
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2021.07.01-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi 
Üzletszabályzat módosításának részleteiről 
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2021. 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 
- Egyéb 
 
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak. 
 
 
I. Üzletszabályzat módosítás 
 
1. Kedvezményes díjak csökkentése 
Az Alapítvány 2021. július 01-től csökkenti az agrárcélú (AVHGA Krízis Agrárgarancia 
Programom kívül) forgóeszköz és garancia ügyletek, valamint a vidékfejlesztési célú – azaz 
nem agrárcélú - garancia ügyletek kedvezményes díjkulcsait. A többi szegmensben a 
díjkulcs változatlan marad. 

 

Kedvezményes 
kezességi díj 

agrárcélú ügylet 
esetén (AVHGA Krízis 

Agrárgarancia 
Programon kívül) 

Vállalkozásnak 
nyújtott 

költségvetési 
díjtámogatás 
nélkül (bruttó) 

díj 2021. június 
30-ig 

Vállalkozásnak 
nyújtott 

költségvetési 
díjtámogatás 

nélkül (bruttó) 
díj 2021. július 

1-től 

Vállalkozásnak 
nyújtott 

költségvetési 
díjtámogatás 
mellett (nettó) 

díj 2021. június 
30-ig 

Vállalkozásnak 
nyújtott 

költségvetési 
díjtámogatás 
mellett (nettó) 
díj 2021. július 

1-től 

forgóeszköz kölcsön-, 
hitel-, hitelkeret, 

többcélú 
hitelkeretszerződés 

esetén 

1,15% 1,11% 0,40% 0,36% 

pénzügyi intézményi 
garanciaszerződés, 

garancia 
keretszerződés esetén 

1,35% 1,11% 0,60% 0,36% 

A díjkulcsok 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított hitelösszeg százalékában 
kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mértékek esetén a díjkulcsok arányosan változnak. 
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Kedvezményes 
kezességi díj 

vidékfejlesztési - azaz 
nem agrárcélú - ügylet 

esetén  

Vállalkozásnak nyújtott 
költségvetési díjtámogatás 

nélkül (bruttó) díj  
2021. június 30-ig  

Vállalkozásnak nyújtott 
költségvetési díjtámogatás 

nélkül (bruttó) díj  
2021. július 1-től 

pénzügyi intézményi 
garanciaszerződés, 

garancia keretszerződés 
esetén 

1,3% 1,11% 

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 csökkentése 

 
Az Üzletszabályzat Hirdetményében rögzítettük a 2021. 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. 
 

Piaci kezességi díj  
elsődleges agrár ügylet esetén 

2021. június 30-ig 
beérkezett kezességi 

kérelmek esetén 

2021. július 1-től 
beérkezett kezességi 

kérelmek esetén 

forgóeszköz kölcsön-, hitel-, 
hitelkeret, többcélú 

hitelkeretszerződés esetén 
1,19% 1,11% 

beruházási kölcsön-, hitel- és 
lízingszerződés esetén 

1.31% 1,14% 

pénzügyi intézményi 
garanciaszerződés, garancia 

keretszerződés esetén 
1,38% 1,11% 

faktoring szerződés esetén 2,81% 2% 

 

Piaci kezességi díj  
nem elsődleges agrár ügylet 

esetén 

2021. június 30-áig 
beérkezett kezességi 

kérelmek esetén 

2021. július 1-től 
beérkezett kezességi 

kérelmek esetén 

forgóeszköz kölcsön-, hitel-, 
hitelkeret, többcélú 

hitelkeretszerződés esetén 
2,52% 2,34% 

beruházási kölcsön-, hitel- és 
lízingszerződés esetén 

2,36% 2,01% 

pénzügyi intézményi 
garanciaszerződés, garancia 

keretszerződés esetén 
1,38% 1,11% 

faktoring szerződés esetén 2,81% 2% 

A díjkulcsok 80%-os készfizető kezességre vonatkozóan, a kezességgel biztosított hitelösszeg százalékában 
kerülnek feltüntetésre. 80%-tól eltérő kezességi mérték esetén a díjkulcs arányosan változik. 
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Felhívjuk Partnereink szíves figyelmét, hogy a kedvezményes- és a piaci díjak 
változása következtében: 
- 2021. július 1-től az elsődleges agrárcélú forgóeszköz ügyletek és az agrárcélú 

garancia ügyletek támogatás tartalma teljes mértékben meg fog egyezni az ügylethez az 
Agrárminisztérium által nyújtott költségvetési díjtámogatással, ezért ezen ügyleteknek 
mindaddig nem lesz de minimis szükséglete, míg az Agrárminisztérium költségvetési 
díjtámogatása elszámolható a bizottsági közlemény 3.1. pontja alapján átmeneti 
támogatási jogcím alapján. 

