
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2022. április 4-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat és 
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításának 
részleteiről 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2022. április 4-ei hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi 
Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi területeket érintően: 
- COSME viszontgarancia melletti kezesség feltételeinek változása 
- Általános csoportmentességi rendeleten alapuló támogatási jogcím változásai 
- Változások a kezességi szerződések módosítási feltételeiben 
- Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitelre és Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióra 

vonatkozó változások 
 
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is módosulnak. 
 
I. Üzletszabályzat módosítás részletei 
 
COSME viszontgarancia melletti kezesség feltételeinek változása 
 
2022. április 4-től az Alapítvány COSME viszontgarancia melletti kezesség feltételei az alábbiak 
(dőlttel a módosított paraméterek): 

 Arányos megtérülést biztosító COSME 

kezesség 
 

Megtérülés elsőbbséget biztosító COSME 

kezesség 

Kezességi díj Agrár szegmensben 0,7% (80%-os kezesség esetén, a kezességgel biztosított összegre vetítve) 
 

 Az egy vállalkozásnak adható 500 millió Ft-os COSME limitet az alábbiak együttes összege nem 
haladhatja meg: 

 

COSME esetén 

a hitelösszeg 

maximumok 

Arányos megtérülést biztosító COSME 
kezességek együttes kezességgel biztosított 
hitelösszege max. 300 millió Ft lehet. 

Megtérülési elsőbbséget biztosító COSME 

kezességek együttes kezességgel biztosított 

hitelösszege max. 500 millió Ft. 

Adható 

kezességi 

mérték 

0-150 m Ft hitelösszeg esetében max. 80% 
150 m-300 m Ft hitelösszeg esetében max. 60%, 
ami külön mérlegelés esetén +10 százalékponttal 
növelhető 

0-500 m Ft hitelösszeg esetében max. 50% 
 

Fedezettségi 

előírások az 

AVHGA 

adósminősítése 

szerint 

I-III. adósminősítés esetén 0%* 
IV. adósminősítés esetén max. 30%* 
VI. adósminősítés esetén egyedi alapítványi 
mérlegelés alapján. 
 
 
*az Alapítvány fedezetértékelési szabályai szerint 
számítva 

Adósminősítéstől függetlenül az ügylet 
fedezettsége* és az alapítványi kezességi 
mérték együttesen: 
min 80%  
max. 120% 
 
*az Alapítvány fedezetértékelési szabályai 
szerint számítva 

Megtérülés 

módja 

beváltása 

esetén 

A finanszírozó intézmény és az Alapítvány a 
követeléskezelés során befolyó megtérülésekből a 
kockázatvállalás mértékével arányosan 
részesedik. 

A befolyó megtérülések teljes összegéből a 
bank térül mindaddig, amíg a tőkekövetelés 
teljesen meg nem térül, és csak ezt követően 
kezd el térülni az Alapítvány. 

 
 
➢ Módosult az 1. számú melléklet I.4. pontja, valamint a 4. számú melléklet 3.5.2. és 8.2. pontja 
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Általános csoportmentességi rendeleten alapuló támogatási jogcím változásai 

Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletét képezi 2020. április 1-je óta négy támogatási kategória, 
amelyek az általános csoportmentességi rendeleten alapulnak. Bevezetésükkel az Alapítvány a 
kedvezményes kezességvállalás lehetőségeit kívánta bővíteni, illetve a vállalkozások de minimis 
keretét igyekszik kímélni.  
A jogszabálymódosítások által generált változások okán leképezésre kerültek az általános 
csoportmentességi rendelet új szabályai az elszámolható költségek, a közzétételi határértékek, 
valamint a munkahelyek fenntartására vonatkozó kötelezettségek tekintetében. Valamint a 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a regionális beruházási támogatások esetén 
alkalmazandó regionális térkép is módosításra került.  
 
➢ Módosult az 5. számú melléklet 2.2.1., 2.7.1., 3.4.2., 3.5.7., 5.2.2. és 6.3.3. pontja 
 
 
Változások a kezességi szerződések módosítási feltételeiben 
 
2022. április 4-től, 
- nincs szükség az Alapítvány előzetes hozzájárulására fedezetbevonáshoz (kivéve COSME 

viszontgaranciával biztosított ügyletek) és a folyósítási feltételek bővítéséhez, szigorításához.  
- a szerződés hitelcéljának megváltoztatása előzetes hozzájáruláshoz kötött lesz. 
- egyedi termékmegállapodás keretében létrejött szerződések esetében tájékoztatáshoz kötött 

módosítás keretében elegendő bejelenteni az Alapítvány felé a futamidő hosszabbítás vagy a 
futamidő csökkentése esetét, függetlenül a futamidő változás mértékétől, és ilyenkor elegendő 
csak a Módosítást Igénylő Lapot benyújtani. 

 
➢ Módosult a VI. 3.4. d), VI. 4.1 d-e-f pontja 
 
 
Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitelre és Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióra 
vonatkozó változások 
 
- A jövőben a konstrukciókhoz kapcsolódó speciális részvételi nyilatkozatokat a kezességvállalási 

kérelem bírálatához nem szükséges benyújtani, az eredeti példányt elegendő a beváltás során 
csatolni. 

- Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitelre vonatkozó mellékletben pontosításra kerültek az 
átmeneti támogatási jogcímhez kapcsolódó határértékek. 

- Mivel a KAVOSZ regisztráló irodái és partnereink között nincs mód a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisából történő lekérdezés dokumentumainak 
elektronikus továbbítására, a vonatkozó mellékletekben mindkét termék esetében 
kivételszabályokat vezettünk be az Üzletszabályzat formai követelményeihez képest. 

 
➢ Módosult a 8. számú melléklet 4.k), 4.r), 9. és 10. pontja, a 9. számú melléklet 6-7. pontja  
 
 

II. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítása 
 
Az ASZK Kezességi Üzletszabályzatban a kezességi szerződés megszüntetésére vonatkozó 
feltételekben történt változás, így 2022. április 4-től a megszüntetésnek nem feltétele az első éves 
díj megfizetése. 
 
➢ Módosult az ASZK Üzletszabályzat X.2.1. pontja 
 
 
 
 



 
 

 3 

III.  Változó dokumentumok 
 

2022. április 4-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.  
 
Szabályzat:  

Üzletszabályzat  
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat 
 

Igénylési dokumentumok az AVHGA Üzletszabályzathoz kapcsolódóan:  
ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)  
EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozat 
 

Segédanyagok:  
Útmutató 
Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 

 
Az Alapítvány a 2021. december 1-től érvényes EMVA/Csoportmentességi Nyilatkozatot a 
PartnerWeben 2022. április 19-ig benyújtott kérelmek vonatkozásában fogadja el. 
A kezesség igénylése során 2022. április 4-től nem fogadjuk el a korábban hatályos Általános 
Szerződési Feltételek dokumentumot, azok beküldése esetén hiánypótlást alkalmazunk. 
 
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja. 
 
 
2022. március 16. 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

http://www.avhga.hu/

