenül, 90% kezességi mértékben igényelhető a kezességvállalás, kivéve az agrár VI.
és a nem agrár IV. és VI. minősítésű vállalkozásokat, amelyek esetében a lenti
egyszerűsített táblázat az irányadó, azzal a kiegészítéssel, hogy a nem agrár IV.
minősítésű vállalkozások számára indokolt esetben 90% kezességi mérték is igényelhető.
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alapítványi
adósminősítés
kezességgel
biztosított összeg

IV. és VI. osztályú adós nem agrár ügylete
esetén és
VI. osztályú adós agrár ügylete esetén
ha a fedezettség nem
éri el a 40%-ot

ha a fedezettség
eléri a 40%-ot

200.000.000-ig

80%

80%

200.000.001 – 400.000.000-ig

70%

80%

400.000.001 – 600.000.000-ig

60%

70%

600.000.000 felett

50%

60%

„Normál” kedvezményes feltételű kezesség esetén 2022.01.10-től az agrár és nem agrár
szegmensben szintén egységesen a kezességvállalási mérték maximumok az alábbiak:
alapítványi
adósminősítés
kezességgel
biztosított összeg

I.-III.
osztályú
adós

200.000.000-ig
200.000.001 – 400.000.000-ig

80%

400.000.001 – 600.000.000-ig
600.000.000 felett

70%

IV., VI. osztályú adós
ha a fedezettség ha a fedezettség
nem éri el a 40%-ot eléri a 40%-ot
80%

80%

70%

80%

60%

70%

50%

60%

A I-IV. minősítésű adósok (agrár és vidékfejlesztési, azaz nem agrár esetben is) esetében
az Üzletszabályzat lehetőséget biztosít arra, hogy a maximális (kedvezményes kezesség
esetén 80%) kezességet is lehet igényelni indokolt esetben.
A szabálymódosítást követően az Alapítvány nagyobb teret biztosít a jelentősebb
volumenű ügyletek esetén, amelyeknél banki igény a magas mértékű alapítványi kezesség.
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.4. 2.1 és II.4. 2.4 pontja.
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III. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítása
Az Üzletszabályzat fenti változásai közül az ASZK Kezességi Üzletszabályzatban is
átvezetésre kerültek az alábbiak:
-

a bírálati határidők ASZK esetén is a beérkezést követő munkanaphoz kötődnek,
valamint az iktatásra nyitva álló időablak itt is tágabb lett.
ASZK esetében is kivezettünk egy elektronikus dokumentumok befogadhatóságát
közvetve gátló szabályt.
Változott a kiszervezett tevékenységet ellátók felsorolása.
Az átmeneti rendelkezéseknél frissítettük a jogszabályi hivatkozásokat,
szerződésszegésként nevesítettük a tájékoztatási kötelezettség elmaradását,
bővítettük a beváltás során csatolandó dokumentumok körét a meghosszabbítás
iránti kérelemmel, és átalakítottuk a díjszámításra vonatkozó szabályt.

Továbbá:
- Az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 4. számú mellékletében definiált 800
napos futamidő hosszabbítási korlát 2021. szeptember 30-ára tekintettel kivezetésre
kerül a fizetési és hiteltörlesztési moratórium sorozatos meghosszabbításai miatt.
- A KAVOSZ kérésére az alapítványi kezesség igénylése során a 10 napnál nem
régebbi KHR lekérdezés eredménye helyett a 30 napnál nem régebbi
lekérdezéseket is elfogadjuk a továbbiakban
➢ Módosult az ASZK Üzletszabályzat III.1.3., IV.1.1, VI.6., VII.3.6, VII.4.1.3, VIII.5.,
XII.12., XV.1.3, és 1.5 pont pontja, a 4. számú melléklet bevezető része, valamint 1.,6.,
11.és 12. pontja

IV.

Változó dokumentumok

2021. december 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak:
Szabályzat:
- Üzletszabályzat
- Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok az AVHGA Üzletszabályzathoz kapcsolódóan:
- Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
- Vállalkozás Nyilatkozata
- Azonosítási Nyilatkozat
- Krízis Agrárgarancia Program / Átmeneti támogatás nyilatkozat
- EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozat
Segédanyagok:
- Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
- Útmutató
- PartnerWeb kézikönyv
Az Alapítvány a 2021. augusztus 2-től érvényes Kezességi Általános Szerződési
Feltételeket, a 2021.szeptember 13-tól érvényes Vállalkozás Nyilatkozatot, a 2021. április
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1-től érvényes Krízis Program/Átmeneti Támogatási Nyilatkozatot, valamint a 2021. április
1-től érvényes EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozatot a PartnerWeben 2021. december
15-ig benyújtott kérelmek vonatkozásában fogadja el.
2022. január 10-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.
Igénylési dokumentumok az AVHGA Üzletszabályzathoz kapcsolódóan:
- ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
Segédanyagok:
- Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
- Útmutató
A kezesség igénylése során 2022. január 10-től nem fogadjuk el a korábban hatályos
Általános Szerződési Feltételeket, azok beküldése esetén hiánypótlást alkalmazunk.

A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok
menüpontja.
2021. november 25.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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