
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2018.06.04-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat 
módosításának részletei  
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2018. június 4-től az alábbi témákat érintően 
módosítja Üzletszabályzatát:  
 

I. Piaci díjak csökkentése – hatálybalépés 2018. július 1-től 
II. COSME kezességi lehetőségek bővülése 

a. Új, megtérülési elsőbbséget biztosító kezességvállalási módozat bevezetése  
b. A futamidő egységesen 10 évben való maximalizálása 
c. Pontosítás támogatás előfinanszírozás kapcsán  

III. Könnyített fedezetű hitelek definíciójának változása  
IV. Adósságrendezési eljárás vizsgálatának bekerülése az azonosítási feltételek közé 
V. Változó dokumentumok 

 

I. Piaci díjak csökkentése 
 

Az Üzletszabályzat Hirdetményében rögzítettük a 2018. július 1-től alkalmazandó, európai 
uniós módszertan szerint kalkulált piaci díjakat. A piaci díjaink a korábbi évekhez hasonlóan 
tovább csökkennek az összes szegmensben.  
 
Az alacsony piaci díj legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a vállalkozások támogatási 
keretét kevésbé terheli a kedvezményes díjon kiadott kezesség, így nagyobb összegű 
ügyleteket lehet kedvezményes díjon kezességgel biztosítani. 
 

➢ ÜSZ 1. sz Hirdetmény mellékletének 2. és 6. g) pontja módosul. 
 

II. COSME kezességi lehetőségek bővülése 
 

a) Új, megtérülési elsőbbséget biztosító kezességvállalási módozat bevezetése  
 
A támogatásnak nem minősülő COSME viszontgarancia melletti kezesség azon 
vállalkozások számára jelent segítséget, akik nem juthatnak állami viszontgarancia mellett 
kedvezményes díjon kezességhez, mert támogatási kereteik kimerültek, vagy a 
beruházásukhoz maximális intenzitáson kaptak vissza nem térítendő támogatást, és nem 
tudnak költségnövekedést érvényesíteni.   
 
Az eddigiekben egyetlen lehetőségként alkalmazott COSME viszontgarancia melletti 
kezesség esetében a fedezetek mértéke jelentősen korlátozott volt, amely erősen 
beszűkítette alkalmazhatóságának körét. Jelen Üzletszabályzat módosítással lehetőség 
nyílik a megtérülési elsőbbséget biztosító módozatra is a tágan értelmezett agrárium 
számára.  
 
A megtérülési elsőbbségi modell a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügylet beváltása 
esetén a megtérülésekből nem a kockázatvállalással arányosan részesedik a pénzügyi 
intézmény és az alapítvány, hanem a befolyó megtérülések teljes összegéből a partner 
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térül mindaddig, amíg a tőkekövetelés teljesen meg nem térül, és csak ezt követően 
kezd el térülni az alapítvány. 
 
A megtérülési elsőbbségű COSME kezesség esetén az alapítványi kezességvállalás 
legfeljebb 60%-os mértékű lehet. További előírás, hogy az ügylet teljes fedezettsége, 
azaz az alapítványi kezesség és az egyéb biztosítékok alapítványi módszertan alapján 
számított értéke legfeljebb az ügylet összegének 120%-a lehet.  
 
A megtérülési elsőbbség egy újdonság a megtérülés módozata miatt a hazai kezességi 
piacon és emiatt kiváló alternatívát nyújt az eddig működő arányos „pro rata” megtérüléses 
módozat mellé.   
 
Az alábbi táblázatban röviden összefoglaltuk a két COSME típusú kezesség legfontosabb 
paramétereit: 
 

Ismérvek Arányos (pro rata) COSME 
kezesség 

Megtérülés elsőbbséget 
biztosító COSME kezesség 

Mely ágazatok 
vállalkozásainak 
adható? 

