
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2023. március 31-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat módosításának részleteiről 
 
Tisztelt Partnerünk!  
Az AVHGA 2023. március 31-ei hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát az alábbi 
területeket érintően: 

- Árfolyam eltérítés bevezetése új igénylés esetén 
- Deviza konverzió módosítás esetén 
- COSME viszontgaranciával biztosított AVHGA kezesség lehetőségének 

hosszabbítása 2023. végéig 
- Változások a kezességi szerződés módosításában 
- Egyéb 

A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak. 
 
I. Üzletszabályzat módosítás 
 
1. Árfolyam eltérítés bevezetése új igénylés esetén 
 
2023. március 31-től bevezetésre kerül az árfolyam eltérítés lehetősége, amely nagyobb 
mozgásteret biztosít Partnereink számára az árfolyamkockázat mértékének mérséklésére.  
 
Jelenlegi szabályunk: 

- Az AVHGA kezességet csak forintban vállal.  
- A devizában vállalt vagy deviza alapú szerződések esetében az AVHGA - általános 

szabályként - a szerződés keltét megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes MNB 
devizaárfolyamon határozza meg forintban azt az összeget, amelyre kezességet vállal.  

- A pénzügyi intézmény kérheti ehelyett az általa alkalmazott alacsonyabb árfolyam 
alkalmazását is. 

 
Az új szabály a fentiek megtartása mellett:  

- A pénzügyi intézmény kérheti, hogy a fenti általános szabály szerint kiszámolt 
összeghez képest, legfeljebb 20%-kal gyengébb forintárfolyam mellett, magasabb 
forintösszegű kezességet vállaljon az AVHGA az adott ügylethez. 

 
Fontos: 

- Az árfolyam eltérítését csak új kezességek igénylésekor kérheti a pénzügyi intézmény. 
- Árfolyam eltérítés alkalmazásakor kezességgel biztosítani kívánt szerződés csak 

euróban, amerikai dollárban vagy svájci frankban vállalt vagy ezen devizákon alapuló 
lehet. 

- Az árfolyam eltérítés - egész százalékban meghatározott - mértékét a 20%-os 
tűréshatáron belül a pénzügyi intézmény határozza meg. 

- Az eltérítés mértékét a szerződés futamideje alatt csökkenteni lehet, növelni nem. 
 
Beváltás esetén: 
A követelés esedékessé válását megelőző hónap utolsó munkanapján irányadó MNB 
árfolyamot fogja az AVHGA figyelembe venni a ténylegesen kifizetendő összeg 
meghatározásakor, de árfolyam eltérítés esetén is csak legfeljebb az aszerint kalkulált 
maximális forintösszeg kerül kifizetésre. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.4.3.1. és II.4.3.3., valamint a XI.1.6.pontja 
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2. Deviza konverzió módosítás esetén 
 
2023. március 31-től deviza konverzió alkalmazásának lehetőségét rögzítettük az 
Üzletszabályzatban. 
Alapszabály, hogy a módosítás nem eredményezheti a fennálló kezesség forintösszegének 
tényleges növekedését. 
 
Módosításkor lehet: 

- forint szerződéseket euróban, amerikai dollárban vagy svájci frankban vállaltra 
konvertálni.  

- az általános szabályok szerint meghatározott (árfolyam eltérítéssel nem érintett) 
devizában vállalt vagy deviza alapú szerződések konvertálása euróba, amerikai 
dollárba vagy svájci frankba. 

- az árfolyam eltérítés alkalmazásával meghatározott devizában vállalt vagy deviza 
alapú szerződések konvertálása is euróba, amerikai dollárba vagy svájci frankba.  

 
Fontos: 

- Forint szerződések konvertálása esetén nem alkalmazható az árfolyam eltérítés 
lehetősége. 

- Deviza alapú szerződés módosítás során történő konvertálása másik devizára esetén, 
ha az eredeti kezesség igényléskor nem került alkalmazásra az árfolyam eltérítés, 
akkor a módosítás során történő konverziókor sem alkalmazható. 