- A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) állásfoglalása alapján az EXIM Kárenyhítő 
konstrukció keretében kiadott ügyletekhez újra kedvezményes díjon is tud az 
Alapítvány kezességet vállalni. 

 
Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz Program esetében is csökkentettük az 
évenkénti piaci díjakat, valamint pontosításképpen feltüntetésre került a nem elsődleges 
agrár ügyletek vonatkozásában is a díjmérték. 

 

 

Pénzügyi 
intézmény által 
megfizetendő 
(bruttó) piaci 
kezességi díj 
2021. június 30-ig  

Pénzügyi 
intézmény által 
megfizetendő 
(bruttó) piaci 
kezességi díj 
2021. július 1-től  

Vállalkozásnak 
nyújtott 
költségvetési 
díjtámogatás 
mellett a 
vállalkozás által 
fizetendő (nettó) 
kezességi díj 
2021. június 30-ig  

Vállalkozásnak 
nyújtott 
költségvetési 
díjtámogatás 
mellett a 
vállalkozás által 
fizetendő (nettó) 
kezességi díj 
2021. július 1-től  

Elsődleges 
agrár ügylet 
esetén 

 
1,31% 1,14% 

 
0,31% 

 
0,14% 

Nem 
elsődleges 
agrár célú 
ügylet 
esetén 

 
 

2,36% 2,01% 

 
 

1,36% 

 
 

1,01% 

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. és I.5.2. pontja 
 
 

3. Egyéb 
 
Kiegészítésre került a Hirdetmény azzal az eddig is alkalmazott gyakorlattal, hogy 
amennyiben a Magyar Államkincstár vizsgálata alapján a vállalkozás nem részesülhet 
költségvetési díjtámogatásban, úgy az Alapítvány jogosult a költségvetési díjtámogatás 
nélküli díjat alkalmazni és számviteli bizonylatot kiállítani az emelt összegű díjról a 
vállalkozás számára. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - melléklet II.2.5. 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.  
A piaci díjaink a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkentek, minek eredményeképpen 
az Agrár Széchenyi Kártya és az átmeneti támogatási jogcím melletti Agrár Széchenyi 
Kártya esetében is csökkentek a fizetendő díjtételek. 
 

 Agrár Széchenyi Kártya  

 Pü-i int. által fizetendő 

bruttó díj 

ebből állami kezességi 

díjtámogatás 

Vállalkozó által fizetendő 

nettó díj 

 2021. június 
30-ig 

2021. július 

1-től 
2021. június 

30-ig 
2021. július 

1-től 
2021. június 

30-ig 
2021. július 

1-től 

Kedvezményes és Piaci díj elsődleges 

agrár ügylet esetén  
(a kezesség összegére vetítve) 

1,48% 1,39% 0,74% 0,695% 0,74% 0,695% 

Kedvezményes díj nem elsődleges 

agrár ügylet esetén  
(a kezesség összegére vetítve) 

1,48% 1,39% 0,74% 0,695% 0,74% 0,695% 

Piaci díj nem elsődleges agrár ügylet 

esetén  
(a kezesség összegére vetítve) 

3,16% 2,93% 0,74% 0,695% 2,42% 2,235% 

Kezességvállalási maximum 80% 

Viszontgarancia mérték 85% 

Viszontgarancia típusa Magyar állam viszontgaranciája 

 
 Agrár Széchenyi Kártya átmeneti támogatási jogcímen 

 Pü-i int. által fizetendő 

bruttó díj 

ebből állami kezességi 

díjtámogatás 

Vállalkozó által fizetendő 

nettó díj 

 2021. június 
30-ig 

2021. július 

1-től 
2021. június 

30-ig 
2021. július 

1-től 
2021. június 

30-ig 
2021. július 

1-től 

Kedvezményes díj elsődleges agrár 

ügylet esetén  
(a kezesség összegére vetítve) 

1,3156% 1,2356% 0,6578% 0,6178% 0,6578% 0,6178% 

Kedvezményes díj nem elsődleges 

agrár ügylet esetén  
(a kezesség összegére vetítve) 

1,3156% 1,2356% 0,6578% 0,6178% 0,6578% 0,6178% 

Kezességvállalási maximum 90% 

Viszontgarancia mérték 90% 

Viszontgarancia típusa Magyar állam viszontgaranciája 

 

➢ Módosult az ASZK Üzletszabályzat 1. számú – Hirdetmény - melléklet I.1. és I.2. pontja 
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III. Változó dokumentumok 

 
2021. július 1-i hatállyal az alapítvány alábbi dokumentumai változnak. Az Általános 
Szerződési Feltételek esetében az alapítvány 2021. 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)  
 

Segédanyagok:  

• Útmutató 

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 
 
 
A szabályzatok, az Útmutató, a segédlet és az igénylési dokumentumok elérhetősége: 
www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja 
 
 
 
2021. május 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


