Tájékoztatás a 2022. július 1-től hatályos AVHGA
Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi
Üzletszabályzat módosításának részleteiről
Tisztelt Partnerünk!
Az Alapítvány 2022. július 1-ei hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát és az Agrár
Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi területeket érintően:
-

Kedvezményes díjak csökkenése egyes szegmensekben
Piaci díjak csökkenése minden szegmensben
Krízis Agrárgarancia Program megszüntetése
Krízis Agrárgarancia Program II. bevezetése
Ügyletkezelési feladatok digitalizálása
Fizetési moratórium hosszabbítás
Egyéb

A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak.
I. Üzletszabályzat módosítás
1. Kedvezményes díjak csökkenése egyes szegmensekben
Az Alapítvány 2022. július 1-től csökkenti az agrárcélú forgóeszköz és garancia ügyletek,
valamint a vidékfejlesztési célú – azaz nem agrárcélú - garancia ügyletek kedvezményes
díjkulcsait. A többi szegmensben a díjkulcs változatlan marad.
Vállalkozásnak Vállalkozásnak Vállalkozásnak Vállalkozásnak
Kedvezményes
nyújtott
nyújtott
nyújtott
nyújtott
kezességi díj
költségvetési
költségvetési
költségvetési
költségvetési
agrárcélú ügylet
díjtámogatás
díjtámogatás
díjtámogatás
díjtámogatás
esetén (AVHGA Krízis
nélkül (bruttó) nélkül (bruttó) mellett (nettó) mellett (nettó)
Agrárgarancia
díj 2022. június díj 2022. július díj 2022. június díj 2022. július
Program II kivételével)
30-ig
30-ig
1-től
1-től
forgóeszköz kölcsön-,
hitel-, hitelkeret,
többcélú
1,11%
0,36%
0,99%
0,24%
hitelkeretszerződés
esetén
pénzügyi intézményi
garanciaszerződés,
1,11%
0,36%
1,04%
0,29%
garancia
keretszerződés esetén
A díjkulcsok 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított hitelösszeg százalékában
kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mértékek esetén a díjkulcsok arányosan változnak.

Kedvezményes
kezességi díj
vidékfejlesztési - azaz
nem agrárcélú - ügylet
esetén
pénzügyi intézményi
garanciaszerződés,
garancia keretszerződés
esetén

2022. június 30-ig

2022. július 1-től

1,11%

1,04%

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 – Hirdetmény - melléklet I.1. pontja
2. Piaci díjak csökkenése
Az Üzletszabályzat Hirdetményében rögzítettük a 2022. július 1-től alkalmazandó, Európai
Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint kalkulált piaci díjakat, amelyek tovább
csökkennek az összes szegmensben.
Az alacsony piaci díjak mellett a vállalkozások támogatási keretét kevésbé terheli a
kedvezményes díjon kiadott kezesség, így nagyobb összegű ügyleteket lehet kedvezményes
díjon kezességgel biztosítani.
Piaci kezességi díj
elsődleges agrár ügylet esetén
forgóeszköz kölcsön-, hitel-,
hitelkeret, többcélú
hitelkeretszerződés esetén
beruházási kölcsön-, hitel- és
lízingszerződés esetén
pénzügyi intézményi
garanciaszerződés, garancia
keretszerződés esetén
Piaci kezességi díj
nem elsődleges agrár ügylet
esetén
forgóeszköz kölcsön-, hitel-,
hitelkeret, többcélú
hitelkeretszerződés esetén
beruházási kölcsön-, hitel- és
lízingszerződés esetén
pénzügyi intézményi
garanciaszerződés, garancia
keretszerződés esetén

