Üzletszabályzat módosítás 2013. január 1-től
Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Alapítvány Üzletszabályzata és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi
Üzletszabályzata (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) 2013. január 1-től
módosul az alábbiak szerint.

I. ÜZLETSZABÁLYZAT
1.) GAZDANET PROGRAM
A program célja a 0-4 EUME mezőgazdasági üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági
termelők számítógéphez juttatása. Egy ügyfél részére maximum 90 ezer Ft támogatás
ítélhető meg.
A GAZDANet programhoz kapcsolódóan az Üzletszabályzat 3. számú mellékletének IV.
pontjában egy új, speciális feltételű kezességet dolgozott ki az Alapítvány a következő
feltételekkel:
“IV.

GAZDANET HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
SPECIÁLIS FELTÉTELEI

1. Igénybevételre jogosult pénzügyi Jelen melléklet alapján készfizető kezességvállalás
intézmények:
iránti kérelmet benyújtani a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet (NAKVI) honlapján közzétett, a
finanszírozásban résztvevő pénzügyi intézmények
jogosultak a vállalkozások GAZDANet hiteleihez
kapcsolódóan.
2. A kezességgel biztosítható hitel
a) típusa:
Éven túli/ tartós forgóeszköz hitel.
b) futamideje:
Minimum 12 hónap+1 nap, maximum 24 hónap.
c) összege:
Minimum 100.000 Ft – maximum 300.000 Ft.
3. A vállalkozás (adós) és az ügylet Az Üzletszabályzat II.3 1.5 pontjában foglalt kizáró
októl eltérően nincs minimálisan elvárt Alapítványi
vonatkozásában:
fedezettség.
Hitel intézményi kezességvállalás melletti fedezete:
magánszemély (Kezes) készfizető
kezességvállalása.
4. Kezességgel biztosított összeg:
A mindenkor fennálló hitel tőkeösszege.
5. Kezességvállalás mértéke:

80% (kamatgarancia nélkül)

6. Kezességbírálat időtartama:

Az Alapítvány mindenkor hatályos Üzletszabályzata
szerint.

7. Konstrukciós kód:

GNT

8. Kezességvállalás díja:

Az Alapítvány mindenkor hatályos Hirdetménye
szerinti piaci díj, évenkénti díjfizetéssel.

 A Kezes nem lehet GAZDANet hitel Adósa,
 Egy Kezes csak egy GAZDANet hitelhez
vállalhat kezességet.
10. Kedvezményezett vállalkozások  0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes
hitelcél
szerinti
tevékenysége növény, olajos mag termesztése
 0112 Rizstermesztés
TEÁOR '08 szerint:
 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-,
gumósnövény termesztése
 0114 Cukornádtermesztés
 0115 Dohánytermesztés
 0116 Rostnövénytermesztés
 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
 0121 Szőlőtermesztés
 0122 Trópusi gyümölcs termesztése
 0123 Citrusféle termesztése
 0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
 0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű
termesztése
 0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
 0127 Italgyártási növény termesztése
 0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény
termesztése
 0129 Egyéb évelő növény termesztése
 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
 0143 Ló, lóféle tenyésztése
 0144 Teve, teveféle tenyésztése
 0145 Juh, kecske tenyésztése
 0146 Sertéstenyésztés
 0147 Baromfitenyésztés
 0149 Egyéb állat tenyésztése
 0150 Vegyes gazdálkodás
 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
 0162 Állattenyésztési szolgáltatás
 0163 Betakarítást követő szolgáltatás
 0164 Vetési célú magfeldolgozás
 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási
szolgáltatás
 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási
tevékenység
 0220 Fakitermelés
 0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
 0240 Erdészeti szolgáltatás
 0311 Tengeri halászat
 0312 Édesvízi halászat
 0321 Tengerihal-gazdálkodás
9. Kezesre vonatkozó előírások:
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A GAZDANet hitel nem minősül – az Üzletszabályzatban rögzített – könnyített fedezetű
hitelnek.
Jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az Alapítvány mindenkor hatályos
Üzletszabályzatának rendelkezései irányadóak.”

