
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2020. augusztus 10-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat módosításának részleteiről 
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2020. augusztus 10-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát az 
alábbi területeket érintően: 
 
 

- AVHGA Krízis Agrárgarancia Programot érintő változások 
a) Nehéz helyzetben lévő vállalkozások vizsgálatának módosulása 
b) Kezességi igénylés folyamatában történt gyakorlati változások (Krízis    

Agrárgarancia Program nyilatkozat bevezetése) 
- COSME viszontgarancia melletti kezesség díjának csökkentése 
- Kezességi szerződés hatálybalépési feltételének módosulása 
- Kamatgarancia igénylési lehetőségének módosulása 
- Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz bevezetése 
- Egyebek 

 
A kezesség igényléshez kapcsolódó dokumentumok is változnak. 

 
 
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program 
 
A Kormány az 1195/2020. (IV. 30.) határozatában döntött az AVHGA Krízis 
Agrárgarancia Program elindításáról, melynek célja az agrár és vidéki mikro-, kis- 
és közepes méretű vállalkozások hitelhez jutási feltételeinek javítása.   
 
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program előnyei: 
 

- Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében az Alapítvány magasabb, 
90%-os kezességi mértéken is vállal kezességet. 
 

- A Krízis Agrárgarancia Program keretében nyújtott alapítványi kezesség mögé 
90%-os mértékű viszontgaranciát biztosít a költségvetés a 1195/2020 
(IV.30.) Kormányhatározat alapján. 
 

- 90%-os kezességvállalás esetén a bank kockázata a felére csökken (20% 
helyett csupán 10%) és a magasabb állami viszontgarancia révén a 
tőkekövetelmény-csökkentő hatás növekszik. 
 

- Az átmeneti támogatási jogcím bevezetésével mind a vállalkozás egyéni, 
mind az országos „de minimis” kerete kímélésre kerül. 
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- Az ügyfél „de minimis” keretének kímélése eredményeként, a jövőbeli 
hitelfelvételek kezességgel történő támogatását nagyobb szabad „de minimis” 
keret rendelkezésre állása segíti. 
 

- Azok az ügyfelek is részesei lehetnek az AVHGA Krízis Agrárgarancia 
Program nyújtotta előnyöknek, akik megfelelő mértékű szabad „de minimis” 
keret nélkül csak kevesebb összegű hitelt igényelhetnének. 
 

- A Krízis Agrárgarancia Programhoz kapcsolódóan az Üzletszabályzat 2. 
számú mellékletében szereplő agrárcélú ügyletek díja a költségvetési 
díjtámogatás mellett egységesen nettó 0,25%. 
 

- Az Üzletszabályzat 2. számú mellékletén kívüli vidékfejlesztési célú ügyletek 
esetében is van lehetőség élni a Krízis Agrárgarancia Program keretében 
kiadott kezességgel, ezek esetében ugyanazon díjak érvényesek, mint a 
Programon kívüli ügyletekre.  

 
- A Program keretösszege 100 milliárd forint, amellyel az AVHGA több mint 112 

milliárd forint hitelhez tud fedezetet nyújtani kezességével. 
 

- A Krízis Agrárgarancia Program a hatályos szabályozással összhangban 
2020. december 31-ig kerül meghirdetésre.  

 
- A Krízis Agrárgarancia Program keretrendszerében kiadott kezesség 

forgóeszköz-, folyószámla- és beruházási hitelekhez adható, támogatás 
előfinanszírozás is megengedett. Lízing, faktoring és bankgarancia 
ügyletekhez nem kapcsolódhat a Program. 

 
- A kezességgel biztosított ügylet futamideje legfeljebb 6 év lehet. 

 
- A kezességgel biztosított összeg vállalkozásonként nem haladhatja meg: 

 
a) a vállalkozás 2019. évi teljes árbevételének 25%-át; vagy 

 
b) a vállalkozás 2019. – vagy az utolsó rendelkezésre álló – évi éves 

bérköltségének (személyi jellegű ráfordítások) kétszeresét (beleértve a 
társadalombiztosítási járulékokat, valamint a vállalkozás telephelyén 
dolgozó, de hivatalosan az alvállalkozók által foglalkoztatott 
munkavállalók bérköltségeit). A 2019. január 1. után alapított 
vállalkozások esetében a kezességgel biztosított összeg nem 
haladhatja meg a működés első két évére becsült bérköltséget; vagy 

 
c) kellően indokolt esetekben, az Alapítvány hozzájárulásával, ha a 

kezességi szerződés megkötésére sürgősen van szükség, 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 
nyilatkozata alapján megállapított – 18 havi likviditási szükségletét. 
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AVHGA Krízis Agrárgarancia Programot érintő változások: 
 
a) Nehéz helyzetben lévő vállalkozások vizsgálatának módosulása 
 
Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program feltételében egy könnyítés lép hatályba 
2020.08.10-től, miszerint azon mikro- és kisvállalkozások is részt vehetnek a Krízis 
Agrárgarancia Programban, akik 2019. december 31-én saját nyilatkozat alapján 
nehéz helyzetben lévőnek minősültek, az alábbi megkötés mellett: 
 

