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A 2015.11.09-től hatályos Üzletszabályzat 

módosításának részletei 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2015. november 9-től módosítja az általános 
és speciális feltételű, a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások 
alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzatát 
(Üzletszabályzat), valamint az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát (ASZK 
Üzletszabályzat). 
 
A módosítások az alábbi témaköröket érintik: 
 

I. Fedezeti elvárások enyhítése 
II. Díjfizetési szabályok módosításai 

III. Elektronikus aláírás alkalmazása a kezesség módosítása során 
IV. Feltételközlő Lap elutasítása 
V. Kiemelt támogatás a 2015. májusi jégeső károsultjainak 
VI. Egyebek 

 

I. Fedezeti elvárások enyhítése 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének segítésére érdekében,  az I-III. osztályú 
adósok fedezettségi elvárásait tovább enyhítettük az összeghatár sávjainak szélesítésével.  
 
Az alábbi táblázat tartalmazza az Alapítvány minimálisan elvárt fedezeti követelményeit: 
 

alapítványi 
adósminősítés 
 

kezességgel 
biztosított összeg 

I.-II. osztályú adós III. osztályú adós IV. osztályú adós 

50 millió Ft-ig 10% 

30% 

50.000.001 - 100 millió 
Ft-ig  

10% 15% 

100.000.001 – 200 
millió Ft-ig 

20%* 

20%* 

200.000.001 – 300 
millió Ft-ig 

30%* 

300 millió Ft felett 30%* 

*indokolt esetben a Cenzúra Bizottság a fedezeti elvárást mérsékelheti 
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II. Díjfizetési szabályok módosításai 

 
1. Kezességi díj:  

A már élő kezességi szerződések kezességi díjat érintő módosításai (futamidő-változás, 

kezességgel biztosított összeg, illetve a kezesség összegének módosítása) esetében,  

- az egyszeri díjfizetésű ügylet kezességi díjat érintő módosítása során a kezességi díj 

évenkénti díjfizetésűvé változik, és a módosításkor hatályos Hirdetményben – 

amennyiben egyedi termék-megállapodás eltérő díjat állapít meg, az egyedi termék-

megállapodásban – szereplő, költségvetési díjtámogatás nélküli kedvezményes 

díjkulccsal kerül felszámításra a módosítás átvezetésének időpontjától kezdődően a 

teljes futamidő alatt; 

- a piaci vagy korrigált díjas, évenkénti díjfizetésű ügylet esetében az Alapítvány 

felülvizsgálja az ügyletet, és amennyiben lehetőség van rá (a vállalkozás rendelkezik 

szabad támogatási kerettel és a támogatás nyújtásának jogszabályi feltételei is 

fennállnak), és a vállalkozás igényli, úgy a kezesség átsorolásra kerül a vállalkozás 

számára kedvezőbb díjkategóriába. Az átsorolást követően a módosításkor hatályos 

díjkulcsok kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az ügylet nem felel meg a támogatási 

szabályoknak, illetve a vállalkozás nem rendelkezik szabad támogatási kerettel, 

abban az esetben a kezesség piaci kezességi kategóriába kerül átsorolásra – vagy 

korrigált díjon kerül nyújtásra, amennyiben a támogatási keret ezt teszi lehetővé – 

szintén a módosításkor hatályos Hirdetményben szereplő díjkulccsal. 

 

A kedvezményes díjú, évenkénti díjfizetésű ügyletek díjkulcsa nem változik a módosítás 

során. 

  

2. Beváltási határidő meghosszabbítása esetén fizetendő díj 

A kezesség beváltására vonatkozó igény, a beváltási feltételek fennállta esetén a teljes 
követelés esedékessé válási időpontját követő 210. napig érvényesíthető. Erre az időszakra 
nincs díjfizetési kötelezettség. Az eddigi gyakorlat szerint, amennyiben a 210 napos beváltási 
határidő meghosszabbítását kérte a pénzügyi intézmény, úgy a díjat a szerződés 
véglejáratától a meghosszabbított határidő végéig kellett megfizetni, és a mértéke a 
kezességi díjjal egyezett meg. Jelen módosítás alapján a 210 napos beváltási határidő 
meghosszabbítása esetén csak a 211. naptól kerül felszámításra díj. Új díjkategória került 
bevezetésre, amelynek mértéke az eddiginél lényegesen kedvezőbb, évi 0,1%, vetítési alapja 
a szerződés fennálló összege, és a díj a meghosszabbított időszakra időarányosan kerül 
felszámítása.   
 
3. Kezelési díj 

Ha egy módosítási kérelem többfajta kezelési díjköteles módosítási igényt is tartalmaz, akkor 
az Alapítvány csak egyszer számítja fel a kezelési díjat. 
 
 

III. Elektronikus aláírás alkalmazása a kezesség módosítása során 

Az Alapítvány az elmúlt időszakban fokozatosan kialakította az új kezességek igénylésére és 
a Kezességi Levélnek, valamint mellékleteinek megküldésére az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét. Több pénzügyi intézményi partnerünk már áttért erre, illetve jelenleg 
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folyamatban van az átállás. Kizárólag ezen partnereinket érintő, automatikusan beállításra 
kerülő fejlesztés, hogy a módosítási kérelmek esetén a módosított Kezességi Levél is az új 
igénylésekkel azonos módon, elektronikus úton kerül kiküldésre. A kezesség módosítására 
vonatkozó kérelem benyújtása egyelőre továbbra is papír alapon működik.  
Folyamatban lévő fejlesztés, a teljes elektronikus kezességigénylési folyamat következő 
fázisaként, annak megteremtése, hogy a pénzügyi intézmény a papíralapú módosítási 
kérelem helyett egyszerűen csak a kezességigénylő rendszerben nyújtsa be az elektronikus 
aláírással ellátott módosítási igényét. 
 

