
 

1 

 
A 2011. szeptember 15-i Üzletszabályzat módosításának részletei 
 
A Kuratórium 82/2011. (IX. 1.) számú határozata értelmében az alábbiakban ismertetjük 

részletesen az Üzletszabályzatban történt módosításokat. A változtatásokat az új speciális 

feltételű kezességek bevezetése (melyek leírását jelen dokumentumhoz mellékeltünk), 

továbbá az Üzletszabályzat felülvizsgálatának eredményeként jelentkező pontosítási igények 

indokolták.  

 

1. MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogramhoz kapcsolódó speciális feltételű kezesség 

(Üzletszabályzat 3. számú melléklet III. fejezet) 

 

A Kormány a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló 

intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozatával ez év nyarán döntött a 

2011. évi tavaszi fagyok következtében ültetvényeiben fagykárt szenvedett 

mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások, 

mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók számára elérhető, MFB Fagykár 2011. 

Forgóeszköz Hitelprogram meghirdetéséről, melynek részleteit a Magyar Fejlesztési Bank 

Zrt. 2011. november 30-ig dolgozza ki.  

 

Az új hitelprogram célját és kedvezményezetti körét tekintve hasonló az év elején 

meghirdetett Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramhoz, amelyhez igényelt 

kezességek esetében az Alapítvány 2011. március 14. óta az Üzletszabályzattól eltérően 

mérsékelt fedezeti követelményeket érvényesít. Tekintettel a két hitelprogram közötti 

azonosságokra, különösen a megcélzott kedvezményezetti körre, az új hitelprogramhoz 

igényelt kezességek esetében is lehetővé tettük az Üzletszabályzatban előírt 30%-os 

fedezeti követelmény helyett a kezességgel biztosított hitel tőke összeg 10%-ának 

megfelelő alapítványi fedezetű értékű biztosíték elfogadását, valamint lejárt hitel kiváltását 

is. A hitelhez az Alapítvány 80%-os mértékű készfizető kezességvállalása társul.  

 

 

2. Közraktári finanszírozáshoz nyújtott hitelekhez kapcsolódó speciális feltételű kezesség 

(Üzletszabályzat 3. számú melléklet IV. fejezet) 

 

Az Alapítvány feladatának tekinti, hogy saját eszközeivel a közraktári hitelezés 

alkalmazását elősegítse, s ezáltal az agráriumban érdekelt kkv-kat finanszírozáshoz 

juttassa. Ennek érdekében a pénzügyi intézményekkel együttműködésben a közraktári 

finanszírozáshoz speciális kezességi feltételeket dolgozott ki a 2011. október 1-től 

benyújtható kezességi kérelmek vonatkozásában, a Hirdetményben szereplő általános 

díjakhoz képest 10% díjkedvezmény mellett.  

 

A közraktári kezességi termék feltételrendszere több ponton eltér az Alapítvány egyéb 

kezességeitől, ezek közül az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:  

 szemben az Üzletszabályzat II.3. 1.5 pontjában szereplő kizáró okkal, a hitel 

fedezetéül szolgáló közraktárjegynek csak a hitel folyósításakor kell rendelkezésre 

állnia, 

 mivel a Kezességi levél kiadására általában hitelkerethez kapcsolódóan kerül sor, s 

a kezességi díj is a biztosított hitelkeret arányában kerül megállapításra, a 

hitelkeret lejárta után a tényleges kihasználtságnak figyelembe vételével az 

Alapítvány a ki nem használt keretre jutó kezességi díjat visszatéríti. 
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A finanszírozásba a közraktári piac négy jelenlegi szereplője – ÁTI DEPO Kft, Concordia 

Közraktár Zrt., Korona Közraktár Zrt. és SGS Közraktár Zrt. – vonható be. A legfeljebb 1 

éves futamidejű, közraktárjeggyel fedezett hitel(keret) összegének megállapításának 

módjára, a hitelszerződés tartalmi elemeire a hivatkozott melléklet részletes útmutatást ad.  

 

3. Speciális feltételű kezességekre vonatkozó szabályozás egységesítése 

 

Az új speciális feltételű kezességek kidolgozása során felmerült néhány egységesítési, 

pontosítási javaslat a már hatályos speciális feltételű kezességek (Agrár Forgóeszköz Vis 

Maior hitel és az innovációs pályázatokhoz felvett hitelekhez kapcsolódó készfizető 

kezességvállalás) vonatkozásában is. Ennek megfelelően, többek között  

- az Agrár Forgóeszköz Vis Maior hitel célját tekintve az Alapítvány Üzletszabályzatának 

II.1.5. pontjában rögzített azonosítási feltételtől eltérően, valamint a II.3. 1.4. pontjában 

rögzített kizáró októl eltérően éven belüli és éven túli lejáratú mezőgazdasági hitel 

kiváltására is felhasználható (lejárt hitel kiváltása), valamint  

- a költségvetési viszontgarancia mértékének 85%-ra emelkedése következtében a 

viszontgaranciát a mindenkori költségvetési törvény alapján hivatkoztuk meg. 