 
ÜSZ által nem kizárt összes 

ágazat 

 
Tágan értelmezett agrárcélú 

ügyletekhez 

Adható maximális 
kezességi mérték 

80% (elsődleges 
agrárügyletek esetében 90%) 

60% 

Maximális kezességgel 
biztosított összeg 

Ügyfelenként 300m Ft, Ügyfélcsoportonként 500m Ft 

Finanszírozható 
alapítványi 
ügyfélminősítési 
kategóriák 

 
I-IV és VI 

Futamidő korlátok Min. 1 év, maximum 10 év 

Hitelkiváltás Nem lehetséges 

Megengedett devizanem Kizárólag HUF 

Szerződéskötés dátuma Legkésőbb 2019.10.02. 

Díjazás Üzletszabályzat szerint 0.375% éves díj 50%-os kezességi 
mérték esetén 

Fedezettségi előírások Alapítványi I-III. 
adósminősítés esetén 0%, IV-

es esetén max. 30%, VI. 
adósminősítés esetén egyedi 

alapítványi mérlegelés 

Fedezettségi szint 
maximálisan 120% az 
alapítványi kezességi 
mértékkel együttesen 

EIF viszontgarancia 
mértéke 

Egységesen 50% 

De minimis 
támogatástartalom keret 

Nem terheli 
Nem minősül állami támogatásnak  

 
 
Az alapítvány az Üzletszabályzatban a 4. mellékletben, a COSME kezesség specifikumait 
taglaló részben írja le a megtérülési elsőbbséget biztosító COSME kezesség szabály- és 
feltételrendszerét és beváltási sajátosságait.   
 
Egyedi termékmegállapodások keretében a COSME kezesség megtérülési elsőbbséget 
biztosító módozatának alkalmazási feltételei fentiektől eltérőek is lehetnek.  
 
Az alapítvány bírálati gyakorlatában a COSME kezesség két változata közötti választás az 
ügylet paramétereitől függ. Tehát amennyiben nem adható a kezesség kedvezményes díjon, 
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a kezesség bírálója megvizsgálja, hogy az ügylet jellemzői alapján mely COSME ágon 
nyújtható a kezesség. Ha az ügylet agrárcélú és alapítványi fedezettsége I-III. osztályú adós 
esetén meghaladja a 0%-ot, IV. osztályú adós esetén a 30%-ot, úgy elsőbbségi 
megtérülésen nyújtható a kezesség, a maximum 60%-os kezességi mérték és a 120%-os 
együttes korlát (indokolt esetben a kezességi mérték Partnerrel előzetesen egyeztetett 
csökkentése révén) betartásával.  
Amennyiben az ügylet nem felel meg az elsőbbségi megtérülés feltételeinek, mert 

- fedezettség alapján a normál megtérülési ágba illeszkedik (az ügylet eredeti 
paraméterei vagy az esetleges értékkel bíró fedezetekről történő lemondással) 
és/vagy 

- a partner 60%-nál magasabb kezességi mértékre tart igényt és/vagy 
- nem agrárcélú,   

a kezességet hagyományos megtérüléssel nyújtjuk.  
 
Az Üzletszabályzatban a megtérülési elsőbbségi módozatra vonatkozó beváltási területet 
érintő szabályok kidolgozásra kerültek a 8.10 pontban, kérjük a KÖVETELÉSKEZELÉSSEL 
FOGLALKOZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KOLLÉGÁK SZÁMÁRA JUTASSÁK EL EZEN 
INFORMÁCIÓKAT.   
 

➢ Módosul az ÜSZ 4. sz. mellékletének 3.5.1., 3.5.2., 8.2., 8.6., 8.10., pontjai  
 
Segítségnyújtás:  
 
Amennyiben a megtérülési elsőbbségi COSME kezességgel kapcsolatban általános - nem 
ügyletszintű - kérdéseik merülnek fel, az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésre: 
 
Bures Antal kockázati kontroll menedzser 
E-mail: bures.antal@avhga.hu,  
Telefon: 06 1 474 5043 
 

b) A futamidő egységesen 10 évben való maximalizálása 
 
Az Európai Beruházási Alappal (EIF) történt egyeztetések eredményeképpen módosítjuk az 
Üzletszabályzat COSME kezességgel biztosított ügyletek futamidejére vonatkozó szabályt. 
Egységesen 10 évben határozzuk meg a szerződések futamidejét, és nem alkalmazzuk a 
jövőben az egyes egyéb futamidőkre és összeghatárokra vonatkozó passzusokat.   
 

