Tájékoztatás a 2019.10.01-től hatályos AVHGA
Üzletszabályzat
és
Agrár
Széchenyi
Kártya
Kezességi
Üzletszabályzat
módosításának
részleteiről
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2019. október 1-től módosítja az
Üzletszabályzatát és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát, valamint
módosulnak egyes dokumentumok. A módosítások részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

Szabályzati változások
1. COSME program meghosszabbítása
Az EIF és az AVHGA közötti COSME viszontgarancia megállapodás meghosszabbításra
került 2022. október 2-ig, és a módosított szerződés értelmében az eddigi 40 milliárd forint
helyett már összesen 100 milliárd forint összegben nyújthat az Alapítvány COSME
viszontgaranciával kezességet.
A COSME szerződés meghosszabbítása a COSME kezesség feltételrendszerében és
alkalmazhatóságában nem jelent semmilyen érdemi változást, az eddig megszokott
módon biztosítja az Alapítvány a COSME kezességet.
Az Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza a COSME feltételrendszerét, amelyben
alapvetően jogszabályoknak való megfelelést szolgáló és jellemzően már fennálló
kötelezettségeket tovább részletező rendelkezéseket vezettünk át.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 4. számú mellékletének 3.2., 3.4., 3.11., 9.2., 9.3., 9.5.,
9.6. és 9.8. pontja.

2. A 0%-os díjkedvezmény kiterjesztése a lízing ügyletekre is
Az Alapítvány a legalább 3 éves futamidejű, agrárcélú beruházási hitelekhez az első két
számlázási időszakban elengedi a kezességi díjat. Ezt a kedvezményt kiterjesztettük a
legalább 3 éves futamidejű, agrárcélú lízing ügyletekre is.
➢ Kiegészítésre került az Üzletszabályzat Hirdetményének 5. pontja.

3. E-közokirat elfogadása
A pénzügyi intézmények oldaláról felmerült az igény, hogy az egyre gyakrabban elektronikus
közjegyzői okiratokba foglalt szerződések (hitelszerződés, biztosítéki szerződések)
befogadását az Alapítvány tegye lehetővé. Ennek eleget téve, ezentúl új kezességi kérelmek
esetében a szerződések között lehet csatolni elektronikus közokiratokat is. Ezzel
összefüggésben, a kezesség beváltásához kapcsolódóan felsorolt, papír alapú példányok
benyújtására vonatkozó kötelezettség alóli kivételek között így az elektronikus közokirat is
feltüntetésre került.

➢ Módosult az Üzletszabályzat III.2.3., XI.1.3., XI.2.5., XI.3.3. pontja és az érintett
pontok tagolása és a kapcsolódó hivatkozások is átalakításra kerültek.

➢ ASZK Kezességi Üzletszabályzat III.1.3. pontja is módosításra került.
4. Adószám kötelezővé tétele

Az Alapítvány eddigi gyakorlatával összhangban, 2019. október 1-től az
Üzletszabályzatainkban is kifejezetten rögzítésre kerül, hogy kizárólag olyan vállalkozások
számára tudunk kezességet vállalni, amelyek rendelkeznek adószámmal.

➢ Az Üzletszabályzat értelmező rendelkezéseinek I. 38. pontja kiegészítésre került.

➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat értelmező rendelkezéseinek I.23. pontja
kiegészítésre került.

5. Jogutódlás kezelése
A kezességi szerződés módosítása esetén alkalmazandó szabályokat kiegészítettük egy új
rendelkezéssel, miszerint a vállalkozás jogutódlását (ideértve minden olyan gazdasági
eseményt, amely az adós személyének változását eredményezi, így különösen öröklést,
beolvadást, szétválást, átalakulást, tartozásátvállalást, stb.) követően csak piaci kezességi
díjat alkalmaz az Alapítvány a kapcsolódó ügylethez az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer sajátosságai miatt.

➢ Az Üzletszabályzat Hirdetményének a II.3.12 pontja módosításra került, és kiegészült
az új II.3.13 ponttal.

