a 2022. szeptember 14-től az Alapítványhoz beérkezett
kezességi kérelmekre vonatkozóan

Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához
Kezességi kérelem dokumentációja
Dokumentum megnevezése
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Kezesség Igénylő Lap
(hatályos: 2021. február 1-től,
kivéve faktoring szerződés
esetében 2022. július 1-től)

A Rendszerben a kérelem érvényesítését követően előállított, a
pénzügyi intézmény cégszerű - az arra feljogosított személyek által
elhelyezett, - elektronikus bélyegzőjével ellátva.

Azonosítási nyilatkozat
(pénzügyi intézmény
nyilatkozata)
(hatályos: 2021. december 1től)
Kezességi Általános
Szerződési Feltételek
(hatályos 2022. augusztus 8tól)
Vállalkozás nyilatkozata
(hatályos: 2021. december 1től)
Nyilatkozat a Krízis
Agrárgarancia Program II.
és a válságtámogatás
igénybevételéhez (hatályos:
2022. szeptember 14-től)
Finanszírozási szerződés

A Rendszerben a kérelem érvényesítését követően automatikusan
előállított dokumentum, melynek külön csatolása nem szükséges.

Biztosítéki szerződések

Pénzintézet cenzúra
előterjesztése

Adós, dologi adós(ok), kezes(ek) és pénzügyi intézmény cégszerű
aláírásával.
Az ÁSZF kötelező melléklete a Hirdetmény, annak beküldése is
szükséges.
Adós cégszerű aláírásával, kötelezően kitöltendő mező a pénzügyi
intézmény neve. (Vállalkozás nevét nem kell beírni a dokumentum
elején.)
Kizárólag a dokumentum első oldalának kitöltése és az utolsó oldal
aláírása szükséges, amennyiben a vállalkozás korábban nem részesült
átmeneti támogatásban. A teljes dokumentumot ki kell tölteni
amennyiben a vállalkozás korábban részesült átmeneti támogatásban.
Magánokirat vagy közjegyzői okirat (hitel, kölcsön, garancia,
garanciakeret, lízing, faktoring) elektronikus másolati példánya.
Elektronikus másolati példány, az Alapítvány a szerződések ismételt
feltöltését is elfogadja, ha azok korábbi szerződésekhez kapcsolódnak
(pl. keretjellegű jelzálogjog)
A pénzügyi intézmény az ügylet biztosítékai tekintetében köteles a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt, egyes
biztosítéki szerződésekre vonatkozó érvényességi kellékeket a
szerződésben rögzíteni, illetve azoknak eleget tenni, így különösen
-

amennyiben az ügylet fedezetei között fogyasztó által vállalt
kezesség szerepel, a pénzügyi intézmény köteles a szerződésben
meghatározni azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a
kezes felel a jogosult tartozásáért [Ptk.6:430. § (3) bekezdés],

-

amennyiben az ügylet fedezetei között fogyasztói zálogszerződés
szerepel, a zálogtárgy a zálogkötelezett tulajdonában álló,
egyedileg meghatározott vagyontárgy vagy olyan vagyontárgy
lehet, amelynek tulajdonjogát a zálogkötelezett a zálogjogosult által
nyújtott kölcsön, illetve fizetési haladék segítségével szerzi meg,
illetve a pénzügyi intézmény köteles a szerződésben meghatározni
a biztosított követelés összegét [Ptk.5:90. §],

-

lízing- és faktoring szerződés esetén a nyilvántartásba vételi
kötelezettségre vonatkozó szabályoknak köteles eleget tenni
[Ptk.6:406. §; Ptk.6:410. §].

Magas kockázati besorolású ügyletek esetén, továbbá amennyiben a
kezességgel biztosítandó összeg eléri vagy meghaladja a 100 millió Ftot, a pénzügyi intézménynek a vállalkozást és az ügyletet részletesen
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bemutató – amennyiben kapcsolódik
véleményt tartalmazó – előterjesztése.

hozzá,

kockázatkezelői

Dokumentum megnevezése
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NAV általános vagy nemleges
adóigazolás

Benyújtása szükséges, amennyiben a vállalkozás az alapítványi bírálat
időpontjában nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisban; ebben az esetben az adóigazolás a kockázatvállalásról
szóló pénzügyi intézményi döntéshez képest 60 napnál régebbi nem
lehet;
Elektronikus bélyegzővel igényelt kezességi kérelem esetén:
- Papír alapú szárazbélyegzős NAV igazolást nem szükséges a
pénzügyi intézmény által hitelesíteni, elég az eredetit beszkennelni.
- Amennyiben a pénzügyi intézménynél NAV elektronikus aláírással
kiállított igazolás áll a pénzügyi intézmény rendelkezésére, az eredeti,
elektronikus aláírással ellátott dokumentum csatolása szükséges a
kérelemhez, nem kell a pénzügyi intézménynek hitelesíteni.

