
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2019. február 11-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat Hirdetményi módosításának 
részletei 
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2019. február 11-től módosítja az 
Üzletszabályzat Hirdetményében szereplő kedvezményes díjait a vidékfejlesztési - azaz nem 
agrár jellegű - ügyletek vonatkozásában az alábbiak szerint:  
 
Üzletszabályzat 1. számú melléklete 
Hirdetmény I.1. pontja 
 
Díjmértékek 50%-os készfizető kezesség mellett, a kezességgel biztosított összeg 
százalékában, évente 

 
a) beruházási kölcsön-, hitel- és lízingszerződés esetén megbontásra kerül a díj agrárcélú 
és vidékfejlesztési célú ügyletekre; és a vidékfejlesztési célú ügyletek díja emelkedik. Az 
agrárcélú ügyletek díja nem változik. 
 

2019. február 11-től Költségvetési 
díjtámogatás mellett 

Költségvetési 
díjtámogatás nélkül 

Agrárcélú ügylet esetén 0,1875 0,4375 

Vidékfejlesztési célú 
ügylet esetén 

0,5 0,75 

 
b) forgóeszköz kölcsön-, hitel-, hitelkeret, többcélú hitelkeret, pénzügyi intézményi 
garanciaszerződés, garancia keretszerződés esetén a vidékfejlesztési célú ügyletek díja 
emelkedik, az agrárcélú ügyletek díja nem változik. 
 

2019. február 11-től Költségvetési 
díjtámogatás mellett 

Költségvetési 
díjtámogatás nélkül 

Agrárcélú ügylet esetén 0,25 0,5 

Vidékfejlesztési célú 
ügylet esetén 

0,8125 1,0625 

 
c) faktoring szerződés esetén megbontásra kerül a díj agrárcélú és vidékfejlesztési célú 
ügyletekre; és a vidékfejlesztési célú ügyletek díja emelkedik. Az agrárcélú ügyletek díja 
nem változik. 
 

2019. február 11-től Költségvetési 
díjtámogatás mellett 

Költségvetési 
díjtámogatás nélkül 

Agrárcélú ügylet esetén 0,5 0,75 

Vidékfejlesztési célú 
ügylet esetén 

1,0 1,25 
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A díjkulcsok 50%-os kezességi mértékre vonatkoznak. A díjkulcsokat a kezességvállalási 
mértékkel arányosan kell alkalmazni. Például, ha 80%-os kezességi mértékre szeretnék 
vetíteni ezen díjakat, akkor 80/50=1,6 szorzóval kell a díjkulcsokat felszorozni; ha 20%-os 
kezességi mértéket igényelnek, akkor 20/50= 0,4 szorzóval kell a díjkulcsokat szorozni. A 
díjkulcsok vetítési alapja a hitel összege, vagy amennyiben az első évi kamatra is igényelnek 
kezességet, akkor az első évi kamattal növelt hitelösszeg.  
 
Az új díjak a PartnerWeb rendszerben elektronikus úton 2019. február 11-től beérkezett 
kezességi kérelmekre vonatkoznak. A Hirdetmény II.2.4.2 pontja a jövőben is érvényben 
marad, miszerint az évenkénti díj mértéke a teljes futamidő alatt a Kezességi levél 
kiadásakor érvényes díj mértékével megegyezően kerül felszámításra, tehát már élő 
ügyletekre a következő díjfizetési időszakban nem a megemelt díjat fizetik a vállalkozások, 
hanem az eddig érvényben lévő díjat.  
 

Változó dokumentumok 
 

Fenti módosítások miatt az alábbi szabályzat és kezesség igénylési dokumentumok 
módosulnak 2019. február 11-től.  
 
Szabályzat:  

• Üzletszabályzat 
 

Igénylési dokumentumok: 

• Általános Szerződési Feltételek kölcsönhöz és garanciához 

• Általános Szerződési Feltételek faktoringhoz 

• Általános Szerződési Feltételek lízinghez 
 
 
2019. február 11. után a korábbi hatályú dokumentumokat nem fogadjuk el, ezek 
beérkezte esetén hiánypótlást alkalmazunk! 
 
A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában 
megtekinthetők és letölthetők. 
 
 
 
2019. január 23. 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


