
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Üzletszabályzat módosítás 2012. szeptember 1-től 

 

Kedvezőbb feltételrendszer a nagyobb összegű és a jó 
adósminősítésű ügyletek esetében is  

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Alapítvány Üzletszabályzata és az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi 
Üzletszabályzat a Kuratórium 2012. július 30-i döntése értelmében 2012. szeptember 1-től 
módosul. Az Üzletszabályzatban történő főbb módosításokkal - a kis összegű ügyletek 
jelentős támogatásának megőrzése mellett - kedvezőbb feltételrendszer került kialakításra a 
nagyobb összegű ügyletek számára is, értve ez alatt a díjakat, a fedezeti elvárásokat, a 
kezességvállalási mérték határokat és néhány kisebb rendelkezést. A kedvező kockázati 
besorolású ügyletek esetében további díj és fedezeti kedvezmény lehetőségét teremtjük 
meg.  

Az Alapítvány a törvény szerinti KKV célcsoportban végzi kezességvállalási tevékenységét, 
és ezen cégek részéről is jelentősebb igény mutatkozik a nagyobb hitelösszegek iránt.   

Jelen üzletszabályzati módosítással célunk, hogy a hitelintézeti szektor számára a nagyobb 
összegű – agrár és nem agrár - hitelek esetében is vonzóvá és versenyképessé tegyük az 
alapítványi kezességet, emellett pedig a hitelfelvevő vállalkozások fedezeti és díjterhein 
enyhítsünk.  

 

I. Az Üzletszabályzat módosításai 
 
A 2012. szeptember 1-től hatályos Üzletszabályzatban az alábbi területet érintően lépnek 
életbe a változások: 
 
1. Kezességi díjkedvezmények bevezetése 
2. Fedezeti elvárások mérséklése, szabályainak egyszerűsítése 
3. A kezességi mértékek, az alapítványi kezesség összegének növelése 
4. Más kezességvállaló intézmény által elutasított kérelmek befogadása 
5. Kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók körének kiegészítése 
6. Az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények felsorolását tartalmazó 1. 

számú melléklet korrekciója 
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1. Kezességi díjkedvezmények  
 

 
1.1 Az Alapítvány az agrár és az általános vállalkozói kezességi kategóriákban, kölcsön és 
lízingszerződések esetén 75 millió Ft kezességgel biztosított összeg (a továbbiakban: KBÖ) 
alatt és felett eltérő kedvezményes kezességi díjmértéket alkalmazott. Ezen 
szerződéstípusok esetén egységes kedvezményes díjmértéket vezetünk be: 

 
A 75 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó kezességgel biztosított összeg esetén is a 
kedvezőbb, 75 millió Ft KBÖ alatti díjtételeket rögzítjük 2012. szeptember 1-től.  

 
 
1.2 Az Alapítvány jelenlegi Üzletszabályzata a I-II.  adósminősítésű ügyek esetében nem ad 
lehetőséget díjkedvezmény biztosítására. Jelen Üzletszabályzat módosításokkal  ezentúl - 
adósminősítés szerinti szegmentációt alapul véve - díjkedvezményekkel támogathatjuk a jól 
teljesítő vállalkozásokat.  
 

Az 50 millió Ft és azt meghaladó kezességgel biztosított összegű kedvezményes 
díj mellett nyújtott kezességek esetében a pénzügyi intézmény részére, 
amennyiben a vállalkozás az alapítványi adósminősítés szerint I-II. osztályú (kiváló 
és jó osztályú) besorolás alá esik, a Hirdetmény I. 1. pontjában meghatározott 
adott ügyletre felszámítható díjból 0-20 %-os kedvezmény adható, ha a támogatási 
szabályok ezt lehetővé teszik. Ezt meghaladó mértékű díjkedvezményről a Cenzúra 
Bizottság dönthet. 

