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Szabad felhasználású forgóeszköz hitel, amely futamideje miatt
elsősorban forgóeszköz finanszírozási célokat szolgálhat. Tipikusan
ilyen cél a vállalkozás napi működéséhez szükséges kiadások fedezése:
munkabér fizetés, anyag-, energia vásárlás, vevő hitel finanszírozás,
készletvásárlás, forgóeszköz hitel adósságszolgálatának fizetése, illetve
forgóeszköz hitel kiváltása stb.
Mikro-, kis-és középvállalkozások, akik főtevékenységként vagy
hitelcélként megjelölt tevékenységként az alábbi tevékenységek közül
legalább eggyel foglalkoznak:
• növénytermesztés;
• állattartás;
• erdőgazdálkodás;
• halászat;
• élelmiszergyártás;
• mezőgazdasági nyersanyagok-, élő állatok-, valamint élelmiszerek
nagykereskedelme.
• maximum 25 millió Ft összegű hiteligénylés esetén egy lezárt, teljes
naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt;
• 25 millió Ft feletti hiteligénylés esetén két lezárt, teljes naptári (365
nap) éves gazdálkodói múlt;
• egy teljes lezárt évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő
is jogosult ASZK Folyószámlahitel igénylésére maximum. 25 millió
Ft hitelösszegig.
1, 2 vagy 3év, a tőke visszafizetése legkésőbb a futamidő végén
esedékes. Két, illetve hároméves futamidő esetén a Bank évenkénti
felülvizsgálatot írhat elő. Negatív (azaz a korábban megkötött
hitelszerződés alapján fennálló jogviszony eredeti feltételekkel történő
fennmaradását nem engedélyező) éves felülvizsgálati eredmény esetén a
hitelnyújtó jogosult
• a hitelszerződést felmondani vagy
• a hitelkeretet csökkenteni (a csökkentett keretösszegre új
szerződés kerül megkötésre, az új keretösszegen felüli
esetlegesen fennálló tartozás Vállalkozás általi visszafizetése
mellett vagy
• a hitelszerződést módosítani ütemezett keretcsökkentés
engedélyezésével az eredeti véglejárat megtartása mellett.
HUF
50.000 és 200.000.000 forint között 100.000 forintos lépésközzel
meghatározható, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg:
csekély összegű támogatás esetén az előző lezárt évi árbevétel és az
egyéb bevétel, illetve az adóalapba számító bevétel 35%-át;
átmeneti támogatás esetén
• a Vállalkozás 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi)
éves bérköltségének kétszerese vagy
• a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a vagy
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A hitel
biztosítékai:

Normál
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Normál
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Normál
Kezelési
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Normál
Bírálati díj:

a Vállalkozás cash flow táblázattal alátámasztott 18 havi
likviditási szükséglete közül a magasabb összeget.

az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (továbbiakban:
AVHGA) készfizető kezességvállalása legfeljebb a hitel
tőkeösszegének 90%-ára;
• harmadik magánszemély vagy a vállalkozás meghatározó
tulajdonosának vagy vezetőjének készfizető kezességvállalása;
• 25 MFt és 50 MFt közötti hitelösszeg esetén (beleértve az 50
MFt-os hitelt is) a hitelnyújtó saját egyedi hiteldöntése szerint az
előírt magánszemély és AVHGA készfizető kezességvállaláson
túl egyéb biztosítékot is jogosult (de nem köteles) bevonni;
• 50 millió Ft feletti hitelösszeg esetén egyéb, a hitelnyújtó és az
AVHGA által elfogadott fedezet (pl. ingatlan-, vagy tehermentes
ingóság/vagyon) bevonása kötelező.
Havonta változó kamat, 1 havi Bubor+4 százalékpont/év, jelenleg
5,8%/év. A kamatfizetés a naptári negyedév végén esedékes.
1,24% -1,39%/év. A kezességi díj megfizetése az első (tört) évre
vonatkozóan a kezességi levél kiállítását követően, a további években
minden év elején esedékes.
0,8%/év, kamatszerűen kerül felszámításra, fizetése a kamatfizetéssel
megegyező időpontban esedékes.
•