2022. június 30-ig
beérkezett kezességi
kérelmek esetén

2022. július 1-től
beérkezett kezességi
kérelmek esetén

1,11%

0,99%

1,14%

1,06%

1,11%

1,04%

2022. június 30-ig
beérkezett kezességi
kérelmek esetén

2022. július 1-től
beérkezett kezességi
kérelmek esetén

2,34%

2,04%

2,01%

1,35%

1,11%

1,04%

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

➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - melléklet I.3. pontja
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3. Krízis Agrárgarancia Program
A koronavírus járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás 2022. június 30-ig nyújtható.
Az Üzletszabályzat 7. számú mellékletétét képező Krízis Agrárgarancia Program helyébe a
Krízis Agrárgarancia Program II. lép. Az Üzletszabályzat értelmező rendelkezései között
definiálásra került a korábbi Krízis Agrárgarancia Program.
➢ Módosult az Üzletszabályzat I.9 pontja és a 7. számú melléklet
4. AVHGA Krízis Agrárgarancia Program II. bevezetése
Az AVHGA agrárcélú ügyleteihez elérhető az Oroszország Ukrajna elleni agressziójával
összefüggő, új uniós átmeneti támogatási jogcím. Az Európai Bizottság 2022. június 17-én
hagyta jóvá a programot SA.102986 ügyszámon. A támogatás 2022. július 1-től az AVHGA
a Krízis Agrárgarancia Program II. keretében érhető el 2022. év végéig. Az AVHGA Krízis
Agrárgarancia Program II. főbb jellemzői a következők:
-

A Krízis Agrárgarancia Program II.-ben a kezességvállalási mérték akár 90% is
lehet.

-

Az AVHGA támogatásnak minősülő kezességvállalása az Európai Bizottság által
kiadott közlemény 2.2 pontjában szereplő átmeneti krízis támogatási jogcímen
alapul (TCF).

-

A Krízis Agrárgarancia Program II. keretében nyújtott kezesség új forgóeszköz-,
folyószámla- és beruházási hitelekhez adható, támogatás előfinanszírozás is
megengedett. (Lízing, faktoring és bankgarancia ügyletekhez nem vállalható
kezesség a programban.) Hitelkiváltási cél nem lehetséges.

-

A kezességgel biztosított ügylet futamideje legfeljebb 6 év lehet.

- A kezességgel biztosított összeg vállalkozásonként nem haladhatja meg:
a) a vállalkozás elmúlt három lezárt üzleti évben elért átlagos teljes éves
árbevételének 15%-át; vagy
b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap
energiaköltségének 50%-át; vagy
c) a vállalkozás nyilatkozata alapján kellően indokolt esetben a kezességgel
biztosított összeg az a) és b) pont szerinti értéknél nagyobb is lehet, azzal, hogy
nem haladhatja meg a vállalkozás következő – a hitelnyújtás időpontjától
számított és a vállalkozás likviditás szükségletére vonatkozó nyilatkozata alapján
megállapított – 12 havi likviditási szükségletét, amelyet a vállalkozásnak
likviditási tervvel kell alátámasztania.
- A Krízis Agrárgarancia Program II. keretében nyújtott alapítványi kezességet 85%-os
mértékű állami viszontgarancia biztosítja.
- A Krízis Agrárgarancia Program II. keretében kizárólag az Üzletszabályzat 2. számú
mellékletében szereplő agrárcélú ügyletek garantálhatók.
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- A kezesség bruttó díja 1,09375%, és költségvetési díjtámogatás igénybevétele mellett
az ügyfél által fizetendő nettó díj 0,25%, mely
o a hitelösszegre vetítve évente értendő;
o 90%-os készfizető kezességre vonatkozik, ettől eltérő kezességi mérték
esetén a díjkulcs arányosan csökken;
o átalánydíj, mely a program keretében megengedett maximális 6 éves
futamidőn belül egységesen bármekkora futamidőre alkalmazandó;
o forgóeszköz, folyószámla és beruházási hitelekre is érvényes.
-

Amennyiben az ügylet nem jogosult költségvetési díjtámogatásra, a kezesség díj
mértéke agrárcélú ügyleteknél egységesen 1,09375% a hitelösszegre vetítve, 90%os kezességvállalás mellett.

-

A bruttó díj kezességvállalási mértéktől függetlenül nem lehet alacsonyabb évente
mint a hitelösszeg 0,15%-a.

-

A Hirdetmény 2. pontjában szereplő, első két számlázási évre vonatkozó
díjkedvezmény a Krízis Agrárgarancia Program II. esetében nem alkalmazható
beruházási ügyletek esetében.

-

Egy vállalkozás szerződéseihez vállalt alapítványi kezesség összege adott
időpontban nem haladhatja meg a 2,5 millió eurót, amely összeghatár a COSME
kezességek és az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program, illetve az AVHGA Krízis
Agrárgarancia Program II. keretében átmeneti támogatási jogcímeken nyújtott
kezességvállalások tekintetében nem alkalmazandó, és ezen kezességek összegét
az összeghatár számításánál nem kell figyelembe venni. A kezesség kategóriájától
függetlenül az egy vállalkozás szerződéseihez vállalt alapítványi kezesség összege
adott időpontban nem haladhatja meg az 5 millió eurót.