2.) AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL (EMVA) AZ EGYES
BERUHÁZÁSI JOGCÍMEK ESETÉN JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁSI ELŐLEGFIZETÉS
TELJESÍTÉSÉHEZ
ELŐÍRT
BANKGARANCIÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ
SPECIÁLIS
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG
Megjelent a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet, amely alapján az EMVA több jogcíméhez
kapcsolódóan bevezetik a támogatási előleg kifizetését, a 2007-2013 programozási
időszakból megmaradt pályázati források célzott allokálására, valamint a beruházást
akadályozó likviditási problémák áthidalását megkönnyítendő eljárásként.
A rendelet 2.§ (1) bekezdésében 22 támogatási jogcím került felsorolásra. Az igénybe
vehető előleg mértéke a jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a. Az előleg
igénybevételi lehetőségének határideje 2013. december 31. Az előleg igénylésének feltétele
többek között 110 %-os mértékű biztosíték nyújtása, ami lehet bankgarancia vagy készpénz
letét.
Az AVHGA Üzletszabályzata lehetővé teszi, hogy az Alapítvány hitelintézetek bankgarancia
ügyletekeihez készfizető kezességet vállaljon, de az új VM rendelethez kapcsolódóan
speciális, még kedvezőbb feltételekkel működő terméket alakítottunk ki.
A Hirdetménytől eltérően a kedvezményes kezességi díjakhoz képest 10%-kal kedvezőbb
díjat biztosít az új szabály, amennyiben azt a vállalkozás támogatási kerete megengedi.
A 30%-os általános fedezeti elvárással szemben itt a fedezeti elvárásunk:
- 50 millió Ft kezességgel biztosított összegig elegendő a pénzügyi intézmény által
előírt fedezet, azzal a kitétellel, hogy kötelező Ptk. XXIII. fejezete szerinti biztosíték
megléte;
- 50 millió Ft kezességgel biztosított összeg felett a pénzügyi intézmény belső
szabályai szerint a kezességgel biztosított bankgarancia összeg minimum 20%-nak
megfelelő - az Alapítvány kezességvállalása nélkül számított - fedezettséget biztosító
fedezet azzal, hogy kötelező Ptk. XXIII. fejezete szerinti biztosíték megléte.
A bankgarancia és az Alapítvány készfizető kezessége az ÚMVP keretében nyújtott
támogatásokhoz kapcsolódik, ezért az EMVA rendeletben foglalt szabályok szerinti jogcímen
és EMVA rendelet szerinti maximális támogatási intenzitás figyelembe vétele mellett adhatja
az Alapítvány a támogatást, azaz a kedvezményes díjú kezességet.
Ehhez kapcsolódóan az alábbi tartalommal módosult az Üzletszabályzat speciális feltételű
kezességeket tartalmazó 3. számú mellékletének V. pontja
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„V.
EMVA TÁMOGATÁS ELŐLEGFIZETÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ BANKGARANCIÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS SPECIÁLIS FELTÉTELEI

1. Kezességi kérelem benyújtásának
kezdete:

2013. január 1.

2. Mely támogatási jogcímekhez
kapcsolódhat a bankgarancia:

- a 118/2012 ( XI.22,) VM rendelete, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az egyes beruházási jogcímek
esetén nyújtandó támogatási
előlegfizetésről 2.§. (1) bekezdésben
foglalt támogatási jogcímekhez

3. Kezességgel biztosítható bankgarancia
célja:

- Jóváhagyott támogatási határozat
birtokában, támogatási előleg
igényléséhez biztosíték nyújtása

4. A kezességgel biztosítható bankgarancia
lejárata:

- a 118/2012.(XI.22.) VM rendelet 2.§. (1)
bekezdésben foglalt támogatási
jogcímekben meghatározott, utolsó
kifizetési kérelem benyújtásának
időpontjáig, összhangban a 118/2012.
(XI.22.) VM rendelet 4. § (3)
bekezdésének előírásaival
- a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglalt mérték szerint

5. A kezességgel biztosítható bankgarancia
összege:
6. A vállalkozás (adós)
vonatkozásában:

és

az

7. Kezességgel biztosított összeg:
8. Kezességvállalás mértéke:

ügylet - Nem áll fenn Alapítványi kezességet
kizáró ok; kivéve a fedezetek
vonatkozásában (Üzletszabályzat II.3 1.5
pontjában rögzített kizáró ok
tekintetében), mert ezen ügyletek
esetében
o az 1-50 millió forint közötti
bankgaranciáknál elegendő a pénzügyi
intézmény által előírt fedezet, azzal,
hogy kötelező Ptk. XXIII. fejezete
szerinti biztosíték megléte
o az 50 millió forint feletti
bankgaranciáknál elegendő a pénzügyi
intézmény belső szabályai szerint a
kezességgel biztosított bankgarancia
összeg 20%-ának megfelelő – az
Alapítvány kezességvállalása nélkül
számított - fedezeti értékű biztosíték
azzal, hogy kötelező Ptk. XXIII. fejezete
szerinti biztosíték megléte
A bankgarancia összege
maximum 80%
4

9. Viszontgarancia:

A mindenkor hatályos költségvetési törvény
szerinti mértékű viszontgarancia.