- Amennyiben az eredeti szerződés eltérített árfolyammal lett rögzítve, úgy a deviza 
konverziót követően az eredeti árfolyam eltérítés alkalmazásával kiszámított 
forintösszeg és a módosítás során megadott összeg hányadosát fogja technikailag 
alkalmazni az AVHGA árfolyamként.  
 

➢ Módosult az Üzletszabályzat II.4.3.4., valamint a VI.1.1.c. pontja 
 
 
3. COSME viszontgaranciával biztosított AVHGA kezesség lehetőségének 

hosszabbítása 2023. végéig 
 
Az Európai Beruházási Alap (EIF) és az AVHGA módosította a fennálló COSME 
viszontgarancia megállapodását, melynek következtében az AVHGA 2023. december 31-ig 
vállalhat kezességet COSME viszontgaranciával, változatlan feltételek mellett. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat 4. számú melléklet 3.4. pontja 
 
4. Változások a kezességi szerződés módosításában 
 
A kezességi szerződés módosítása tekintetében az Üzletszabályzatban egyértelműsítésre 
került, hogy az MNB által jóváhagyott állomány-átruházás tájékoztatáshoz kötött 
módosításnak minősül, és ilyen esetben nem szükséges minden érintett ügylet esetében 
külön módosítási eljárásokat indítani. 
 
➢ Módosult az Üzletszabályzat VI.3.2. pontja  
 
Visszavonásra kerül a korábban a COVID-19 járványra tekintettel tett dokumentációs 
könnyítés. Ismét a módosítási eljárás kötelező melléklete lesz a Magyar Államkincstár előtti 
eljárásra vonatkozó nyilatkozat. (www.avhga.hu /Letölthető dokumentumok/Hatályos 
nyomtatványok/Igényléshez kapcsolódó MÁK dokumentumok/Nyilatkozat az igénybe vett 

http://www.avhga.hu/
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állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz 
kapcsolódóan) 
➢ Módosult az Üzletszabályzat VI.3.3.d és VI.3.4.d, valamint a VI.5.3.d pontja 
 
Az előzetes hozzájáruláshoz kötött módosítások tekintetében: 

- kivezetésre kerül a fedezetmódosítás esetén az AVHGA helyszíni szemléjének 
lehetősége, valamint  

- módosul a határidő, hogy a pénzügyi intézmény mikor köteles az előzetes 
hozzájárulási döntésben szereplőket végrehajtani, és arról az AVHGA-t külön 
tájékoztatni, a dokumentumok korrekcióját elvégezni, valamint maga az alapítványi 
döntés mikor veszti hatályát. 

➢ Módosult az Üzletszabályzat VI.4.4. és VI.4.5. pontja 
 
5. Egyéb 
 
Az AVHGA az ügyletek adósminősítési besorolása alapján a rögzített fedezeti elvárásokat 
akár 0%-ra is mérsékelheti, mely kedvezmény kiterjesztésre kerül a VI. osztályú agrárcélú 
ügyletek számára is. 
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.3.2.2 pontja  
 
Átvezetésre került az Üzletszabályzatban: 

- a 2022. december 14-én megjelent, valamint 2023. január 1-jén hatályba lépett 
mezőgazdasági csoportmentességi rendelet Bizottság 2022/2472/EU rendelete, 
valamint 

- az Európai Parlament és a Tanács 2021/2115/EU szerinti EMVA rendeletre való 
hivatkozás. 

➢ Módosult az Üzletszabályzat III.2.i-j pontja  
 
Átvezetésre került az Üzletszabályzatban a KAVOSZ által koordinált és lebonyolított: 

- Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel program elnevezése Agrár Széchenyi 
Beruházási Hitel MAX+-ra valamint, 

- Széchenyi Mikrohitel Konstrukció elnevezése Széchenyi Mikrohitel MAX+-ra módosult. 
➢ Módosult az Üzletszabályzat 8. és 9. számú melléklet bevezető része 
 
II. Változó dokumentumok 
2023. március 31-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.  
 
Szabályzatok:  

• Üzletszabályzat  
 

Igénylési dokumentumok:  

• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (korábbi hatályú dokumentumot 2023.04.15-
ig elfogadjuk) 
 

Segédanyagok: 

• Útmutató  

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 
 
Fentiek elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja. 
 
2023. március 13. 
 
Üdvözlettel: 
 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