Támogatási határozat vagy
szerződés
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Átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás esetén az
átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve
megállapodás is benyújtandó.
Amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem
térítendő támogatás kapcsolódik, kötelező annak megküldése.
Amennyiben a dokumentum módosult, minden verzióját kérjük.
Amennyiben a vállalkozás már rendelkezik ügyfél-azonosító számmal
az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-Nyilvántartási Rendszerben
(MÁK egyedi ügyfél-azonosító szám), a nyilatkozat 2. pontjában kérjük
feltüntetni. Elsődleges agrárcélú ügylet esetén kötelező megadni. A
dokumentum célja az 5. pontban megjelölt támogatási keretösszegek
Magyar Államkincstári lekérdezése, illetve adatkezelés.

Nem piaci kezességi díjú
ügyletek
esetén
„NYILATKOZAT – az igénybe
vett állami támogatásokkal
összefüggésben a Magyar
Államkincstár előtti eljáráshoz
kapcsolódóan”
(hatályos: 2022. július 1-től)
Beruházási hitelekhez, lízinghez és Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó bankgaranciához
EMVA / csoportmentességi Minden beruházási hitelhez, lízinghez és a vissza nem térítendő
nyilatkozat
támogatást nyert vállalkozások bankgarancia szerződéseihez
(hatályos: 2022. április 4-től)
szükséges megküldeni.
(A 702/2014/EU rendelet (mezőgazdasági csoportmentességi
rendelet), az 1305/2013/EU rendelet (EMVA rendelet) vagy a
651/2014/EU rendelet (általános csoportmentességi rendelet) hatálya
alá tartozó kérelmek esetén)

Kezességvállalás főbb feltételei
Megnevezés
A pénzügyi intézmény kockázatvállalásra vonatkozó döntése és a kezességvállalás iránti igény
Rendszerben történő benyújtása közötti időtartam legfeljebb 180 nap.
A szerződés aláírásának időpontja és a kezességvállalás iránti igény Rendszerben történő benyújtása
közötti időtartam legfeljebb 90 nap.
Szerződés futamideje: min. 91 nap, legfeljebb 25 év (faktoring esetén legfeljebb 1 év).
Egy vállalkozás szerződéseihez vállalható maximális összege: max. 2,5 millió euró1, a kezességek
kategóriájától függetlenül pedig 5 millió euró (további korlátozások az egyes szerződéstípusokhoz és
támogatási jogcímekhez az Útmutató V. fejezetében)
Kezességvállalás mértéke vállalkozásonként:

1 amely összeghatár a COSME kezességek és a AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében átmeneti támogatási jogcímen nyújtott
kezességvállalások tekintetében nem alkalmazandó, és ezen kezességek összegét az összeghatár számításánál nem kell figyelembe venni.
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alapítványi
adósminősítés

IV., VI. osztályú adós
I.-III. osztályú adós

kezességgel
biztosított összeg
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200.000.001 –
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80%

