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Komplex hitelkérelem-menedzsment mikro-, kis- és középvállalkozások 
részére 

Agrár Széchenyi beruházási hitel GO! 

 

1. A komplex hitelkérelem-menedzsment tevékenység magában foglalja: 
 

 termékismertetési tevékenység 
 tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben 
 hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése 
 18 havi cash flow tábla elkészítése, üzleti terv kidolgozása 
 hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a KAVOSZ iroda felé és kapcsolattartás a választott 

hitelintézettel 
 segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez 

 
2. A Hitelprogram konstrukciójának részletei: 

 
 

Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz 
beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így 
különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását. 
 
A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, 
ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új 
vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat 
beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása. Valamint a feltételeknek történő megfelelés esetén 
hitelkiváltás finanszírozására is. 
 

ELŐNYEI 

 széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására, 

 kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás csökkenti a 
vállalkozások által fizetendő hiteldíjat, 

 akár 1 milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, max. 10 éves futamidőre. 
  
 

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK 
 

 Minden olyan KKV, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, szerinti gazdasági 
társaság (Kft., Bt. Rt.), szövetkezet, őstermelő, őstermelők családi gazdasága vagy 
erdőbirtokossági társulat formájában működik. 
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 Az igénylő Vállalkozás által megjelölt hitelcél szerinti tevékenység TEÁOR’08 kódjának 
(amelynek fő- vagy melléktevékenységként szerepelnie kell a vállalkozás tevékenységi körei 
között) az alábbi tevékenységi körök közé kell tartoznia: 
TEÁOR’08: 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése 
esetén a Vállalkozás a 225 ezer EUR összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a 
támogatást) 
TEÁOR’08: 03, (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás a 270 
ezer EUR összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a támogatást) 
TEÁOR’08: 016, 017, 02 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a 
Vállalkozás a 1 800 ezer EUR összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a támogatást) 

 Nincs lejárt köztartozása és a KHR rendszerben nem lehet az igénylőnek késedelmes kölcsöne. 

 Meg kell felelni a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 
feltételeknek. 

 Kezdő vállalkozások is igényelhetik. 
 

A HITEL ÖSSZEGE 
 

Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió Ft. – maximum 1 milliárd Ft. 
 
A hitel maximálisan igényelhető összege AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt 
kezesség esetén 

a) a vállalkozás 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének 
kétszerese vagy 

b) a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a vagy 
c) különösen indokolt és sürgős esetben a Vállalkozás cash flow táblázatban tett 18 havi 

likviditási szükséglete közül a magasabb összeg. 
 
Az AVHGA piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén a fentiek szerinti leírt maximális 
hitelösszegre vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni. 
 
Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 10%-ának megfelelő saját erővel 
szükséges rendelkeznie. (kivétel hitelkiváltás). 

 
A HITEL FUTAMIDEJE, TÖRLESZTÉSE 

 
A hitel futamideje akár 10 év is lehet. A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt 
(maximum 24 hónap) követően kerül sor havi, vagy negyedéves gyakorisággal. 
 
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezességvállalás mellett nyújtott hitel 
esetén: min. 13, max. 72 hónap a futamidő. 
 
AVHGA piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén: min 13, max. 120 hónap a futamidő. 
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A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 

 

 Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása, 

 a Hitelintézet javára kiállított felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra, 

 legalább 1 dologi biztosíték. 

 a Hitelintézet döntésétől függően további biztosíték bevonható (magánszemély vagy cég 
kezessége, stb.). 
 

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK 
 

Nettó ügyleti kamat:  fix 0,5%/év  
Nettó kezelési költség: fix 0,5%/év 
Szerződéskötési díj (szerződött hitelösszegre vetítve): egyszeri 1,5 %, de max. 1 500 000 Ft 
Folyósítási jutalék:  15 000 Ft/folyósítás 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia alapítvány készfizető kezessége: 

 AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében garantált hitelszerződéseknél 
(kezesség mértéke 90%)  
- max. 3 éves futamidejű hitel esetén: 0,5% / év 
- több, mint 3 éves futamidejű hitel esetén: 1% / év 

• Piaci kezességvállalásúhitelszerződéseknél (kezesség mértéke 80%)  
- elsődleges agrárügylet esetén: 0,14% / év 
- nem elsődleges agrárügylet esetén: 1,01% / év 

 
KÖTELEZŐ SZÁMLAFORGALOM 

 
A hitelező Bank legfeljebb a szerződött összeggel megegyező éves számlaforgalom 
lebonyolítását írhatja elő a Vállalkozás Banknál nyitott fizetési számláján. 
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