
VELÜNK LEHETSÉGES

HITEL CÉLJA

Vállalkozás fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozása ezáltal 
a beruházási kedv ösztönzése, a Vállalkozás versenyképességének fenntartása.
A Konstrukció keretében csak olyan beruházás, ill. hitelkiváltás finanszírozása lehetséges,
•  ahol a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében 

szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez és
•  amely hitelcél a mindenkor hatályos KAVOSZ Üzletszabályzatban megjelölt jogosult tevékenységek közé 

tartozik és
•  amely hitelcél megfelel mindenkor hatályos KAVOSZ Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek,  

ill. a támogatott hitelcélok valamelyikének.
ZÖLD HITELCÉL esetében érvényes feltételek kidolgozás alatt.

HITELÖSSZEG min. 1 millió Ft, max. 1 milliárd Ft

DEVIZANEM HUF

KONDÍCIÓK

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Kamat (p.a.) 1,00% (Zöld hitelcél esetén 0,5%)
Kezelési költség (p.a.) 0,00%
Kezességi díj (p.a.) 0,14-1,01%
Szerződéskötési díj 1,5%, de max. 1,5 millió Ft
Folyósítási jutalék 15.000 Ft/folyósítás
Regisztrációs díj 
(irodában fizetendő)

VOSZ vagy Kamarai tag esetén 0 Ft,
/ Társult szervezet tag esetén 8.500 Ft / Tagság nélkül 17.000 Ft 

JOGOSULT  
TEVÉKENYSÉGEK

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:
a)  TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén 

a Vállalkozás a 345 ezer EUR összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a támogatást)
b)  TEÁOR’08 03, (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás a 290 ezer EUR 

összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a támogatást),
c)  TEÁOR’08 016, 017, 02 (, 10, 11, 12, 462, 463 ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén 

a Vállalkozás a 2.300 ezer EUR összegű átmeneti támogatási jogcímen kapja a támogatást).
d) A fióktelepként működő vállalkozások nem finanszírozhatók a Széchenyi Kártya Programban.

HITELÖSSZEG 
KORLÁTOZÁSOK

A hitel összege nem haladhatja meg
a) Vállalkozás 2019. évi (vagy  az  utolsó  rendelkezésre  álló  évi*) éves bérköltségének kétszerese vagy
b) a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a** vagy
*az adható hitelösszeg megállapításra vonatkozó szabályoknál a 2019. évi bérköltség mellett az utolsó 
rendelkezésre álló évi bérköltség figyelembevételét engedélyező rendelkezés alkalmazására csak a KAVOSZ 
Zrt. honlapján közzétett időponttól van lehetőség
**Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG) általi hitelfelvétel esetén az ŐCSG teljes bevétele figyelembe 
vehető.
***A hitel összege - kellően indokolt esetben - a Vállalkozás likviditás szükségletre vonatkozó (cash flow 
táblázatban tett) nyilatkozata alapján megnövelhető, hogy fedezni tudja a következő - a hitelnyújtás 
időpontjától számított 18 hónap likviditási szükségletét.

Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen 
a Vállalkozás átmeneti szabad támogatási keretébe.
Az AVHGA piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén a fentiek szerinti (a-cb) pontokban írt 
maximális hitelösszegre vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó.

AGRÁR SZÉCHENYI  
BERUHÁZÁSI HITEL GO!

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSI HITEL, AVHGA KÉSZFIZETŐ 
KEZESSÉGVÁLLALÁSA MELLETT 

HATÁLYOS: 2022.01.01-TŐL



VELÜNK LEHETSÉGES

KIZÁRÓ  
FELTÉTELEK

A Vállalkozás, - ill. a magánszemély készfizető kezes – nem vehet részt a Konstrukcióan és kérelmét a 
KAVOSZ Zrt. nem fogadja be, elutasítja, illetve a Bank a hitelkérelmet nem hagyja jóvá, az AVHGA nem 
vállal kezességet, ha a beadott Igénylési Lap, valamint mellékletei (továbbiakban: hitelkérelem) és az 
azokban foglalt adatok, azok ellenőrzése, ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján, valamint az AVHGA által 
meghatározott, az AVHGA Üzletszabályzatában és a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában felsorolt kizáró 
feltételek valamelyike áll fenn.

HITEL  
FELHASZNÁLHATÓ

• Immateriális javak beszerzésére;
• Ingatlan építésére, vásárlására, - beleértve a termőföld vásárlást - fejlesztésére, ültetvény telepítésre;
•  Új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, fejlesztésére azzal, hogy 

tehergépjármű vásárlás is lehetséges, ill.
• Tenyészállat beszerzésére,
• Tulajdonrész (részvény, üzletrész stb.) vásárlásra;
•  A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz − beleértve a forgóeszköznek minősülő élő állatot is – 

beszerzésére (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig).
•  Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (tehát 

amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag:
-  a 42/2019.(IX.20.) AM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szántóföldi növénytermesztéshez 

szükséges erő és munkagépek beszerzésére, öntözési beruházások finanszírozására, tenyészállat 
beszerzésre, termőföld vásárlásra, mezőgazdasági termeléssel vagy erdőgazdálkodással foglalkozó 
vállalkozásokban történő tulajdonrész vásárlásra, illetve ezen beruházásokhoz kapcsolódó 
forgóeszközfinanszírozásra (a hitelösszeg legfeljebb 20 %-áig), valamint

-  a Vidékfejlesztési Programból vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást 
elnyert - fenti pontokban szereplő támogatott hitelcélok megvalósítására irányuló - beruházások jelen 
program keretében történő kiegészítő finanszírozására (a hitelkérelem beadás előtt előzetes egyeztetés 
szükséges a KAVOSZ Zrt-vel) használható.