400.000.001 –
600.000.000-ig
600.000.000 felett

70%

ha a
ha a
fedezettség fedezettség
nem éri el a eléri a 40%40%-ot
ot
80%

80%

70%

80%

60%

70%

50%

60%

Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezesség esetén a maximális
kockázatvállalási mérték 90% és a táblázat nem alkalmazandó, kivéve agrárcélú ügyleteknél a VI.
osztályú adósok, illetve vidékfejlesztési célú ügyleteknél a IV. és VI. osztályú adósok szerződéseihez
vállalt kezesség esetében (mely esetekben alkalmazandó a táblázat). Minden további esetben az
alapítványi kockázatvállalás mértéke – ide nem értve a COSME kezességeket – a Kockázatvállalási
szabályzatban rögzítettek figyelembevételével vállalkozásonként legfeljebb a táblázatban rögzítettek
szerint kerül megállapításra.
Az igényelt kezességekbe be kell számítani a vállalkozásnak az Alapítványnál már fennálló kezességeit
is, ide nem értve a COSME kezességeket.
Fennálló kezesség kiváltása során a kezesség mértéke tekintetében a táblázatban foglaltaktól a
kiváltandó ügylet kezességi mértékének erejéig el lehet térni feltéve, hogy a kezességgel biztosított
összeg változatlan vagy alacsonyabb a kiváltandó ügylet kezességgel biztosított összegéhez képest.
A táblázatban rögzített maximális kockázatvállalási mértékek indokolt esetben akár 80%-ra – a IV.
osztályú adósok vidékfejlesztési célú, AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezesség
esetén akár 90%-ra – emelhetők, kivételt képeznek ez alól a VI. osztályú adósok ügyletei, amelyek
esetében a táblázatban rögzített értékek az irányadók.
COSME kezesség esetén további feltételek kerülnek megvizsgálásra az Üzletszabályzat szerint.
A szerződést a pénzügyi intézmény belföldi vállalkozással köti, amely a KKV törvény szerinti mikro-, kisés közepes méretű vállalkozás.
A vállalkozásnak nem áll fenn más kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a
központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása.
A vállalkozás szerződéséhez nem kapcsolódik állami kezesség, állami többségi tulajdonú gazdasági
társaság, vagy más kezességvállaló intézmény kezességvállalása. A vállalkozásnak a szerződéshez
kapcsolódóan nincs más kezességvállaló intézményhez benyújtott kezesség iránti kérelme, amely
elbírálás alatt áll. Más garanciaszervezet által elutasított ügylet beküldhető.
Az ügylet – egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságának tagja vagy
egyéni cég tagja – adósa, dologi és személyi kötelezettje nem kezdeményezett a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást vagy
adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem áll.
A szerződés célja nem az Alapítvány részéről korábban kezességgel nem biztosított és már lejárt
szerződések kiváltása, megújítása, ide nem értve azt az esetet, ha a kiváltást, megújítást jogszabály teszi
lehetővé.

Tételes kizáró okok, melyekről a pénzügyi intézmény információval rendelkezhet (ÜSZ II.3.)
Kezességvállalást kizáró feltétel
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A vállalkozás csődeljárás, felszámolási,
végelszámolási vagy törlési eljárás
hatálya
alatt
áll
vagy
megszűnt,
megszüntetésre került;

Alapítvány online elérhető cégbírósági nyilvántartás
alapján vizsgálja
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A vállalkozásnak lejárt köztartozása áll
fenn – a kockázatvállalásról szóló pénzügyi
intézményi döntést megelőző 60 napnál
nem régebbi – általános vagy nemleges
adóigazolás, vagy a köztartozásmentes
adózói adatbázisból történő lekérdezés
alapján.

Nem lejárt az a köztartozás, melynek vonatkozásában az
adóhatóság a vállalkozás számára jogerős határozattal
részletfizetést engedélyezett, ha a köztartozás összege
nem haladja meg az előző évi éves nettó árbevétel 5%-át,
és a határozatban foglaltakat a vállalkozás az előírtaknak
megfelelően teljesíti.

A vállalkozásnak az Alapítvány által lekért Lejárt tartozásra utaló lekérdezés esetén AVHGA
KHR adatok alapján 90 napnál régebbi elfogadja az érintett hitelintézet cégszerű nemleges
lejárt tartozása van, ide nem értve az nyilatkozatát a lejárt tartozás tekintetében, KHR
alapítványi kezességgel biztosított lejárt tételazonosító megjelölésével.
szerződést,
amelynek
kiváltására
a
kezességi kérelem irányul.
Kölcsön és pénzügyi intézményi garancia kérelem esetén a fedezetek között nem szerepel garancia,
zálogjog, óvadék vagy kezesség, azzal a kivétellel, hogy a földalapú támogatást megelőlegező hiteleknél
elegendő a hitelező pénzügyi intézmény által előírt fedezet.
Fedezeti elvárás
•
agrárcélú ügyletek esetén:
alapítványi
adósminősítés
I.-III. osztályú adós

IV. osztályú adós

VI. osztályú adós

kezességgel
biztosított összeg

0%

150 millió Ft-ig

25%

150.000.001 –
300 millió Ft-ig

15%

300 millió Ft felett

20%

25%

•
vidékfejlesztési célú ügyletek esetén:
alapítványi
adósminősítés
I.-III. osztályú adós