-

Az Alapítvány a Krízis Agrárgarancia Program II. alapján 2022. december 31-ig
vállalhat kezességet.

-

A Program igénybevételének feltétele:
o hogy a pénzügyi intézmény a kezességi kérelem benyújtásakor a PartnerWeb
felületen az Igénylő Lap benyújtása során nyilatkozzon arról, hogy a
kezességvállalás miatti alacsonyabb banki kockázat a hitelszerződések
feltételeiben és kamatainak mértékében érvényesül, és
o a vállalkozás kitölti és PW-n csatolásra kerül a Krízis Agrárgarancia Program
II. / Átmeneti Támogatás nyilatkozat.

-

A PartnerWeb Rendszerben a kezességvállalási mérték mező kitöltésénél lehetőség
van 90% megadására. A kezességvállalás mértékének maximumát az
Üzletszabályzat II.4. 2. pontja, illetve a termékmegállapodások egyedi feltételei
határozzák meg.
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➢ Az Üzletszabályzat 7.számú mellékletében a Krízis Agrárgarancia Programot a
Krízis Agrárgarancia Program II. váltja fel.
➢ Módosult az Üzletszabályzat a II.4 1.3., II.4.2.4., III.2.j. és a IV.1.7 pontja
5. Moratórium hosszabbítás
A fizetési és hiteltörlesztési moratórium 2022. december 31-ig történő meghosszabbítására
tekintettel jogszabályi hivatkozásokkal frissítettük az Üzletszabályzat 6. számú mellékletét,
egyébiránt az átmeneti rendelkezések nem változtak.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6. mellékletének bevezetője
6. Ügyletek kezelése
Az Alapítvány az utóbbi években több fejlesztést indított annak érdekében, hogy a
kezességvállaláshoz kapcsolódó ügyintézés mind nagyobb mértékben váljon elektronikussá.
Egy újabb fejlesztésnek köszönhetően további kezességi szerződéssel kapcsolatos
adminisztratív jellegű feladatok elvégzése, értesítések megtétele válik lehetővé a
PartnerWeb felületén partnereink számára.
Az új, ügyletkezelési funkció – korábbi nevén eseményközlés - segítségével lehetőség nyílik
- a rendkívüli adatszolgáltatásra,
- a kezesség banki lezárására, (korábbi hitel teljes kiegyenlítése és kezesség
visszavonása is innen indítható)
- a kezesség visszanyitására,
- a hitel felmondására,
- a beváltás visszavonására, valamint
- beváltással kapcsolatos dokumentumok feltöltésére is.
Az ügyletkezelési feladatok részletes leírását az Útmutató és a PartnerWeb kézikönyv fogja
tartalmazni, melyet a későbbiekben publikálunk.
➢ Módosult az Üzletszabályzat XI.1.3., XI.2.5., XI.3.3., és XIV.1.1. pontja
7. Egyéb
A pontos elszámolás érdekében a kezességi díjak számlázása kapcsán megszüntetésre
kerültek a kerekítések, a jövőben 1000 Ft alatt is a pontos számlaösszegek kerülnek
kiszámlázásra kedvezményes és piaci díjtételek esetén is.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - melléklet 1., 3., és 4. pontjai
A kezességi szerződések módosítása kapcsán pontosításra került, hogy átmeneti
támogatási jogcímen nyújtott kezesség esetén miként jár el az Alapítvány, ha az ügylet
futamideje meghaladná a 6 évet.
Amennyiben a módosítás következtében a szerződés futamideje túllépné a 6 évet, úgy az
Alapítvány a továbbiakban kezességét más állami támogatásnak minősülő jogcímen nyújtja
kedvezményes díjon legfeljebb 80%-os kockázatvállalási mérték mellett. Ha ez nem
lehetséges, úgy a kezességvállalás a továbbiakban piaci díjon történik legfeljebb 80%-os
kockázatvállalási mérték mellett.
➢ Módosult az Üzletszabályzat VI. 1.7. pontja
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II. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítás
1. Kedvezményes és piaci díjak csökkentése
Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - mellékletében átvezetésre
kerültek az ASZK-ra vonatkozó új, csökkentett kedvezményes és piaci díjak, amelynek
eredményeképpen az Agrár Széchenyi Kártya esetében is csökkentek a fizetendő
díjtételek.
Agrár Széchenyi Kártya
Pü-i int. által fizetendő
ebből állami kezességi
Vállalkozó által fizetendő
bruttó díj
díjtámogatás
nettó díj
2022. június 2022. július 2022. június 2022. július 2022. június 2022. július
30-ig
30-ig
30-ig
1-től
1-től
1-től
Kedvezményes és Piaci díj elsődleges
agrár ügylet esetén
(a kezesség összegére vetítve)
Kedvezményes díj nem elsődleges
agrár ügylet esetén
(a kezesség összegére vetítve)
Piaci díj nem elsődleges agrár ügylet
esetén
(a kezesség összegére vetítve)