Befejezett (pénzügyileg teljesített és aktivált) beruházásra Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel 
nem igényelhető. Hitelkiváltásnál ezen feltétel nem releváns.

HITELKIVÁLTÁS

Jelen Konstrukció az eredetileg a fenti a) és b) pontban foglalt hitelcélokra nyújtott hitelek kiváltására is 
felhasználható, az alábbi korlátozásokkal:
•  Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében csak (kizárólag ugyanazon) Vállalkozás által 

belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett, piaci árazás szerint 
nyújtott beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség. 

•  a hitelügylet keretében 2020. január 1. napját megelőzően kötött fenti feltételeknek megfelelő 
hitelszerződés hitelkiváltására irányuló hitelnyújtás csak akkor engedélyezett, ha 
-  a Bank ezen hitelkiváltással egyidőben, ugyanezen vagy ettől eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem 

csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) többlet likviditást 
biztosít a Vállalkozás részére AVHGA kezességgel biztosított hitelügylet keretében vagy 

-  a tőketörlesztésre legalább 1 hónap türelmi idő kerül biztosításra.

15 FUTAMIDŐ
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezességvállalás mellett nyújtott hitel esetén  
min. 13, max. 72 hónap.
AVHGA piaci kezességvállalás mellett nyújtott hitel esetén min. 13 max. 120 hónap.

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁSI IDŐ max. 23 hónap

TÜRELMI IDŐ Min. a rendelkezésre tartási idővel megegyező, max. 24 hónap.

TÖRLESZTÉS Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

SAJÁT ERŐ
A beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó 
költségek vehetőek figyelembe) költsége min. 10%-a (kivéve hitelkiváltás esetén, ahol nincs saját erő elvárási 
kötelezettség.)

BIZTOSÍTÉKI KÖR

a) AVHGA készfizető kezességvállalása
AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezesség esetén 90 %-os, AVHGA piaci kezességvállalása 
esetén 80 %-os mértékű 

b) Kötelező dologi biztosíték
A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték („kötelező dologi biztosíték”) kötelezően 
bevonandó, amely lehet a beruházás tárgya is.

Kötelező dologi biztosékként elfogadható:
•  Ptk. szerint ingó, ingatlan jelzálogjog (egyedi és keret jellegű) lehetőleg első ranghelyen,
•  körülírással meghatározott ingó vagyont terhelő zálogjog (egyedi és keret jellegű) lehetőleg első ranghely 
•  óvadéki betét.

Fedezettségi elvárás a kötelező dologi biztosítékok vonatkozásában: A kötelező dologi biztosítékok alapul-
vételével az ügylet – az AVHGA fedezetértékelési szabályai alapján számított - fedezettségének el kell érnie
•  150 millió Ft hitelösszeg fölött minimálisan a 10%-ot,
•  300 millió Ft hitelösszeg fölött minimálisan a 20%-ot.



* a kiváltásra kerülő hitelszerződésből eredő követelés nem minősülhet a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenci-
ális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet szerinti nem teljesítő kitettségnek

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű és a tel-
jesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Banknál elérhető, adott termék jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. az ajánlati kötött-
séget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. Az Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási 
Hitel feltételeit a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza.

2022. január

VELÜNK LEHETSÉGES

BIZTOSÍTÉKI KÖR

Ezen fedezettségi elvárásoktól el lehet térni, amennyiben bevonásra kerül fedezetként az alábbiak 
valamelyikén első ranghelyen alapított zálogjog:
•  beruházás tárgyát képező ingatlan,
•  a beruházás tárgyaként létrejövő felépítmény,
•  a beruházás tárgyaként beépítésre kerülő technológia, illetve
•  ingó beruházás esetén a beszerzésre kerülő gép, berendezés. 

Opcionálisan bevonható további biztosítékok:
A finanszírozó Bank saját döntése szerint a fentieken túl bármely hitelügylet esetén további biztosítékot is 
előírhat (pl. magánszemély vagy vállalkozás készfizető kezessége stb.).

IGÉNYLÉS

A Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás által 
benyújtott igénylést az Ügyfél által kiválasztott Bank minősítési eljárása során pozitívan értékelje, azaz 
a Vállalkozást hitelképesnek találja, és az ügylet megfeleljen az AVHGA feltételeinek. Az AVHGA a Krízis 
Agrárgarancia Program keretében átmeneti támogatási jogcímen a 2022. június 31. napjáig kibocsátott 
Kezességi Levelek esetében nyújthat kezességet.

RÉSZLETES  
TERMÉKLEÍRÁS

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!   
https://www.kavosz.hu/hitelek/agrar-szechenyi-beruhazasi-hitel-go/


