
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2019.07.01-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya 
Kezességi Üzletszabályzat módosításának 
részleteiről 
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
A piaci díjak csökkenése okán az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2019. július 1-
től módosítja az Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi 
Üzletszabályzatát, valamint módosulnak egyes igénylési dokumentumok.  
 

I. Üzletszabályzat módosítás 
 

1. Piaci díjak csökkentése 
 

Az Üzletszabályzat Hirdetményének 2. és 6. g) pontjában rögzítettük a 2019. július 1-től 
alkalmazandó, európai uniós módszertan szerint kalkulált piaci díjakat. A piaci díjaink a 
korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkennek az összes szegmensben.  
 
Az alacsony piaci díj legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a vállalkozások támogatási 
keretét kevésbé terheli a kedvezményes díjon kiadott kezesség, így nagyobb összegű 
ügyleteket lehet kedvezményes díjon kezességgel biztosítani. 
 
A HIRDETMÉNY I.2. pontja szerinti piaci kezességi díj mértéke 

a) kölcsön- és lízingszerződéshez nyújtott kezesség évenkénti díja 50%-os készfizető 
kezesség mellett, a kezességgel biztosított összeg százalékában 

• forgóeszköz kölcsön-, hitel-, hitelkeret, többcélú hitelkeret szerződés esetén: 

 

a Rendszerben 2019. 
június 30-áig 
beérkezett kezességi 
kérelmek esetén 

a Rendszerben 2019. 
július 1-jétől beérkezett 
kezességi kérelmek 
esetén 

Elsődleges agrár ügylet esetén 0,98 0,87 

Nem elsődleges agrár célú ügylet esetén 1,8 1,62 

• beruházási kölcsön-, hitel-, lízing szerződés esetén: 

 

a Rendszerben 2019. 
június 30-áig 
beérkezett kezességi 
kérelmek esetén 

a Rendszerben 2019. 
július 1-jétől beérkezett 
kezességi kérelmek 
esetén 

Elsődleges agrár ügylet esetén 1,07 0,88 

Nem elsődleges agrár célú ügylet esetén 1,75 1,63 
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b) pénzügyi intézményi garancia-, garancia keretszerződéshez nyújtott kezesség 
évenkénti díja 50%-os készfizető kezesség mellett, a kezességgel biztosított összeg 
százalékában:  

a Rendszerben 2019. június 30-áig 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

a Rendszerben 2019. július 1-jétől 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

0,85 0,78 

 
c) faktoring szerződéshez nyújtott kezesség évenkénti díja 50%-os készfizető kezesség 

mellett, a kezességgel biztosított összeg százalékában:  
 

a Rendszerben 2019. június 30-áig 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

a Rendszerben 2019. július 1-jétől 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

2,34 1,84 

 
Az I.1. pontban leírt módon a fenti díjkulcsok alapján számított értékeket arányosan növelni 
kell, ha a kezesség mértéke az 50%-ot meghaladja, illetve csökkenteni kell, ha a kezesség 
mértéke 50%-nál alacsonyabb. 
 
A piaci kezességi díj minimális összege 1 000 Ft. 
 
A HIRDETMÉNY 6. g) pontja szerinti piaci kezességi díj mértéke 
 
A Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó támogatási előleg fedezetét biztosító 
garanciaszerződéshez nyújtott kezesség évenkénti díja, 50%-os készfizető kezesség 
mellett, a kezességgel biztosított összeg százalékában: 

  

a Rendszerben 2019. június 30-áig 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

a Rendszerben 2019. július 1-jétől 
beérkezett kezességi kérelmek esetén 

0,85 0,78 
 
 

2. Egyéb 
 
Pontosításra került az agrárcélú és az elsődleges agrár ügyletek meghatározása az 
Üzletszabályzat Értelmező rendelkezéseinek I.3. és I.15. pontjában, tekintettel arra, hogy az 
alapítvány minden esetben a hitel felhasználási célja szerinti TEÁOR kódot veszi alapul a 
támogatási keretek és díjszegmensek megállapításánál.  
 
A fenti változásokon túl módosításra került a XII. fejezet számozása, illetve törlésre került a 
4. számú melléklet 8.4 pontjában szereplő második hivatkozás. 
 

II. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítás 
 
1. Piaci díjak csökkentése 
 
Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 1. számú mellékletében, az ASZK Hirdetményben is 
átvezetésre kerültek az ASZK-ra vonatkozó új piaci díjak, az Üzletszabályzat piaci díj 
mértékeivel összhangban.  
 
Rögzítettük a piaci díjaknál lábjegyzetben, hogy  a kezességi díjmértékek érvényességére a 
kérelem Regisztráló Irodához történő benyújtásának (PartnerWeb adatmező neve: KAVOSZ 
igénylés dátuma) időpontja irányadó.  
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2. Egyéb 
 
Pontosításra került az Üzletszabályzattal összhangban az elsődleges agrár ügyletek 
meghatározása az ASZK Kezességi Üzletszabályzat I.14. pontjában, tekintettel arra, hogy 
az alapítvány minden esetben a hitel felhasználási célja szerinti TEÁOR kódot veszi alapul a 
támogatási keretek és díjszegmensek megállapításánál.  
 

III. Változó dokumentumok 
 

2019. július 1-i hatállyal az alapítvány alábbi dokumentumai változnak. A kezesség igénylése 
során 2019. július 1-től nem fogadjuk el a korábban hatályos Általános Szerződési 
Feltételeket, azok beküldése esetén hiánypótlást alkalmazunk. A másik két igénylési 
dokumentum esetében az alapítvány 2019. július 15-ig a korábbi hatályú dokumentumot is 
elfogadja.  
 
 
Szabályzatok:  

• Üzletszabályzat  

• Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat 
 
Igénylési dokumentumok:  

• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)  

• Vállalkozás nyilatkozata 

• EMVA / mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat 
 

Segédanyagok:  

• Útmutató 

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 

• GYIK- Gyakran Ismételt Kérdések 2019. július 1-től hatályos 
 
 
Az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok a díjak változása miatt módosulnak, a 
további felsorolt igénylési dokumentumok szövegei az adatvédelmi szabályoknak való 
megfelelés miatt kerültek pontosításra.  
 
 
A szabályzatok, az Útmutató, a segédlet és az igénylési dokumentumok elérhetősége: 
www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja 
A GYIK elérhetősége: a PartnerWeb Dokumentumok menüpontja. 
 
 
 
2019. június 12. 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