➢ Módosul az ÜSZ 4. sz. mellékletének 3.9. pontja  
 

c) Pontosítás támogatás előfinanszírozás kapcsán  
 

Pontosításra került az Üzletszabályzatban, hogy a COSME viszontgarancia melletti 
kezesség az EIF COSME szabályrendszere alapján támogatás előfinanszírozáshoz nem 
nyújtható. 
 

➢ Módosul az ÜSZ 4. sz. mellékletének 3.13. pontja  
 

III. Könnyített fedezetű ügylet definíciójának változása 
 
Tartalmi változás nem, csak formai pontosítás került átvezetésre. Könnyített fedezet mellett 
nem csak hiteleket biztosít az alapítvány kezességgel, így a hitel szó ügyletre cserélődött. 
Továbbá pontosításra került, hogy mely típusú ügyleteket nem tekintünk könnyített 
fedezetűnek abban az esetben sem, ha nincs mögötte értékkel bíró fedezet.  
 

mailto:bures.antal@avhga.hu
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Könnyített fedezetű ügylet: olyan ügylet, amelyhez az alapítvány egyedi megállapodás 
vagy külön kezességi üzletszabályzat alapján vállal kezességet, és az ügylet fedezetei 
között ingatlan fedezet nem, csak legfeljebb 0 Ft alapítványi fedezeti értékű biztosíték 
szerepel.  
Nem minősül könnyített fedezetű ügyletnek az az ügylet, amelyhez támogatás 
előfinanszírozási célú, integrátori finanszírozáshoz, illetve Vidékfejlesztési Programhoz 
kapcsolódó egyedi feltételű termék-megállapodások keretében vállal kezességet az 
alapítvány.  
 

➢ ÜSZ I. Értelmező rendelkezések 44. pontja módosult. 
 

IV. Adósságrendezési eljárás vizsgálatának bekerülése az azonosítási feltételek 
közé 

 
Jelenleg az alapítvány vizsgálja a pénzügyi intézményektől bekért személyes adatok 
felhasználásával, hogy a vállalkozás ellen van-e folyamatban adósságrendezési eljárás. 
Tekintettel arra, hogy igen csekély számú vállalkozást érint az adósságrendezési eljárás, és 
a pénzügyi intézmények is elvégzik ezt a vizsgálatot, az adósságrendezési eljárás 
vizsgálata átkerül a pénzügyi intézmények felelősségi körébe, így az azonosítási feltétel 
lesz és egyúttal a kizáró okok közül törlésre kerül. Ezzel együtt ennek vizsgálatához 
szükséges adatmezőket törölni fogjuk a PartnerWeb rendszerből.  
 

➢ ÜSZ II.1.10. és II.3. 1.6 1. pontjai módosulnak 
 

V. Változó dokumentumok 
 
Fenti módosítások miatt az alábbi kezesség igénylési dokumentumok módosulnak 
2018.06.04-től. 
  
Szabályzat:  

- Üzletszabályzat 
Kezesség igényléséhez szükséges dokumentumok: 

- Általános szerződési feltételek (2018. június 18-ig benyújtott kezességi kérelmek 
esetén az igénylés során elfogadjuk a korábbi hatályú igénylési dokumentumot is) 

o lízinghez 
o faktoringhoz 
o kölcsönhöz és garanciához  

- Vállalkozás nyilatkozata (2018. június 18-ig benyújtott kezességi kérelmek esetén az 
igénylés során elfogadjuk a korábbi hatályú igénylési dokumentumot is) 

- Azonosítási nyilatkozat 
Segédletek: 

- Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához 
- Útmutató 

 
A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában 
megtekinthetők és letölthetők. 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


