
 

 

 

 

A 2014. 10. 13-tól hatályos Üzletszabályzat módosításának 

részletei 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2014. október 13-tól módosítja Az általános 

és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-

megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó 

Üzletszabályzatát, valamint a kapcsolódó belső szabályzatait. A módosítások az alábbi 

témaköröket érintik: 

I. Alapítványi támogatásnak minősülő kezesség alkalmazási körének bővítése 

II. Alapítványi minimális fedezeti elvárások  

III. Alapítványi kezességgel nem fedezett ügyletek kiváltásának fedezeti elvárása 

IV. Halászati csekély összegű támogatással és az MVH nyilatkozat nyomtatvánnyal 

kapcsolatos változások 

 

I. Alapítványi támogatásnak minősülő kezesség alkalmazási körének bővítése  

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány az európai uniós állami támogatási szabályok 

korlátainak oldása és az agrárvállalkozások finanszírozásának bővítése érdekében vezette 

be az alapítványi támogatásként nyújtott, saját kockázatú kezességet, amelynek 

alkalmazási körét 2014. október 13-ától kiterjeszti. 

Az alapítvány küldetése és alapító okirata szerint segíti az agrár- és vidéki vállalkozások 

hitelhez jutását, amellyel jelentős szerepet játszik az agrárvállalkozások finanszírozásának 

bővítésében. Mivel az alapítvány készfizető kezességvállalása mögött állami viszontgarancia 

áll, a kedvezményes díjon nyújtott kezesség az uniós szabályok szerint állami támogatásnak 

minősül. Az agrárium esetében azonban más ágazatoknál lényegesen szigorúbbak a 

támogatási szabályok, így például alacsonyabb de minimis támogatási keret áll ezen cégek 

rendelkezésére, amit a kezességvállalás mellett más támogatások is terhelnek. További 

gyakori akadály, hogy a vissza nem térítendő támogatásban részesített fejlesztések 

támogatási intenzitása eléri a maximálisan megengedett mértéket. A támogatási korlátok 

elérése esetén csak magasabb díj mellett kaphatnak kezességet a vállalkozások, ami akár 

olyan költségterhet jelenthet számukra, melyet a hitel egyéb banki költségei mellett már nem 

tudnak vállalni, így meghiúsulhat a kezesség igénybevétele és a hitelfelvétel is. 



 

Az AVHGA tulajdonosi hátterének és alapítványi, nonprofit formájának köszönhetően állami 

támogatás nélkül, az alapítványi vagyon terhére, saját kockázatra is képes kezességet 

nyújtani. Az állami támogatási szabályok alól való mentesülés feltétele, hogy az ügylet 

mögött nem állhat állami viszontgarancia, és nem vehető igénybe költségvetési 

díjtámogatás sem. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, illetve az új uniós szabályokra való tekintettel az 

alapítvány kiterjeszti az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség alkalmazási körét, így 

az a következő esetekben jelenthet segítséget: 

 a de minimis keret kimerülése esetén: 

Uniós állami támogatási szabályok szerint az agrobiznisz – azaz a mezőgazdasági 

termeléshez kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató – tevékenységek 

nem mezőgazdasági, hanem az általános feltételű rendeletek hatálya alá esnek. Így 

az általános de minimis 200.000 eurós értékhatára vonatkozik rájuk. Az uniós 

szabályok szigorodtak, és a három éves keretösszeget 2014-től nem 

vállalkozásonként, hanem cégcsoport szinten kell vizsgálni. Ennek következtében az 

általános de minimis keret gyorsabban kimerülhet. Ebben az esetben eddig csak 

korrigált vagy piaci díjon lehetett az intézményi kezességet bevonni a hitelezésbe, és 

az elsődleges mezőgazdaságon kívüli ügyletek piaci díjai lényegesen magasabbak a 

szűk értelemben vett agráriuménál (2,15% és 2,45%). Az alapítványi támogatásnak 

minősülő kezesség kiterjesztésének hatására a tágabb értelemben az agráriumhoz 

kötődő vállalkozások számára is megnyílik a saját kockázatú kezességvállalás 

lehetősége. Ily módon kedvező, 0,5%-os díjon (a hitelösszegre vetítve, 50%-os 

kezességvállalás esetén évente) vehető igénybe az alapítvány készfizető kezessége. 

 

 pályázati, vissza nem térítendő támogatásoknál a maximális támogatási 

intenzitás elérése esetén: 

Az európai uniós szabályok szerint a beruházásokat segítő állami támogatások 

mértéke szigorúan korlátozott. Gyakran előfordul, hogy a fejlesztéseket ösztönző 

vissza nem térítendő támogatások a megengedett maximális intenzitásnak megfelelő 

mértékben kerülnek a vállalkozások részére megítélésre, így a projekthez további 

támogatás hitel formájában nem adható és a megvalósításhoz felvett hiteleket 

biztosító kezességhez sem lehet állami támogatást jelentő díjkedvezményt nyújtani. 

