A 2018.10.11-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat és
ASZK Kezességi Üzletszabályzat módosításának
részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2018. október 11-től módosítja
Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az
alábbiaknak megfelelően.
I. COSME limitek növelése
Az AVHGA-nál fennálló COSME viszontgarantált kezességek limiteit az AVHGA az alábbiak
szerint növelte meg:
- A vállalkozás COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügyletének
kezességgel biztosított összege nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot, ideértve a
bírálat alatt lévő ügyleteket is. Kivéve a közúti árufuvarozási tevékenységet folytató
vállalkozások esetében, ahol az adható maximális kezességgel biztosított összeg 292 millió
Ft, amennyiben a futamidő 5-10 év.
- A vállalkozás nem megtérülési elsőbbséget biztosító COSME viszontgaranciával
biztosított valamennyi ügyletének kezességgel biztosított összege nem haladhatja
meg a 300 millió Ft-ot, ideértve a bírálat alatt lévő ügyleteket is. Kivéve a közúti
árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében, ahol az adható maximális
kezességgel biztosított összeg 292 millió Ft, amennyiben a futamidő 5-10 év.
- A vállalkozás COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügylete és a
könnyített fedezetű ügyletei együttes kezességgel biztosított összege nem haladhatja
meg az 500 millió Ft-ot, ideértve a bírálat alatt lévő ügyleteket is, de bele nem értve
hitelkiváltás esetén a kiváltandó ügyletet.
- Ügyfélcsoportonként a COSME kezességek kezességgel biztosított összege
összesen legfeljebb 500 millió Ft lehet.
➢ Fentiek az Üzletszabályzat 4. számú mellékletének 4.1, 4,2, 4.3 és 4.4 pontjaiban
kerültek rögzítésre.
➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat II.4. 1.3 pontjában is módosításra került a limit
mértéke.

II. A megtérülési
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Amennyiben a kezesség igénylésekor értékkel bíró fedezettel küldik be a pénzügyi
intézmények az ügyletet, akkor a COSME viszontgaranciával csak megtérülési elsőbbséget
biztosító COSME kezességként lehetséges a kezességvállalás. Azaz beváltáskor a
megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezesség alapján a pénzügyi intézményt
megtérülési elsőbbség illeti az alapítvánnyal szemben. A megtérülési elsőbbséget biztosító
COSME kezességre vonatkozó kezességvállalási mértéket 60%-ról 70%-ra emelte az
alapítvány.
➢ Az Üzletszabályzat 4. számú mellékletének 8.2 pontjában módosult a megtérülési
elsőbbséget biztosító COSME kezesség kezességvállalási maximum mértéke.
III. Ágazati szűkítés az Üzletszabályzat szerinti COSME kezességgel biztosított
ügyletek körében
Az alapítvány 2018. október 11-t követően a COSME kezesség lehetőségét (mind a
hagyományos, mind pedig a megtérülési elsőbbségi COSME esetében) kizárólag azon
agrárcélú ügyletek körében fogja biztosítani, amelyekhez nem kapcsolódik egyedi
termékmegállapodás.
COSME viszontgarantált kezesség nem kizárólag abban az esetben nyújtható a jövőben, ha
a vállalkozásnak állami viszontgarancia mellett nem adható a kezesség.
➢ Az ágazati megkötés az Üzletszabályzat 4. számú mellékletének 1. pontjában került
rögzítésre. Az egyedi termékmegállapodások alapján kiadott COSME kezességek
továbbra is kapcsolódhatnak nem agrár ügyletekhez.
➢ Kiegészítésre került az Üzletszabályzat II.5 fejezete az 1.7 ponttal.
IV. Könnyített fedezetű hitelek összeszámítási limitszabályának és definíciójának
változása
A vállalkozás könnyített fedezetű ügyleteinek összege nem haladhatja meg a 150 millió Ftot, ideértve a bírálat alatt lévő ügyleteket is, de bele nem értve hitelkiváltás esetén a
kiváltandó ügyletet. Ezen szabály korábban az egyes termék-megállapodásokban került
feltüntetésre, 2018. október 11-et követően az Üzletszabályzat általános rendelkezésként
rögzíti.
Továbbá a jövőben a portfóliókezesség típusú ügyleteket nem tekinti az alapítvány
könnyített fedezetű ügyletnek még akkor sem, ha 0 Ft fedezeti értékű biztosíték áll
mögöttük.
➢ Fenti limitszabály az Üzletszabályzat II.4.1.5 pontjában került rögzítésre és ezzel
összefüggésben a II.3. 1.4 pont módosításra került.
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➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat II.4 1.2 pontjában is pontosításra került a
limitszabály.
➢ Az Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések 44. pontjában pontosításra került a
könnyített fedezetű ügylet definíciója.
➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések 19. pontjában
módosult a könnyített fedezetű ügylet definíciója.

V. Változó dokumentumok
Fenti módosítások miatt a kezesség igénylési dokumentumok nem módosulnak.
Az alábbi szabályzatok és segédletek módosulnak:
Szabályzat:
- Üzletszabályzat
- ASZK Kezességi Üzletszabályzat
Segédletek:
- Útmutató
- Gyakran Ismételt Kérdések – GYIK

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

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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