A hitelkeret összege alapján 15 000-300 000 Ft/év. (Magasabb
hitelösszeghez magasabb bírálati díj tartozik.) A bírálati díj magában
foglalja a hitel bírálatának, a hitel rendelkezésre bocsátásának, ill. két- és
hároméves futamidő esetén az évenkénti felülvizsgálatának, továbbá az
első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.
Normál
Egyszeri 1%, a szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom (a
Különdíj:
hitelkeret összegével megegyező éves összegű jóváírás –ide nem értve a
hitel lehívásából származó jóváírást– a vállalkozás fizetési számláján)
nem teljesítése esetén. Vetítési alapja a vállalt és a tényleges
számlaforgalom különbözete.
Szerződéskötés Egyszeri 3%. Amennyiben a hitelnyújtó az éves felülvizsgálat alapján
i/szerződésmód ütemezett visszafizetésre vonatkozó, csökkenő keretösszeg melletti
osítási díj:
Agrár Széchenyi Kártya hitelszerződést köt a Vállalkozással,
keretnyitáskor egyszeri szerződéskötési díjat számíthat fel.
Regisztrációs A Regisztráló Irodák által végzett, a hitel igénylésével összefüggő
dj:
regisztrációs tevékenység ellenértékeként a Vállalkozás mértékű
regisztrációs díjat köteles fizetni. A díj mértéke:
• VOSZ tag, területi kereskedelmi és iparkamarai tag, VOSZ
tagszervezet tagja díjmentes;
• Társult Szervezetek, 8500 Ft. (Bruttó);
• Nem szervezeti tag, nem társult szervezet tagja, 17500 Ft.
(Bruttó).
AM által
Általános esetben:
nyújtott
• 4
százalékpont/év
kamattámogatás.
A
hitelfelvevő
támogatások a
esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot fizeti meg a
hitel
hitelnyújtó számára, amely megegyezik az 1 havi Bubor
költségeinek
értékével. (Jelenleg 1,81%/év)
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csökkentésére:

•

50%-os mértékű, de legfeljebb a kezességi díj vetítési alapjának
0,75%-ig terjedő AVHGA kezességi díj támogatás. A
hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kezességi
díjat fizeti meg a hitelnyújtó számára. (Jelenleg 0,6-0,7%/év, a
kezesség összegére vetítve.)

Kiemelt támogatás esetén:
• 100%-os kamat és kezelési költség támogatástámogatás a hitel
teljes futamidejére;
• 100%-os kezességi díj támogatás a kezességvállalás teljes
futamidejére;
• a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő
értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az
egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett
bírálati díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó
költségtámogatás.

Hitelkérelmek
benyújtása:
Hitelnyújtó:

A program
eddigi
eredményei:

Előkészítés alatt álló kiemelt támogatás:
Jelenleg előkészítés (előzetes közigazgatási egyeztetés) alatt állnak a
sertéstenyésztés szakágazat számára 100%-os kamat-, kezelési költség-,
kezességi díj támogatást és a hitel felvételével-, fenntartásával
kapcsolatos,
meghatározott
költségek
100%-ára
vonatkozó
költségtámogatást nyújtó rendeletek. A rendelettervezetek alapján,
számított átlagos állategységenként 500 000 forint összegű hitel
részesülhet kiemelt, 100%-os támogatásban.
A hitelkérelmek a KAVOSZ Zrt. által üzemeltetett regisztráló irodákban
folyamatosan nyújthatók be. További információk: www.kavosz.hu
A hiteligénylő az alábbi hitelintézetek közül választhat:
• Budapest Bank Zrt.
• Gránit Bank Zrt.
• Erste Bank Nyrt.
• MKB Bank Nyrt.
• OTP Bank Nyrt.
• Sberbank Magyarország Zrt.
• Takarékbank Zrt.
A konstrukció 2011. évi indulása óta a szerződött hitelek összege több
mint 26 000 ügylet keretében meghaladja a 340 milliárd forintot. A
hitelállomány jelenleg több mint 183 milliárd forint. Ez a hiteltermék
adja az egyéni gazdaságok (őstermelők, családi gazdaságok, egyéni
vállalkozók) forgóeszköz típusú hiteleinek több mint 50%-át.
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