Mivel az alapítványi támogatásként nyújtott kezesség nem minősül állami 

támogatásnak, ily módon elérhetővé válik az alacsony díjú kezesség igénybe vétele 

támogatásban részesített beruházások finanszírozása esetén is.  

 

 exportügyletekhez: 

Az uniós szabályozás szerint az exporttevékenység közvetlen segítése tilos, így a 

nevesített módon exportfinanszírozási célú ügyletekhez az alapítvány csak piaci díjon 

nyújthatott eddig kezességet. A módosítás hatására az alapítvány alacsony díj 

mellett, alapítványi támogatásként tud kezességet vállalni exportcélú hitelek mögé.  

 

A módosítások eredményeképpen az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség feltételei 

a következőkre változnak: 



 

a) Üzletszabályzat alapján nyújtott vagy speciális feltételű kezességek, valamint – 

ha az egyedi termék-megállapodás lehetővé teszi – egyedi feltételű kezességek 

esetén alkalmazható. 

b) Agrárcélú kölcsön- vagy lízingszerződéshez kapcsolódó ügylet esetén nyújtható. 

c) Olyan kezesség esetén lehetséges, ami állami támogatásként nem nyújtható, 

ideértve azt az esetet is, amikor korrigált díj kerülne felszámításra. 

d) Alapítványi adósminősítés szerint I.-III. osztályú adós számára nyújtható. 

e) A kezességgel biztosítandó ügylet alapítványi fedezettsége legalább 50%-os 

mértékű. 

f) Az alapítványi kezesség mértéke 100.000.001 Ft kezességgel biztosított 

összegtől legfeljebb 60%. 

g) Egy vállalkozás esetében az alapítványi támogatásnak minősülő kezességek 

kezességgel biztosított összege összesen legfeljebb 300 millió Ft lehet. 

h) Ügyfélcsoportonként az alapítványi támogatásnak minősülő kezességek 

kezességgel biztosított összege összesen legfeljebb 500 millió Ft lehet. 

A saját kockázatú kezességvállalás díja az alapítványi támogatásból adódóan lényegesen 

kedvezőbb, mint a támogatási lehetőségek hiányában alkalmazandó piaci díj. A 

hitelösszegre vetített éves díj 0,5%, 50%-os készfizető kezességvállalás mellett. 

Az alapítványi támogatás továbbra sem igényel eltérő eljárást a kezesség igénylésében, a 

szokásos igénylési és döntési ügymenet alkalmazandó.  A fenti feltételek teljesülése és az 

alapítvány kockázatvállalási hajlandósága esetén a viszontgarancia melletti – piaci vagy 

korrigált díjú – kezesség alternatívájaként a pénzügyi intézmény részére felajánlásra 

kerül a bírálati folyamat során az alapítványi támogatásként nyújtott, kedvező díjú, 

saját kockázatú kezességvállalás lehetősége is. Ezt követően a pénzügyi intézmény 

döntése szükséges arról, hogy a két lehetőség közül – piaci díj vagy alapítványi támogatás 

– melyikkel kíván élni.  A döntést a pénzügyi intézmény már a bírálat során jelzi az 

alapítványnak, majd a Feltételközlő Lap aláírásával hivatalosan is megerősíti azt. 

Kérjük, a saját kockázatú kezesség igénybevétele esetén vegyék figyelembe, hogy az 

ügyletre más tőkeképzési szabályok vonatkoznak, mint az állami viszontgarancia melletti 

kezességgel biztosított hitelekre. 

 

II. Alapítványi minimális fedezeti elvárások  

Az alapítvány az új informatikai rendszerének bevezetésekor fedezettségi követelményeit az 

ügyletek kockázati besorolásához kötötte. A kockázati besorolás új elemként jelent meg az 

alapítvány kockázatvállalási szabályrendszerében, miszerint a benyújtott kezességi kérelmek 

három kockázati kategóriába (alacsony, közepes, magas kockázat) kerülnek besorolásra. 

Partnerei visszajelzése alapján úgy döntött az alapítvány, hogy fedezeti követelmény 

előírásait módosítja, és a kockázati besorolás helyett a kezességgel biztosított összeg, az 

alapítványi adósminősítés és az ügylet futamideje dimenziókban határozza meg minimális 

fedezeti elvárásait. A módosuló fedezeti követelmények mellett is megvalósul a magasabb 

kockázat – magasabb fedezeti elvárás elve, mivel nagyobb összegű ügylethez, 

kedvezőtlenebb alapítványi adósminősítéshez, illetve hosszabb futamidőhöz magasabb 

fedezeti elvárás kapcsolódik. E módosításnak köszönhetően követhetőbb lesz a folyamat 

partnereink számára. 



 

Az Üzletszabályzat minimális fedezettségi mértékeit az alábbiak szerint határozzuk meg.  
 

