
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás a 2022. augusztus 8-tól hatályos AVHGA 

Üzletszabályzat módosításának részleteiről 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2022. augusztus 8-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát az alábbi 
területeket érintően: 
- Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX bevezetése 
- Egyéb 
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak.  
 

1. Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX bevezetése 
 
A Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról szóló 1298/2022. (VI.20.) Korm. határozat 
alapján kidolgozásra került az egyes konstrukciók új feltételrendszere. Újra hozzáférhető a 
vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Újraindítási Program, amelyen belül önálló, 
alapítványi kezességvállalást is kötelező elemként magában foglaló konstrukció az Agrár 
Széchenyi Beruházási Hitel MAX is hamarosan igényelhető. 
 
Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX ügyleteihez az Alapítvány az Üzletszabályzat 8. 
számú melléklete alapján vállal kezességet. Az Alapítvány kezességvállalása az 
alábbiakban tér el a korábbi Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO konstrukciótól:  

- Az AVGHA Krízis Agrárgarancia Program II. feltételeiben jelentkező, elődjéhez 
képest szűkebb mozgástér miatt a konstrukcióhoz a továbbiakban nem társul a 
bizottsági határozat 2.2. pontja alapján átmeneti jogcímen a kezességvállalás, 
ezt a továbbiakban az Alapítvány kedvezményes díjmérték esetén de minimis 
jogcímen fogja nyújtani. 

- Mivel a kamattámogatást és díjtámogatást várhatóan az új átmeneti jogcímen 
fogják nyújtani, ezért a melléklet kiegészült egy támogatási korlátokra vonatkozó 
bekezdéssel. 

- A díjstruktúra a Széchenyi Mikrohitel konstrukcióval megegyezővé vált, amely a 
díjmértékekben is jelentkezik.  

 
Kedvezményes kezességi díj évenkénti mértéke  

 

Pénzügyi intézmény által megfizetendő  

(bruttó) kezességi díj 

a Vállalkozásnak nyújtott költségvetési 
díjtámogatás mellett a vállalkozás által 

fizetendő (nettó) kezességi díj 

1,06% 0,06% 
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Piaci kezességi díj évenkénti mértéke  

 
Pénzügyi intézmény által 

megfizetendő (bruttó) 
kezességi díj 

a Vállalkozásnak nyújtott 
költségvetési díjtámogatás 
mellett a vállalkozás által 

fizetendő (nettó) kezességi díj 

elsődleges agrár 
ügylet esetén 

1,06% 0,06% 

nem elsődleges 
agrár ügylet esetén 

1,35% 0,35% 

 
➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.5. pontja 

8. számú melléklet bevezető része, 1., 4. p), q) és u) valamint a 8. pontja 
 

2. Egyéb 

 
A Krízis Agrárgarancia Program II. fogalma az értelmező rendelkezések között került 
meghatározásra. 
➢ Módosult az Üzletszabályzat I.10. pontja 
 
A Széchenyi Mikrohitel konstrukció a jövőben új néven - „Széchenyi Mikrohitel MAX” - 
érhető el a programban részt vevő pénzügyi vállalkozások részére, valamint kezességi 
díjazása megegyezik az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX termékével.  
➢ Módosult az Üzletszabályzat 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.5. pontja 

9. számú melléklet bevezető része és az 1. pontja 
 

3. Változó dokumentumok 
 
2022. augusztus 8-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.  
Szabályzatok:  

• Üzletszabályzat  
 
Igénylési dokumentumok:  

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

• Krízis Agrárgarancia Program II. / Átmeneti Támogatás nyilatkozat  
 
Segédanyagok 

• Útmutató  

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 
 
Az Alapítvány a 2022. július 1-től érvényes Általános Szerződési Feltételek Nyilatkozatot 
és a Krízis Agrárgarancia II. /Átmeneti Támogatási nyilatkozatot a PartnerWeben 2022. 
augusztus 15-ig benyújtott kérelmek vonatkozásában fogadja el.  
 
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok 
menüpontja. 
 
2022. augusztus 4. 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

http://www.avhga.hu/