10. Állami támogatás kategóriája:

EMVA rendelet szerinti jogcímmel
megegyezően, és EMVA rendelet szerinti
támogatási intenzitási határérték
figyelembevételével.

11. Igazolás a támogatásról:

A kezességhez kapcsolódó
támogatástartalom összegéről az Alapítvány
igazolást állít ki.

12. Kezességbírálat időtartama:

5 munkanap.

13. Konstrukció kód:

BET

14. Kezességvállalás díja:
14.1 Kedvezményes díj

A Hirdetménytől eltérően a kedvezményes
kezességi díjakhoz képest 10%-kal
kedvezőbb díj a kezességgel biztosított
összegre vetítve.

14.2 Díjkedvezmény

Az Alapítványi adósminősítés szerint I.-II.
osztályú vállalkozások 50 millió Ft és azt
meghaladó kezességgel biztosított összegű
ügyletei esetében – amennyiben a
támogatási szabályok lehetővé teszik – a
Hirdetménytől eltérően a kedvezményes
kezességi díj – a kezességgel biztosított
összegre vetítve – a 14.1 ponthoz képest
további legfeljebb 20%-kal, illetve Cenzúra
Bizottsági hatáskörben ennél magasabb
mértékben is csökkenthető.

14.3 Piaci díj
Piaci díj alkalmazása:
Amennyiben a támogatási jogszabályok
alapján kedvezményes díjon a kezesség
nem nyújtható, úgy az Alapítvány a
mindenkor hatályos Hirdetménye szerinti
piaci díjon vállal kezességet, ha az adós
ennek megfizetését nyilatkozatban vállalja.
Jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az Alapítvány mindenkor hatályos
Üzletszabályzatának rendelkezései irányadóak.”
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3.) KÖZRAKTÁRI FINANSZÍROZÁS
Pontosításra került az Üzletszabályzat 3. számú mellékletének, „III. KÖZRAKTÁRI
FINANSZÍROZÁSHOZ
NYÚJTOTT
HITELEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ
KÉSZFIZETŐ
KEZESSÉGVÁLLALÁS SPECIÁLIS FELTÉTELEI” fejezet 3. c) pontja. Közraktárjegy
fedezete alapján történő finanszírozás esetén önmagában a nettó áruérték ÁFA tartalma nem
kerül meghitelezésre. Ennek megfelelően a hitelösszeg megállapításának alapjául – a
pénzügyi intézmény választása szerint – a közraktárjeggyel fedezett nettó áruérték vagy a
nettó áruérték és az ÁFA együttes összege szolgál a jövőben.
Fentiekre tekintettel az Üzletszabályzat 3. számú mellékletének „III. KÖZRAKTÁRI
FINANSZÍROZÁSHOZ
NYÚJTOTT
HITELEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ
KÉSZFIZETŐ
KEZESSÉGVÁLLALÁS SPECIÁLIS FELTÉTELEI” 3. c) pontja az alábbi – dőlt betűvel
jelzettek szerint – módosul:

3. A kezességgel biztosítható hitel
a) típusa:
b) futamideje:
c) összege:

Közraktárjegy fedezetű forgóeszköz hitel, hitelkeret
vagy rulírozó hitel.
Legfeljebb 1 év.
A hitel összege az azt biztosító közraktárjegy nettó
értékének legfeljebb 95%-a a pénzügyi intézmény
belső
szabályozása
szerinti
adósminősítési
limiteknek megfelelően.
A hitelösszeg megállapításának alapjául a
közraktárjeggyel fedezett nettó áruérték vagy a
közraktárjeggyel fedezett nettó áruérték és a
kapcsolódó, közraktárjeggyel fedezett 27%-os
mindenkori ÁFA összege szolgál a pénzügyi
intézmény választása szerint.

4.) PONTOSÍTÁSOK
Fenti módosításokon túlmenően néhány apróbb változtatásra került sor, melyek között
pontosításra került egy hivatkozás az Üzletszabályzat „XI.1.1. Az Alapítványi kezesség
beváltása” fejezet 1. pontjában, valamint – a jogszabályi előírásoknak megfelelően frissítésre került az Alapítvány részére kiszervezett tevékenységet végzők körét tartalmazó
felsorolás is.

II. ASZK KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT
A kiszervezettekre vonatkozó üzletszabályzati módosítások értelemszerűen átvezetésre
kerültek az ASZK Kezességi Üzletszabályzatban is

Budapest, 2012. december 19.
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