6. Futamidő növekedés kamatgarantált ügyletek prolongációja miatt
A kezességi szerződés módosításának általános szabályai szerint nem megengedett egy
módosítás, ha az a kezesség mértékének vagy a kezességgel biztosított összegnek a
növekedését eredményezi. Ugyanakkor olyan ügyletek esetében, amelyekhez
kamatgarancia is kapcsolódik, előfordulhat az éven belüli lejáratú ügyletek prolongációja
során, hogy anélkül emelkedik kis mértékben a kezességgel biztosított összeg az annak
részét képező kamat összeg változása miatt a futamidő növekményre tekintettel, hogy a
tőke összege vagy a kamat mértéke százalékosan nőtt volna. Ezért erre a speciális esetre
egy technikai jellegű kivételszabályt vezetünk be, amely lehetővé teszi a növekedést, ha ez
kizárólag a kamatgaranciának tudható be.
➢ Kiegészítésre került az Üzletszabályzat a VI.1.1 c) pontja.
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7. Bankgarancia kezességi díjának változása a vidékfejlesztési szegmensben
Az Alapítvány a vidékfejlesztési célú (nem agrár) bankgarancia ügyletekre a rendkívül
alacsony piaci díj (50%-os kezességvállalás esetén 0,78%) okán nem tart fent tovább
kedvezményes díjszegmenst. A bankgarancia ügyletek támogatástartalom számítási
szabályai miatt a piaci díjszegmens alkalmazásával a vállalkozások jobban járnak, mivel
nem fogja a támogatási keretüket terhelni a kezesség.
➢ Módosult az Üzletszabályzat Hirdetményének 1. b) pontja és újként bekerült az 1. c)
pont, továbbá a korábbi 6. d) pont törlésre került.

8. Beváltási szabályok változása
Gyakorlati igényként merült fel a pénzügyi intézmények részéről, hogy a kezesség beváltása
során a cégkivonat helyett a cégnyilvántartás adataiból történő pozitív lekérdezés
eredményét rögzítő képernyőkép/cégtörténet is becsatolható legyen. Új szabályként
rögzítettük az Üzletszabályzatban a kölcsön és pénzügyi intézményi garancia, a lízing és a
faktoring ügyleteknél is, hogy beváltáskor kötelezően becsatolandó „a döntés-előkészítés
során a vállalkozásról a pénzügyi intézmény által lekért cégkivonat/cégtörténet, vagy e
lekérés eredményét és időpontját egyértelműen tartalmazó képernyőkép”.
➢ Kiegészítésre kerültek az Üzletszabályzat XI.1.2 g), XI.2.4. k) és XI.3.2. k) pontjai.
Pontosításra kerültek a beváltás területet érintően az alábbiak:
➢ Az Üzletszabályzat III.2.6, IX.1. g) és IX.1.2 c) pontja módosult.
➢ Az ASZK Kezességi Üzletszabályzat XI.1. i) és XI.2. pontja módosult.

Változó dokumentumok
2019. október 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.
Szabályzatok:
• Üzletszabályzat
• Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igényléshez szükséges dokumentumok:
• ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
o 2019. október 1-től nem fogadjuk el a korábban hatályos ÁSZF-eket, azok
beküldése esetén hiánypótlást alkalmazunk
• Vállalkozás nyilatkozata
o 2019. október 15-ig a dokumentum korábbi verzióját is elfogadjuk.
Rendszer által generált dokumentumok tájékoztató sablonjai:
• Kezesség igénylő lap sablon (kölcsön és hitel, garancia, lízing, faktoring)
• ASZK Igénylő lap
• ASZK Adathelyesbítést igénylő lap
• ASZK Módosítási igénylő lap
• ASZK Módosítás adathelyesbítését igénylő lap
Beváltáshoz szükséges dokumentum:
• Lehívási lap (kölcsön és garancia, lízing, faktoring, ASZK)
o A 2019. október 1. után kiadott kezességek beváltása esetén ez alkalmazandó
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Előszűréshez szükséges dokumentum:
• Hozzájáruló nyilatkozat előszűréshez
o Nem kérjük az alapítványhoz beküldeni
Segédanyagok:
• Útmutató
• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
• GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések
A szabályzatok, a felsorolt dokumentumok, az Útmutató, és a segédlet elérhetősége:
www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja.
A GYIK elérhetősége: a PartnerWeb Dokumentumok menüpontja.
2019. szeptember 12.
Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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