 

 

alapítványi 

adósminősítés 

 

kezességgel 

biztosított összeg 

I.-II. osztályú adós 
III. osztályú 

adós 
IV. osztályú 

adós 

25 millió Ft-ig  10%  10%* 

30% 

25.000.001- 100 millió Ft-ig 
20% 

 20%* 

100.000.001- 200 millió Ft-ig  30% 

200 millió Ft felett  

30%, 

indokolt esetben a 
Cenzúra Bizottság 
döntése alapján 
minimum 20% 

30% 

 
*Amennyiben a kezességgel biztosított ügylet futamideje meghaladja a 3 évet, a 
minimálisan elvárt alapítványi fedezettség mértéke 10% ponttal magasabb érték. 

 

III. Alapítványi kezességgel nem fedezett ügyletek kiváltásának fedezeti 

elvárása 

Eltöröltük az 50% minimális fedezeti elvárást az alapítványi kezességgel nem fedezett 

szerződések kiváltása esetén.  Ennek eredményeként a korábban alapítványi kezességgel 

nem fedezett, hitelkiváltást célzó ügyletekre vonatkozó fedezeti elvárás megegyezik a nem 

kiváltásra irányuló (vagy kiváltásra irányuló, de korábban alapítványi kezességgel biztosított) 

ügyletekre előírt fedezeti elvárással. 

 
Bízunk benne, hogy a fenti módosítások mind az ügyfelek, mind a pénzintézet számára 

előnyösen segíti a támogatási keretüket kimerítő agrárvállalkozások finanszírozását.  

 

IV. Halászati csekély összegű támogatással és az MVH nyilatkozat 

nyomtatvánnyal kapcsolatos változások 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2014. (IX. 22.) számú közleményére 

hivatkozva tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az 56/2014. (IV. 11.) számú MVH 

közleményben szabályozott Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az 

"egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről és az alkalmazott üzleti évről G2000-01 számú 



 

MVH nyomtatványt már halászati csekély összegű támogatás igénybe vétele esetén is 

szükséges kitölteni. 

Emlékeztetőül megismételjük, hogy a nyomtatványt a következő esetekben kell kitölteni: 

- ha az „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalom alapján a vállalkozás nem önálló, hanem 

más vállalkozásokkal együtt „egy és ugyanazon vállalkozást” (cégcsoportot) alkot és 

- ha a vállalkozással „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő más vállalkozás a 

tárgyévben vagy azt megelőző két üzleti évben agrár (mezőgazdasági, halászati, 

erdészeti, vadgazdálkodási) vagy vidékfejlesztési céllal de minimis támogatást vett 

igénybe és 

- ha a fennálló „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalom szerinti kapcsolat még nem került 

bejelentésre az MVH részére (első igénylés) vagy változás történt a bejelentés óta; 

vagy 

- a vállalkozás naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, és ezt az MVH-nak még nem 

jelezte. 

A fenti esetek hiányában az MVH G2000-01 számú nyomtatványát nem szükséges kitölteni. 

Az MVH közlemény, a nyomtatvány és a kitöltési útmutató az MVH honlapján 

(http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014) 

érhető el. Emellett az MVH G2000-01 számú nyomtatványát, valamint a kapcsolódó kitöltési 

útmutatót az alapítvány honlapján is közzétesszük. 

A nyomtatványt az ügyfélnek kell aláírnia. A nyomtatványt a fenti esetekben akkor is ki kell 

tölteni, ha a kezességigénylő vállalkozás még nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal. 

Ebben az esetben az Ügyfél-azonosító mezőt hagyják üresen. 

Mint arról július elején hírt adtunk (http://www.avhga.hu/portal/hu/hir/-

/journal_content/56_INSTANCE_pg5J/10156/225826/10968), a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatása szerint a halászati de minimis támogatások 

nyújtásának előfeltétele, hogy a vonatkozó hazai jogszabályok módosításra kerüljenek az új 

uniós rendelettel összhangban. Ez egyelőre még nem történt meg, de a Földművelésügyi 

Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint várhatóan a közeljövőben módosításra kerülnek 

az érintett miniszteri rendeletek és újra lehetőség nyílik halászati de minimis jogcímen 

kedvezményes kezességi díjon vállalni a kezességet. 

Továbbá változás, hogy egyszerűsítjük az alapítvány Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal előtti eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatának (MVH nyilatkozat) 

4. pontját, ahol az új de minimis szabályokra tekintettel mind a kezességigénylő 

vállalkozásra, mind a vele „egy és ugyanazon vállalkozás” viszonyban álló vállalkozásokra 

vonatkozóan kérjük megadni a korábban kapott általános de minimis támogatások összegét. 

Az új nyomtatványt 2014. október 3-tól szükséges alkalmazni. Folyamatban lévő 

ügyleteknél a 2014. október 31-ig a PartnerWeben benyújtott kérelmek esetén tudjuk 

elfogadni a korábbi nyomtatványt. 

 

Üdvözlettel: 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014
http://www.avhga.hu/portal/hu/hir/-/journal_content/56_INSTANCE_pg5J/10156/225826/10968
http://www.avhga.hu/portal/hu/hir/-/journal_content/56_INSTANCE_pg5J/10156/225826/10968