IV. Feltételközlő Lap elutasítása 

Amennyiben az Alapítvány a bírálat során Feltételközlő Lapot bocsát ki, a pénzügyi 
intézménynek 60 napja van jelezni a feltételek elfogadását a Feltételközlő Lap aláírásával és 
visszaküldésével. Amennyiben a pénzügyi intézmény a feltételeket nem fogadja el, nem küldi 
vissza a Feltételközlő Lapot, nem jön létre a kezesség. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében 
az Üzletszabályzatban rögzítettük annak a lehetőségét, hogy a pénzügyi intézmény a 
Feltételközlő Lap elutasítását is közölhesse az Alapítvánnyal, amely eredményeként a 
kezességi szerződés nem jön létre.  
 

V. Kiemelt támogatás a 2015. májusi jégeső károsultjainak 

A 2015 májusában bekövetkezett rendkívüli jégesőkárok enyhítése érdekében a kormányzati 
intézkedésekkel összhangban az Alapítvány fokozott kezességvállalásával segíti a 
meggyengült hitelképességű termelőket annak érdekében, hogy a természeti kárt szenvedett 
gazdálkodók hitelfelvétel révén képesek legyenek finanszírozni a folyamatos működésüket és 
az esedékes külön munkálatokat. 
 
A Földművelésügyi Minisztérium az 

 az Agrár Széchenyi Kártya Program, 

 az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, valamint 

 az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 
keretében kívánja segíteni a károstul termelői kör gazdálkodásának fenntartását a 
hitelprogramokhoz nyújtott támogatások növelésével, kiterjesztésével. Egy jelenleg 
előkészítés alatt álló rendelettervezet szerint a minisztérium a szokásos támogatás helyett 
100 százalékos kamattámogatást és 100 százalékos kezességi díjtámogatást nyújt, valamint 
a hitelfelvételhez kapcsolódó egyszeri és folyamatosan felmerülő díjakat, költségeket is 
megtéríti. A rendelet hatályba lépését követően az érintett kezességvállalásokhoz kapcsolódó 
kezességi díjat a szokott módon – Agrár Széchenyi Kártya esetén a pénzügyi intézmény 
által, míg az MFB hitelek esetén az Alapítvány által - lehet díjtámogatásként lehívni az MVH-
tól. 
 
Az Alapítvány küldetése, hogy támogassa a tisztán banki logika alapján nem hitelképes 
mikro-, kis- és középvállalkozások forráshoz jutását. E cél érdekében, hogy azon károsult 
vállalkozások számára is elérhetőek legyenek a hiteltermékek, amelyek még a megnövelt 
támogatás mellett és állami viszontgaranciával biztosított, 80 százalék mértékű alapítványi 
készfizető kezesség mellett sem lennének hitelképesek a pénzügyi intézmények számára, a 
hitelhez az Alapítvány saját kockázatára, alapítványi támogatásként, állami viszontgarancia 
igénybe vétele nélkül 100 százalékos mértékű kezességet nyújt.  

A 100 százalék mértékű kezességvállalás feltételei a következők: 

 A konstrukció jogosultsági feltételeinek való megfelelés, 

 az igényelt hitelösszeg legfeljebb 3 millió Ft, 
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 az ügylet futamideje legfeljebb 1 év, 

 a vállalkozásnak az alapítványi vizsgálat időpontját megelőző 2 évben nem jött létre 1 
millió Ft feletti összegű, társas vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén a KHR Vállakozói 
alrendszerében, őstermelő, családi gazdálkodó esetén a KHR Lakossági 
alrendszerében nyilvántartott hitel, lízing, faktoring, stb. ügylete és az alapítványi 
vizsgálat időpontjában fennálló ügyleteinek együttes összege sem haladja meg az 1 
millió Ft-ot. 

Az alapítványi támogatásnak minősülő kezességek esetén a jégesőkár ügyletek kezességgel 
biztosított összege együttesen nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot. 
 
Tekintettel arra, hogy a 100 százalékos kezességvállalás a banki szempontból nem 
hitelezhető vállalkozások megsegítése érdekében történik, az Alapítvány eltér a szokásos 
fedezeti mértéktől, és elfogadja a pénzügyi intézmény által előírt fedezetet. 
 
 

VI. Egyebek 

A fenti módosításokkal összefüggésben szükséges volt egyes pontok, hivatkozások 
átszámozása, valamint egyéb technikai jellegű módosítások átvezetése, továbbá a megbízás 
megszűnése következtében törlésre került az informatikai biztonsági feladatok ellátása, mint 
kiszervezett tevékenység az Üzletszabályzat rendelkezései közül. 
Pontosításra került az elektronikus ügyintézés esetében az alapítványi kezesség 
beváltásánál vizsgálandó azon dokumentumok megküldésnek módja, amelyek az 
elektronikus aláírást elhelyező személyek erre való jogosultságát igazolják. 
 
 

Módosuló dokumentumok 
 

 Kezességi Általános Szerződési Feltételek 

 Kezességi Igénylő Lapok 

 Útmutató  

 Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához 

 Vállalkozás nyilatkozata 

 
A módosuló dokumentumokat 2015. november 9-től szükséges alkalmazni. Új kezesség 
igénylésekor a PartnerWeben 2015. november 23-ig benyújtott kérelmek esetén tudjuk 
elfogadni a korábbi nyomtatványokat. 

 
 

Bízunk benne, hogy módosítások mind az ügyfelek, mind a bank számára előnyösen segíti 

az érintett vállalkozások finanszírozását. 

 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