1,39%

1,2375%

0,695%

0,61875%

0,695%

0,61875%

1,39%

1,2375%

0,695%

0,61875%

0,695%

0,61875%

2,93%

2,55%

0,695%

0,61875%

2,235%

1,93125 %

➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - melléklet I.1. és
I.2. pontja
2. Krízis Agrárgarancia Program és Krízis Agrárgarancia Program II.
Az Krízis Agrárgarancia Programot 2022. július 1-től felváltó Krízis Agrárgarancia Program
II.-re tekintettel módosult az állami támogatások fogalma és pontosításra kerültek az
átmeneti támogatási jogcímekre történő hivatkozások a szövegben.
➢ Módosult az I. Értelmező rendelkezések 4.d) pontja, és a IV.2.3
3. Ügyletek kezelése
Az ügyletkezelés kapcsán a közlési szabályok az Üzletszabályzathoz kapcsolódó
feladatokkal azonos módon változnak. Az ASZK konstrukcióhoz kapcsolódó ügyletkezelési
feladatokat az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Az
alapítványi közlésekről, eseményekről szóló pont törlésre került, mivel a melléklet elsődleges
célja az, hogy a partnereink számára rögzítse az ügyletkezelés körében teljesítendő
feladatokat. A korábbi események gyűjtőkategóriáját felváltja az ügyletkezelési feladatok,
mely funkció segítségével lehetőség nyílik
- a rendkívüli adatszolgáltatásra,
- a kezesség banki lezárására, (hitel teljes kiegyenlítése és kezesség visszavonása is
innen indítható)
- a kezesség visszanyitására,
- a hitel felmondására,
- a lehívás visszavonására, valamint
- beváltással kapcsolatos dokumentumok feltöltésére is.
Az egyes feladatok formai követelményei is módosulnak.
Az ügyletkezelési feladatok részletes leírását az Útmutató és a PartnerWeb kézikönyv fogja
tartalmazni, melyet a későbbiekben publikálunk.
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➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat IX.2., és XV.1.1 pontja, valamint a 2.
számú melléklet címe és a 2-3. pontjai
4. Moratórium hosszabbítás
A fizetési és hiteltörlesztési moratórium hosszabbításának jogszabályi hivatkozásaival
frissítettük az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 4. számú mellékletét; a szabályok
változatlanok.
➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 4. mellékletének bevezetője

III. Változó dokumentumok
2022. július 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak. 2022. július 1-től nem
fogadjuk el a korábban hatályos dokumentum verziókat, ilyen beküldése esetén hiánypótlást
alkalmazunk. Ez alól kivételt jelent, ha zárójelben feltüntettük az alábbi felsorolásban azt a
dátumot, ameddig a korábbi verzióját is elfogadjuk az adott dokumentumnak.
Szabályzatok:
• Üzletszabályzat
• Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok:
• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (2022.07.15.)
• Krízis Agrárgarancia Program II. / Átmeneti Támogatás nyilatkozat
• Nyilatkozat az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar
Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan (2022.07.15.)
• Hozzájáruló nyilatkozat előszűréshez
Sablonok- ezeket a PW generálja
• Kezesség Igénylő lap
• ASZK Kezességi igénylő lap
• Módosítás igénylő lap
• ASZK Igénylő Lap Módosítás
• ASZK Adathelyesbítés Igénylő Lap
• ASZK Adathelyesbítés Igénylő Lap Módosítás
Segédanyagok
• Útmutató
• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
Az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok a díjak változása miatt módosulnak, a
további felsorolt igénylési dokumentumok szövegei a Krízis Agrárgarancia Program II.-re
tekintettel változtak.
Fentiek elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja
2022. június 24.
Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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