 
A jelen pontban meghatározott díjkedvezmények az egyedi feltételű kezességekre, 
illetve a 2012. szeptember 1. előtt az Alapítványhoz iBaHiR rendszerben 
elektronikus úton beérkezett kezességi kérelmekre, illetve az azok alapján létrejött 
kezesi szerződésekre nem terjednek ki. 

 
A díjkedvezmény hatálya nem terjed ki a már megkötött kezességi szerződésekre.  
 
 
1.3 Tekintettel a kezességi díjak, illetve az igénybe vehető kedvezmények rendszerének 
átalakítására és bővítésére, a Hirdetményben rögzített, évenkénti díjfizetésű ügyekre 
vonatkozó, nyújtáskori és aktuális díjak közül a kedvezőbb kezességi díj 
alkalmazhatóságának választási lehetősége megszüntetéséről döntött a szervezet a 2012. 
szeptember 1. után beérkezett ügyek esetében. A korábban kiadott ügyekre a kedvezőbb díj 
figyelembevételére vonatkozó szabály továbbra is érvényben marad. A korábbi szabály miatt 
az évenkénti díjfizetésű, 75 millió Ft-ot elérő és afeletti ügyeknél a hátralévő futamidő alatt is 
érvényesül az 1.1 pontban bemutatott díjkedvezmény.  
Fentieknek megfelelően az Üzletszabályzat 2.8 pontja korrigálásra került, illetve az alábbi, 
2.9 bekezdés is beiktatásra került: 
 

2012. szeptember 1-től a papír alapon beérkezett kezességi kérelmek alapján 
létrejött évenkénti díjfizetésű szerződések esetében az évenkénti díj mértéke a 
teljes futamidő alatt a Kezességi Levél kiadásakor érvényes díj mértékével 
megegyezően kerül felszámításra. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 3 

2. Fedezeti elvárások 
 

Az Alapítvány jelenlegi Üzletszabályzata eltérő fedezeti elvárást rögzít 150 millió Ft 
kezességgel biztosított összegig, illetve 150 millió Ft KBÖ-t meghaladó kölcsön- és 
bankgarancia szerződések esetén.  
 

A jelenlegi fedezeti előírási rendszer helyett egy egységes, jól átlátható 
változatot vezetünk be, és az iBaHiR rendszerben elérhetővé teszünk mindenki 
számára a fedezetek minősítését és értékelését bemutató dokumentumot. 

  
Kölcsön és bankgarancia ügyletekre  
 
 
Adósminősítés 

III-IV. osztály 

 

I-II. osztály 

 
 

 
0 Ft           200 Millió Ft      KBÖ 

 
 
A fedezeti minimum változását figyelembe véve törlésre kerül az 
ingatlanfedezetre vonatkozó azon szabály az Üzletszabályzatból, miszerint az 
Alapítvány a fedezeti érték helyett a piaci értéket is elfogadhatja a fedezettség 
vizsgálatakor, ha a fedezetek terhelése első vagy – támogatás mellett – második 
ranghelyű. Ugyanakkor a fedezetek minősítését és értékelését tartalmazó fent 
említett dokumentum rögzíti majd, hogy az Alapítvány a beruházási hitelek 
vonatkozásában, ingatlanfedezet esetében a fedezeti érték helyett a piaci 
értéket is elfogadhatja a fedezettség vizsgálatakor, ha a fedezet terhelése első 
ranghelyű és az ügylet kapcsán értéknövelő beruházás valósul meg. A piaci 
értéken történő elfogadás csak a beruházás tárgyát képező értéknöveléssel 
érintett ingatlanra vonatkozóan lehetséges. 

 
 

3. Kezességi mértékek, az alapítványi kezesség összege  
 
3.1  Az Üzletszabályzat előírásának megfelelően a jelenlegi szabályok szerint a kezességgel 
biztosított kölcsön, hitel, hitelkeret, bankgarancia, bankgaranciakeret, lízing, faktoring 
összeg vállalkozásonként, adott időpontban az 1 milliárd Ft-ot nem haladhatja meg.  
 

