
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2021. április 1-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat és 
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításának 
részleteiről 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2021. április 1-ei hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi 
Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi területeket érintően: 
 
- Alapítványi kezességvállalási limitrendszer kibővítése 
- 2021. év végéig igényelhető a Krízis Agrárgarancia Program  
- Moratóriummal érintett ügyletek lezárásának és kiváltásának folyamati változásai 
 
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak. 
 
I. Üzletszabályzat módosítás részletei 
 
1. Alapítványi kezességvállalási limitrendszer kibővítése 
 
Az Alapítvány kockázatvállalási hajlandóságát növelve, 2021. április 1-től a nagyobb összegű 
hitelek kezességi lehetőségeinek bővítése érdekében módosította a maximális kezességvállalási 
összegekre vonatkozó limitrendszerét. 
 
a) A továbbiakban a 2,5 millió EUR/vállalkozás korlátba nem kell bele számítani a COSME és 

AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében nyújtott kezességek összegét.  
 
b) 2,5 millió EUR-ról 5 millió EUR-ra bővült az egy vállalkozás számára adható kezesség 

összege, amely összeg akár teljes mértékben AVHGA Krízis Agrárgarancia Program 
keretében is nyújtható. 

  
c) Az ügyfélcsoportonként igényelhető COSME kezességek maximális kezességgel biztosított 

összegére vonatkozó limitet 500 millió Ft-ról 700 millió Ft-ra növeltük. 
 
d) Egy vállalkozásnak adható, COSME kezességekre vonatkozó összegkorlátot 300 millió Ft-ról 

500 millió Ft-ra növeltük. Ez magában foglalja az arányos (pro rata) megtérülést és a 
megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezességek együttes kezességgel biztosított 
összegét. 

 
Az 500 millió Ft-os COSME limitet az alábbiak együttes összege nem haladhatja meg: 
o Megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezességek együttes kezességgel biztosított 

összege, max. 500 millió Ft. (Tehát a limitet 300 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra emeltük.) 
o Arányos (pro rata) megtérülést biztosító COSME kezességek együttes kezességgel biztosított 

összege, max. 300 millió Ft lehet. (Változás nem történt.) 
 
e) A jövőben a 350 millió Ft-os COSME és könnyített fedezetű hitelekre vonatkozó 

összeszámítási szabály alkalmazása során csak az arányos (pro rata) megtérülést biztosító 
COSME kezességek és a könnyített fedezetű ügyletek kezességgel biztosított összegét 
kell figyelembe venni. 
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A fenti változásokra is kiterjedően az összegkorlátokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

 AVHGA kezességvállalási limitrendszer elemei 2021.04.01-től 

A 

B+C de 
legfeljebb 
5 millió 
EUR 

Alapítványi kezességek összege  
(limit: 5 millió EUR kezesség) 

A vállalkozás összes AVHGA kezességének fennálló összege, beleértve a Krízis Agrárgarancia 
Program keretében és COSME viszontgarancia keretében kiadott ügyleteket is. 

B  

 
Alapítványi kezességek összege 
(allimit: 2,5 millió EUR kezesség) 

A vállalkozás összes AVHGA kezességének fennálló összege, kivéve a Krízis Agrárgarancia 
Program és COSME viszontgarancia keretében kiadott kezességeket. 

C AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében kiadott kezesség összege  
(limit: 5 millió EUR kezesség) 

Krízis Agrárgarancia Program igénybevételével a teljes 5 millió EUR keret kihasználható, 
amennyiben az ügyfél vonatkozásában további fennálló AVHGA kezesség nem áll fenn.  

D Könnyített fedezetű ügyletek 
(limit: 150 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

A vállalkozás összes, AVHGA kezességgel biztosított könnyített fedezetű ügyleteinek együttes 
fennálló kezességgel biztosított hitelösszege. 

E Ügyfélcsoportonként COSME viszontgaranciával biztosított ügyletek 
(limit: 700 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

Az ügyfélcsoport összes, AVHGA kezességgel biztosított COSME viszontgaranciával rendelkező 
ügyleteinek együttes fennálló, kezességgel biztosított hitelösszege. 

F  

(G+H), de 
legfeljebb 
500 millió 
Ft 

COSME viszontgaranciával biztosított ügyletek 
(limit: 500 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

A vállalkozás összes, AVHGA kezességgel biztosított COSME viszontgaranciával rendelkező 
ügyleteinek együttes fennálló, kezességgel biztosított összege.  

G Arányos (pro rata) megtérülést biztosító COSME kezességgel biztosított ügyletek 
(allimit: 300 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

A vállalkozás összes, AVHGA kezességgel biztosított arányos (pro rata) megtérülést biztosító 
COSME viszontgaranciával rendelkező ügyleteinek együttes fennálló kezességgel biztosított 
hitelösszege. 

H Megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezességgel biztosított ügyletek 
(limit: 500 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

Megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezesség igénylése esetén a teljes 500 millió Ft-os 
COSME keret kihasználható, amennyiben az ügyfél vonatkozásában további fennálló AVHGA 
kezességgel biztosított COSME viszontgaranciával rendelkező ügyletet nem áll fenn. 
Az alapítványi kockázatvállalás mértéke megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezesség 
esetén 300 millió Ft-ig legfeljebb 70%, 300 millió Ft felett legfeljebb 60%. 

I Arányos (pro rata) megtérülést biztosító COSME és könnyített fedezetű ügyletek 
(limit: 350 millió Ft kezességgel biztosított hitelösszeg) 

A vállalkozás összes, AVHGA kezességgel biztosított arányos (pro rata) COSME 
viszontgaranciával rendelkező ügyleteinek és könnyített fedezetű ügyleteinek együttes fennálló 
kezességgel biztosított hitelösszege. 
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A fenti limitek beépítésre kerültek a PartnerWeb rendszer/Előszűrő felületén is, ezáltal 
aktualizálásra és kibővítésre került a lekérdezés során keletkező előszűrő dokumentum 
adattartalma. 