Támogatás nyújtható olyan mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. 
december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében) nehéz 
helyzetben lévőnek minősült, de nem áll csőd – vagy felszámolási eljárás alatt, 
nem részesült megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban. 

 
Közepes méretű vállalkozások számára továbbra sem adható átmeneti jogcímen 
támogatás, ha nehéz helyzetben voltak 2019.12.31-én. 

 
➢ Módosult az Üzletszabályzat 7. számú melléklet 5. pontja 
 

 
b) Kezességi igénylés folyamatában történt gyakorlati változások 
 
Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében történő alapítványi kezesség 
igénylésének gyakorlatában 2020.08.10-től az alábbi változások lépnek hatályba: 
 
Új nyilatkozat: 

- A Krízis Agrárgarancia Programban történő részvétel elengedhetetlen feltétele 

egy új, a vállalkozás által kitöltött és aláírt nyilatkozat megléte, melynek neve: 

Krízis Agrárgarancia Program nyilatkozat. A Krízis nyilatkozat kitöltésének 

és csatolásának hiánya vagy nem megfelelő adattartalommal történő kitöltése 

esetén hiánypótlást fogunk alkalmazni.  

 
A Krízis Agrárgarancia Program nyilatkozat adattartalma okán módosuló 
dokumentum: 

- A Vállalkozás nyilatkozata című dokumentumból kikerült az „Átmeneti 

támogatási jogcímen nyújtott kezesség” nyilatkozati blokk a duplikáció 

elkerülése végett.  

 
A PartnerWeb kezesség igénylő rendszer módosulásai: 
- A „Gazdálkodási adatok” fülön megszűnik a „2019. évi árbevétel” mező tekintettel 

arra, hogy a vállalkozás által, az új Krízis nyilatkozaton megadott értéket vesszük 

alapul a bírálat során.  

- Pontosításra kerül a „Nyilatkozatok” fülön az átmeneti támogatás alkalmazásához 
szükséges banki nyilatkozati blokk szövege.  

 
„A pénzügyi intézmény nyilatkozik arról, hogy az AVHGA kezességvállalásából eredő 
kockázatcsökkenés eredményeként a hitel kamata alacsonyabb, mint 
kezességvállalás nélkül lenne (figyelembe véve az azonos méretű és kockázatú 
vállalkozások esetében alkalmazottat), vagy az AVHGA kezességvállalásának 



 
 
 
 
 

 4 

hiányában a vállalkozás részére nem kerülne sor hitelnyújtásra a vállalkozás által 
felajánlott azonos fedezetek mellett, illetve könnyített fedezetű ügylet esetén dologi 
biztosíték nélkül. A pénzügyi intézmény csak az általában érvényesített hozamot 
alkalmazza, ügyintézési és egyéb költségeket pedig az általános szintnél 
magasabban nem érvényesíthet. (Nyilatkozat hiányában nem kerülhet sor 
kezességvállalásra az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében.)” 
 
 
COSME viszontgarancia melletti kezesség díjának csökkentése 
 
Az Alapítvány csökkenti a COSME viszontgarancia melletti, agrárcélú ügyletek 
esetében kiadott kezességek díját.  
 
A csökkentett díj megegyezik az agrárcélú forgóeszköz típusú hitelek kedvezményes 
díjával, így a kimerült de minimis kerettel rendelkező agrárvállalkozások is kedvező 
díjon kaphatnak állami támogatásnak nem minősülő COSME kezességet. 
 

agrárcélú ügylet esetén 0,4% (korábban 0,6% volt) 

vidékfejlesztési célú ügylet esetén 1,3% 

 
A díjmértékek 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított 
összeg százalékában kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mérték esetén 
a díjkulcs arányosan változik. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat COSME kezesség díjait tartalmazó Hirdetmény (1. 

számú melléklet) 4. pontja 
 
 
 
Kezességi szerződés hatálybalépési feltételének módosulása 
 
2020.08.10-től a kezességi szerződés akkor lép hatályba, amikor a kezességi díj 
jóváírásra kerül az Alapítvány számláján. A számla változatlanul 45 napos fizetési 
határidővel kerül kibocsátásra, azonban a számla kibocsátásától számított 60 napig 
lehetőség van jogkövetkezmények nélkül a díj megfizetésére, a határidő leteltét 
követően az Alapítvány jogosult a kezességi szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 90 nap után a díjfizetés hiányában a kezességi szerződés megszűnik. 
 