Tekintettel arra, hogy a KBÖ felső határát nem írja elő jogszabály, az 1 milliárd 
Ft-os határt eltöröltük.  

 
3.2 Az N705/2009 számú, a kezességvállalás támogatási elemének kiszámításához 
használt módszertan az egy vállalkozás részére nyújtott alapítványi kezesség – adott 
időpontra vonatkozó – maximális összegét 2,5 millió EUR-ban állapítja meg. 
 

Ennek megfelelően a jelenlegi 2 millió EUR vállalkozás szintű kezességi korlátot 
a módszertan által meghatározott 2,5 millió EUR maximális alapítványi 
kezességi összegre növeljük. 

Fedezeti elvárás:  
min. 20 % 

Fedezeti elvárás:  
min. 30 % 
 

Fedezeti elvárás:  
min. 30 % 
 

Fedezeti elvárás: min. 30 %,  
CB hatáskörben 20%-ig 
csökkenthető 
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3.3 Az Alapítvány kockázatvállalásának mértéke 2012. szeptember 1-től módosul. 

 
A nagyobb összegű ügyek fokozottabb támogatása érdekében a 
kockázatvállalási mértékeket bővítjük: 
 

 

Kezességgel biztosított 
összeg (Ft) 

A kezesség mértéke (%) 
Jelenleg hatályos 

A kezesség mértéke (%) 
2012. szeptember 1-től 

150.000.000-ig legfeljebb 80  legfeljebb 80 

150.000.001-300.000.000-ig legfeljebb 60 legfeljebb 70 

300.000.001-400.000.000-ig legfeljebb 60 legfeljebb 60 

400.000.001-500.000.000-ig legfeljebb 50  legfeljebb 60 

500.000.000 felett legfeljebb 50  legfeljebb 50 

 
 

 
4. Más kezességvállaló intézmény által elutasított kérelmek  
 
A jelenlegi szabályok szerint az alapítványi kezességvállalást kizáró feltétel, ha a vállalkozás 
szerződéséhez kapcsolódóan más kezességvállaló intézményhez benyújtott kérelme 
befogadásra, vagy kockázati okból elutasításra került. Kockázatvállalási szempontból nem 
indokolt az elutasított kérelmeknek az automatikus, egyedi vizsgálat nélkül történő 
elutasítása.  
 

Ennek megfelelően töröltük az elutasított kérelmekre vonatkozó kizáró feltételt 
az Üzletszabályzat II.1.9 pontjából, és ez a pont összevonásra került a II.1.8 
bekezdéssel. Azonban a Kockázatvállalási szabályzatban rögzítettük, hogy ez a 
tényező a továbbiakban kockázati szempontok között kerül figyelembe vételre.  

 
 

5. Kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók köre 
 
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXII. törvény 13/A.§ (12) bekezdésének előírása szerint a kiszervezett 
tevékenységek körét, és a kiszervezett tevékenység végzőjét az üzletszabályzatában 
köteles feltüntetni, kiegészítésre kerül az Alapítvány Üzletszabályzatának a kiszervezett 
tevékenységet végzők körét tartalmazó XIV. fejezete.  
 

6. Frissítésre került az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények 
felsorolását tartalmazó 1. számú melléklet. 
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II. Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításai 
 

A kezességgel biztosított összeg 1 milliárd Ft-os felső határának eltörlése, és a kezesség 
összegének 2 millió EUR-ról 2,5 millió EUR-ra történő felemelése, továbbá a kiszervezett 
tevékenységet végző szolgáltatók körére vonatkozó módosítás az Agrár Széchenyi Kártya 
Kezességi Üzletszabályzatban is átvezetésre kerül. Emellett a szabályzat – összhangban az 
Üzletszabályzattal – kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a kiszervezési tevékenység 
végzésével összefüggésben bekövetkező változások átvezetésére az ügyvezető jogosult a 
Kuratórium utólagos tájékoztatása mellett. 

 

 

Budapest, 2012. augusztus 15. 

 