 

4. Az általános bírálati eljárás feltételeit rögzítő Üzletszabályzat rendelkezései felülvizsgálatra 

kerültek, melyben a következő lényegesebb pontosítások kerültek átvezetésre (dőlt 

betűvel jelezve a szövegmódosításokat):  

 

 Értelmező rendelkezések 11. pontja:  

„Belföldi vállalkozás: az a vállalkozás, amely nem áll – a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti – ellenőrzött külföldi 

társaság (offshore cég) közvetlen tulajdonában, és amelynek székhelye belföldön van, 

- kivéve a vámszabadterületen és a devizakülföldiekre vonatkozó adószabályok 

szerint működő vállalkozások - továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása, 

ide értve az egyéni vállalkozót, az egyéni céget és az önfoglalkoztatót is.” 

 

 a 37/2011. (III.22.) kormányrendeletben rögzítettekkel összhangban az Értelmező 

rendelkezések 20. pont módosított új d) alpontja:  

„valamely vállalkozás az a)-c) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában 

különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei 

nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása 

megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma 

csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken, vagy teljesen leírásra 

kerül.” 

 

 Értelmező rendelkezések új 23. pontjaként definiálásra került a Lehívási Lap (és a 

további pontok átsorszámozásra kerültek):  

„23. Lehívási lap: a pénzügyi intézmény részéről a kezesség beváltását 

kezdeményező dokumentum, amelyet az igénylő pénzügyi intézmény tölt ki, és amely 

adatainak valódiságáért és tartalmáért felelősséget vállal.” 

 

 Értelmező rendelkezések 25. pontjaként a Vállalkozás fogalma a) pontja és annak első 

bekezdése módosult jogszabályi változások következtében, valamint a TÉSZ, BÉSZ 

és mezőgazdasági kistermelő megnevezést töröltük, mert az alábbiakban felsorolt 

vállalkozási formák valamelyikébe sorolhatóak:  
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„az Európai Bizottság 800/2008/EK (70/2001/EK és az azt módosító 364/2004/EK 

rendelete) rendelete (általános csoportmentességi rendelet) I. számú melléklete, 

valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével: 

- azon gazdasági társaság (ideértve: a nonprofit gazdasági társaságot), egyéni 

vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági 

társulat, őstermelő, családi gazdálkodó (vállalkozó), amely megfelel az alábbi 

feltételeknek…”: 

 

 Azonosítási feltételek II.1. 3. pont utolsó bekezdése: 

 „Az Alapítvány minden olyan tevékenységet vidékfejlesztési tevékenységnek tekint, 

amely – a vállalkozás székhelye, telephelye alapján, szállítók, vevők, munkavállalók, 

tulajdonosok révén, vagy egyéb módon – vidéki térséghez kapcsolódik. 

 

 Azonosítási feltételek II.1. 10. pontját követően, a belföldi vállalkozás fogalmának 

pontosításából eredően az alábbi bekezdés szerepel: 

„A pénzügyi intézmény nyilatkozata az 1. pontban rögzített feltételek esetében az 

ellenőrzött külföldi társaság (offshore cég) közvetlen tulajdonlása vonatkozásában az 

adós nyilatkozatán alapul.” 

 

 A Központi Hitelnyilvántartó Rendszer (KHR) státuszneveinek változása miatt a Kizáró 

okok II.3. módosult 1.2 pontja: 

„a vállalkozásnak az Alapítvány által lekért KHR adatok alapján – az élő szerződések 

vonatkozásában - 90 napnál régebbi lejárt tartozása van”  

 

 A kezességi szerződés megszűnését szabályozó IX. fejezet 7. c) pontja változott:  

„éves díjfizetés esetén a kezességi szerződés hatálybalépést követően az éves díjat, 

illetve módosítás esetén annak az esedékes díját, a számla kibocsátását követő 45 

napon belül (az iBaHiR rendszerben történő felszólítás ellenére) nem fizeti meg” 

 

 A kezesség beváltására vonatkozó szabályokat megállapító XI. fejezet 1. pont első 

bekezdése módosult: 

„alapítványi kezesség beváltására a kezességvállalás időpontjában (évében) hatályos 

Üzletszabályzat irányadó azzal, hogy a beváltási döntés meghozatalakor hatályos 

Üzletszabályzat VI.1, XI.1.4, XI.2.3 és XI.3.3 pontjaiban megállapított rendelkezések a 

korábban vállalt kezességek beváltásánál is alkalmazásra kerülnek” 

  

 Az alapítványi kezesség beváltását szabályozó XI.1. fejezet 3. pontja első bekezdése 

pontosításra került: 

„A felmondólevél, illetőleg felszólítás akkor tekinthető szabályszerűen kézbesítettnek, 

ha a tértivevényen a kézbesítést az adós, vagy meghatalmazottja aláírásával igazolta, 

vagy ha a küldeményt a posta “a címzett ismeretlen”, “nem fogadta”, “nem kereste”, 

illetve “ismeretlen helyre költözött” jelzéssel küldte vissza.” 

 

 

A 2011. szeptember 15-től hatályos Üzletszabályzat letölthető az Alapítvány honlapjáról és az 

iBaHiR rendszerből. (www.avhga.hu, www.ibahir.hu).  

 

Budapest, 2011. szeptember 7. 

http://www.avhga.hu/
http://www.ibahir.hu/