A módosítástól függetlenül a Kezességi Levél kibocsátásával, illetőleg (ritkábban) 
Elfogadó Nyilatkozat megtételével, továbbra is létrejön a kezességi szerződés. 
 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2018.11.19. és 2020.05.31. között hatályban 
lévő és alkalmazott szabály kerül visszaállításra.  
 
➢ Törlésre került az Üzletszabályzat V.2.3. pontja, valamint visszaállításra kerültek a 

korábbi V.3.1.; V.3.2.; és V.3.3. pontok 
➢ Módosult az Üzletszabályzat VIII.3.2.1.c) pontja 
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Kamatgarancia igénylési lehetőségének módosulása 
 
2020.08.10-től csak egyedi termék-megállapodás alapján nyújtott hitel esetén lehet 
alapítványi kezességet a kölcsönszerződésben rögzített legfeljebb egy évi induló 
ügyleti kamattal növelt összegére igényelni. Üzletszabályzat szerinti ügyletek 
esetében az Alapítvány a kölcsönszerződés összegére vállal kezességet. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat Értelmező rendelkezéseinek 20. pontja 
 
 
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz bevezetése 
 
A járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására a 
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozattal a 
Széchenyi Kártya Programon belül új hitelkonstrukciókat alakítottak ki, köztük a 
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz Programot. Kormányzati döntéssel a Széchenyi 
Beruházási Hitel Plusz Program kiterjesztésre kerül a mezőgazdasági célú 
beruházási hitelekre is, melyeket az AVHGA fog garantálni a Krízis Agrárgarancia 
Program keretében, átmeneti támogatási jogcímen. Az Alapítvány megteremtette a 
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz Program kezességvállalásának a 
feltételrendszerét, melyet az Üzletszabályzat új, 8. számú melléklete és a 
Hirdetmény tartalmaz. A hiteligénylés teljeskörű feltételrendszerét a KAVOSZ 
Üzletszabályzata és a konstrukcióhoz kapcsolódó termékleírások tartalmazzák 
majd. 
 
➢ Az Üzletszabályzat Hirdetménye (1. számú melléklet) kibővült az Agrár Széchenyi 

Beruházási Hitel Plusz kezességi díjait tartalmazó 5. ponttal 
➢ Az Üzletszabályzat kibővült az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 

konstrukció feltételrendszerét tartalmazó 8. számú melléklettel 
 
 
Egyebek 
 
➢ Pontosításra kerültek az Üzletszabályzat IX.1.1.c) pontjának hivatkozási 

számozásai 
➢ Pontosításra került az Üzletszabályzat II.5.3.2. pontja 

 
Változó dokumentumok 

 
2020. augusztus 10-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak. A 
kezesség igénylése során a 2020. augusztus 21-ig benyújtott kezességi kérelmek 
vonatkozásában elfogadjuk a korábban hatályos igénylési dokumentumokat, azok 
beküldése esetén nem alkalmazunk hiánypótlást. A Krízis Agrárgarancia Program 
nyilatkozat kitöltése kötelező feltétel a 2020. augusztus 10. után benyújtott 
kezességi kérelmek esetén, amennyiben a Krízis Agrárgarancia Program 
keretében kerül sor a kezességvállalásra. 
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Szabályzat:  

• Üzletszabályzat  
 
Igénylési dokumentumok:  

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

• Vállalkozás nyilatkozata 

• Azonosítási nyilatkozat (PW generálja igényléskor, nem kell külön aláírni) 

• ÚJ: Krízis Agrárgarancia Program nyilatkozat azon ügyleteknél, amelyek 
átmeneti támogatási jogcímen kerülnek kiadásra 

 
Tájékoztatási célt szolgáló dokumentumok:  

• Kezesség igénylő lap sablonok 
 
Segédanyagok:  

• Útmutató 

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 
 
 
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok 
menüpontja. 
 
 
2020. augusztus 5. 
 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


