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Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2019. január 1-től módosítja az
Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát. Ezen kívül
feloldásra kerülnek a 2018 utolsó negyedévben bevezetett, a kezességvállalásra vonatkozó
korlátozások. 2019. január 1-től az alapítvány az Üzletszabályzat szerint nyújtott
vidékfejlesztési célú – tehát nem agrárcélú – ügyletek körében maximum 100 millió forint
összegű kezességet vállal.

I. A kezesség maximális összegére vonatkozó limit
Az alapítvány 2018 utolsó negyedévében kezességvállalási tevékenységében ágazati
korlátozásokat alkalmazott. Ezeket 2019. január 1-től feloldja.
2019. január 1-től az alapítvány az alábbi szabályt vezeti be a nem agrár hitelcéllal
rendelkező ügyletek vonatkozásában:
• Az alapítvány 100 millió forintban határozza meg az egy vállalkozás részére vállalható
kezesség maximális összegét a nem agrár hitelcéllal rendelkező és Üzletszabályzat
szerinti ügyletekre vonatkozóan.
• Az agrárcélúnak minősülő tevékenységek TEÁOR kódjait az Üzletszabályzat 2.
számú melléklete tartalmazza. A besorolás nem a vállalkozás főtevékenysége,
hanem a hitel célja szerinti TEÁOR alapján történik.
• Az adott ügyfél agrárcélú ügyletei nem számítanak bele a 100 millió forintos
kezességi limitbe. A termékmegállapodások alapján kiadott ügyletek ágazattól
függetlenül szintén nem számítanak bele az egy vállalkozásnak adható 100 millió
forintos kezességi limitbe.
• A korábban vállalt, 100 millió forintot meghaladó összegű, nem agrár TEÁOR kóddal
rendelkező ügyletek prolongálása megengedett, de kizárólag a fennálló kezességgel
megegyező vagy annál alacsonyabb összegben.
• Hitelkiváltás esetén a kiváltott ügyletet nem kell beleszámítani a limitbe.

II. Üzletszabályzat módosítás
1. COSME viszontgarancia melletti ügyletek limiteinek csökkentése
Az egy vállalkozás COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügyletének
kezességgel biztosított maximális összegét az 500 millió forintról visszaállítjuk a korábbi 300
millió forintos szintre. Ezzel párhuzamosan az összeszámítási korlát a vállalkozás COSME
viszontgaranciával biztosított valamennyi ügylete és a könnyített fedezetű ügyletei együttes

kezességgel biztosított összege tekintetében visszaáll az 500 millió forintról 350 millió
forintra.
➢ A változások a 4. számú, „A COSME kezesség szabályai” melléklet 4. pontját érintik.

2. Egy és ugyanazon vállalkozás nyilatkozatának a támogatást nyújtó szervezeten
keresztüli beküldhetőségének megszüntetése jogszabály változás miatt
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §
módosítása következtében a vállalkozások az állami támogatással összefüggő „egy és
ugyanazon vállalkozás nyilatkozatát” már nem küldhetik meg a hitelintézet és az alapítvány
közvetítésével a Magyar Államkincstárnak, hanem – amennyiben nyilatkozattételi
kötelezettségük fennáll – a dokumentumot közvetlenül a MÁK-hoz kell a vállalkozásnak
benyújtania.
Ennek megfelelően a vonatkozó előírásokat töröltük a szabályzatból, és a honlapunkról is
töröljük az egy és ugyanazon vállalkozás bejelentésre szolgáló X2000-02 dokumentumot.
Amennyiben a vállalkozásnak szükséges megtennie az egy és ugyanazon vállalkozás
státuszáról szóló nyilatkozatot, a MÁK-hoz postai úton, egy megújult nyomtatványon
keresztül teheti meg, melynek azonosítója X2000-03.
➢ Módosul az Üzletszabályzat III.3. j) pontja és az erre a pontra történő hivatkozás,
azaz a IV.2.2.3. pont.
3. Egyebek
Az alapítványi kezesség mértékére vonatkozó táblázat a jobb érthetőség kedvéért formailag
módosult.
➢ A módosítás az Üzletszabályzat II.4. 2. pontját érinti.
Amennyiben a kölcsönszerződés csupán a törlesztési ütemezés miatt kerül módosításra,
akkor elegendő a Módosítási igénylő lapot megküldeni az alapítvány számára, egyéb
dokumentáció megküldése nem szükséges. Ezidáig ezt az egyszerűsített módosítást csak
az annuitásos törlesztési ütemezés esetén tettük lehetővé, azonban kiterjesztettük a
szabályt valamennyi törlesztési ütemezés módosítására, ezáltal egyszerűsödnek a
folyamatok.
➢ Az Üzletszabályzat VI.3.4 a) pontja módosult.
Pontosítottuk, hogy a kezességi díj megfizetése alatt az alapítvány a kezességi díjnak az
alapítvány számláján való jóváírását érti.
➢ Az Üzletszabályzat V. 6.1. pontja módosult.

III. Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosítás
1. Azonosítási nyilatkozat elektronikus aláírása
Az Agrár Széchenyi Kártya ügyletek esetében ezidáig az Azonosítási nyilatkozatot külön
dokumentumként kellett kezelni, papír alapon is alá kellett írniuk a pénzügyi
intézményeknek, és beváltáskor meg kellett küldeni az alapítvány számára. 2019. január 12

et követően az Azonosítási nyilatkozat más ügyletek rögzítésekor megszokott módon, a
PartnerWeben egy checkbox kipipálásával kerül elfogadásra, és az Igénylő lap részeként
elektronikus aláírással ellátva kerül be a rendszerbe, külön papíron nem kell azt őrizni.
➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat fentiek okán az alábbi pontokban módosul: II.1.,
III.1.2., VII.3.5., XI.1. c)- d), XII.12.

2. Adószám helyesbítésének tiltása
A kezességek adathelyesbítése és a kezességek módosításának adathelyesbítése során a
vállalkozás adószáma nem lesz helyesbíthető. Az adószámot ugyanis olyan
alapazonosítóként tekintjük, hogy változtatása esetén az ügyletet teljesen új ügyletnek kell
tekinteni és nem adathelyesbítettnek.
➢ A módosítás az ASZK Kezességi Üzletszabályzat VI.1. és VIII.1. pontját érinti.
3. COSME viszontgarancia melletti és könnyített fedezetű ügyletek limitszabály
változása
Az Üzletszabályzattal való egyezőséget megteremtve módosításra került a könnyített
fedezetű ügyletek és a COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügylet együttes
kezességgel biztosított összegének limitje, amely 2019. január 1. után vállalkozásonként
nem haladhatja meg a 350 millió Ft-ot, ideértve a bírálat alatt lévő ügyleteket is, de bele nem
értve hitelkiváltás esetén a kiváltandó ügyletet.
➢ A módosítás az ASZK Üzletszabályzat II.4. 1.1.-1.2. pontját érinti.
4. Egyéb
Pontosítottuk, hogy a kezességi díj megfizetése alatt az alapítvány a kezességi díjnak az
alapítvány számláján való jóváírását érti. A módosítás összhangban van az Üzletszabályzat
módosítással.
➢ A módosítás az ASZK Üzletszabályzat V. 3.1. pontját érinti.

IV. Változó dokumentumok
Fenti módosítások miatt az alábbi kezesség igénylési dokumentumok és szabályzatok
módosulnak 2019. január 1-től.
Szabályzat:
- Üzletszabályzat
- Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok:
- Vállalkozás nyilatkozata
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Kötelező MÁK nyilatkozat: „NYILATKOZAT– az igénybe vett állami támogatásokkal
összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan”
EMVA / mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat

2019. január 1. után a korábbi hatályú dokumentumokat nem fogadjuk el, ezek
beérkezte esetén hiánypótlást alkalmazunk!
Segédanyagok
- Útmutató
- Segédlet kezességigénylés benyújtásához

A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában
megtekinthetők és letölthetők.

2018. december 14.

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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