IV. osztályú adós

VI. osztályú adós

kezességgel
biztosított összeg
150 millió Ft-ig

10%

25%

150.000.001 –
300 millió Ft-ig

20%

300 millió Ft felett

25%

30%

Az Alapítvány Üzletszabályzat alapján is vállalhat kezességet akár nulla fedezettséggel rendelkező
ügyletek mögé, kivételt képeznek ez alól a IV. osztályú adósok vidékfejlesztési célú ügyletei, valamint a
VI. osztályú adósok, ahol a minimális fedezeti elvárás nem mérsékelhető 20% alá. Amennyiben a
vállalkozásnak egyidejűleg több kezességvállalása áll fenn a fenti táblázatok fedezeti elvárásai
együttesen kerülnek értékelésre. Az együttes értékelés során az Alapítvány megvizsgálja a vállalkozás
fennálló alapítványi kezességgel biztosított ügyleteit és ennek figyelembevételével jogosult a minimális
fedezeti követelményt a fentieknél magasabb mértékben meghatározni.

Pénzügyi intézményi garancia keretszerződés esetén további kizáró ok:
A pénzügyi intézmény által kibocsátott garanciák lejárata úgy kerül megállapításra, hogy azok a pénzügyi
intézményi garancia keretszerződés lejáratát meghaladhatják.
Faktoring szerződés esetén további tételes kizáró ok:
A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a szerződésből eredő kötelezettségért vállalt
készfizető kezesség legfeljebb 1 éves futamidejű faktoring ügyletekhez kapcsolódhat.
A faktoring szerződés időtartama meghaladja a 3 évet.
A faktoring szerződés nem előfinanszírozott (a vevő fizetési kötelezettsége lejárati időpontja előtt
megvásárolt) szállítói követeléseket vagy a magyar állammal szembeni követelést tartalmazó
szerződés.
A faktoring szerződés a pénzügyi intézmény javára kikötött visszkereseti jogot nem tartalmazza.
A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény által finanszírozott számlák
lejárata a faktoring keretszerződés lejáratát nem haladhatja meg.
Lízing szerződés esetén további tételes kizáró ok:
A lízingszerződés nem termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó zártvégű és nyíltvégű pénzügyi
lízingszerződés, amelyet biztosító fedezetek az Alapítvány fedezetéül is szolgálnak, ideértve a lízing
tárgyát, aminek az ügylet fedezetéül kell szolgálnia.
Többcélú hitelkeret szerződés esetén további tételes kizáró ok:
A hitelkeret terhére a pénzügyi intézmény által kibocsátott garanciák vagy megkötött szerződések lejárata
úgy kerül megállapításra, hogy azok a pénzügyi intézményi keretszerződés lejáratát meghaladhatják.
Állami támogatásnak minősülő kezesség esetén nem teljesülnek az egyes támogatási jogcímek
esetén előírt jogszabályi feltételek (ld. Útmutató V. fejezet)
COSME kezesség esetén nem teljesülnek az ÜSZ-ben rögzített COSME feltételek.

Tájékoztató információ:
Tájékoztató információ
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Magyar
Államkincstár
(MÁK) ügyfél-azonosító
szám agrárcélú ügyletek
esetében

Kizárólag agrárcélú ügyletek esetén igényelhető költségvetési díjtámogatás,
a vidékfejlesztési célú új ügyletekhez nem. Abban az esetben tud az
Alapítvány agrárcélú ügyletekhez költségvetési díjtámogatás melletti
kedvezményes díjat nyújtani (ami 0,75%-kal jelent kedvezőbb díjat 80%-os
kezességvállalás mellett), ha a vállalkozás rendelkezik MÁK ügyfélazonosító számmal. Elsődleges agrár ügyletek esetén a MÁK ügyfélazonosító szám megadása minden esetben kötelező, más agrár ügyletek
vonatkozásában nem. Az ügyfél-azonosító szám igényléséhez a
vállalkozásoknak regisztrálniuk kell magukat a Magyar Államkincstárnál.
Amennyiben a bírálat során az Alapítvány megállapítja, hogy a vállalkozás
nem rendelkezik MÁK ügyfél-azonosító számmal, úgy az ügylet teljes
időtartama alatt a díjtámogatás nélküli kezességi díjat fogja az Alapítvány
számlázni. Az Alapítvány 2019. április 1. óta nem regisztrál meghatalmazás
alapján vállalkozásokat a MÁK-nál.
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