➢ Módosult az Üzletszabályzat II.4.1.3. pontja, valamint 4. számú melléklet 3.5.1.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 
és 8.2. pontja.  

 
2. 2021. év végéig igényelhető a Krízis Agrárgarancia Program  
 
Fél évvel tovább, 2021. december 31-ig tudunk biztosítani Partnereink számára kezességet az 
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében, valamint 2021. április 1-től már faktoring 
ügyletek esetében is igényelhető az Alapítvány kezessége a Program keretében.  

 
Az Európai Bizottság átmeneti közleményének 3.1. szakasza szerinti támogatási keretek több 
mint kétszeresére emelkedtek (800 ezer euróról 1,8 millió euróra, ezen belül pedig 120 ezer 
euróról 270 ezer euróra halászati, és 100 ezer euróról 225 ezer euróra elsődleges mezőgazdasági 
termelés esetén). Ezen változás közvetve kedvezően érinti az Alapítvány Krízis Agrárgarancia 
Program, a normál feltételű kedvezményes díjú kezességvállalás és az Agrár Széchenyi 
Beruházási Hitel Plusz Program keretében nyújtott kezességünket is. Ennek oka, hogy a 66/2020. 
(XII. 18.) AM rendelet alapján az agrárcélú ügyletekhez kapcsolódó alapítványi 
kezességvállaláshoz igénybe vehető költségvetési díjtámogatás elsősorban átmeneti támogatási 
jogcímen (3.1) kerül nyújtásra a csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímek helyett.  
A változás az Üzletszabályzatban átvezetésre került. 
 
➢ Módosult a 7. számú melléklet 1. pontja, valamint a 8. számú melléklet 4. pontja 
 
3. Moratóriummal érintett ügyletek lezárásának és kiváltásának folyamati változásai 
 
Kiváltás esete 
Egyszerűsítettünk a moratóriummal érintett ügyletek saját banki kiváltásának folyamatát. Kivezettük 
Üzletszabályzatunkból azt a szabályt, hogy addig nem bíráljuk el a kiváltó ügyletet, amíg a 
kiváltandó ügylet futamidő hosszabbítását a PartnerWeben nem jelentette a bank.  
 
Tehát, ha egy moratóriummal érintett ügylet hitelkiváltással kerül lezárása, a kiváltó ügylet 
alapítványi jóváhagyásával egyidőben automatikusan elkészül a kiváltott ügylethez kapcsolódó 
díjszámla, amennyiben szükséges.  
 
Továbbra is él az a szabály, miszerint a kiváltott ügylet kezességi díjának Alapítvány számláján 
történő jóváírását követően lép hatályba az új, kiváltó ügylet kezességi szerződése.  
 
Lezárás esete 
Az Üzletszabályzatban rögzítésre került az a számlázási szabály, miszerint, ha egy moratórium 
hatálya alá eső ügylet annak lejárati időpontját követően megszűnik vagy megszüntetésre került, 
úgy az Alapítvány a nyilvántartott lejárati időpont és a megszűnés vagy megszüntetés dátuma 
közötti időszakra járó kezességi díjról külön számviteli bizonylatot állít ki utólag.  
 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a havi adatszolgáltatás vagy a Hitel teljes kiegyenlítése 
eseményközléssel jelentett megszűnést/megszüntetést követő hónap havi rendszeres 
adatszolgáltatási időszakát követően, a lezárt ügyletekhez utólag elkészítjük a díjszámlákat, és 
megküldjük a bank részére. Ha ezen ügyletekhez kapcsolódó díjszámlákat ennél hamarabb 
szeretné a bank megkapni, akkor a PartnerWeb rendszerben továbbra is lehetőség van a futamidő 
hosszabbítás és lezárás rögzítésére módosítási eljárás keretében, és így a PW jelentéssel 
egyidőben elkészül az ügylethez kapcsolódó díjszámla. 
 
➢ Módosult a 6. számú melléklet 1. és 13. pontja 
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II. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítása 

 
Az Üzletszabályzat fent taglalt módosításai közül az I.1.a-b; I.1.e és az I.3. pontok az ASZK 
Kezességi Üzletszabályzatban is megfelelően leképezésre kerültek. 
 
➢ Módosult az ASZK Üzletszabályzat I.4.d, II.4.1.3., II.4.3.1. valamint a 4. számú melléklet 1. és 

13. pontja 
 
 
III.  Változó dokumentumok 

 
2021. április 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.  
 
Szabályzat:  

Üzletszabályzat  
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat 

Igénylési dokumentumok az AVHGA Üzletszabályzathoz kapcsolódóan:  
Vállalkozás Nyilatkozata 
Azonosítási Nyilatkozat 
Krízis Agrárgarancia Program / Átmeneti támogatás nyilatkozat  
EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozat 
Hozzájáruló Nyilatkozat az előszűréshez szükséges adatok kezeléséhez 

Tájékoztatási célt szolgáló dokumentumok:  
Igénylő lap sablon (faktoring)  

Segédanyagok:  
Útmutató 
Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 

 
Az Alapítvány a Vállalkozás Nyilatkozata, az EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozat, és a Krízis 
Agrárgarancia Program / Átmeneti támogatás nyilatkozat korábbi verzióját, a PartnerWeben 2021. 
április 15-ig benyújtott kérelmek vonatkozásában fogadja el, ezt követően hiánypótlást alkalmazunk 
a korábbi verzió benyújtása esetén.  
 
 
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja. 
 
 
2020. március 22. 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

http://www.avhga.hu/

