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AZ ÜZLETSZABÁLYZAT 2010
2. SZÁMÚ MELLÉKLETE:

HIRDETMÉNY
ÉRVÉNYES 2010. SZEPTEMBER 1-JÉTÔL

I. A KÉSZFIZETÕ KEZESSÉG DÍJA
1. Az általános kezességi díj mértéke az agrár
és az általános vállalkozói kezességi
kategóriában nyújtott kezességeknél
1.1. Díjmértékek 50 százalékos készfizetõ kezesség
mellett, a kezességgel biztosított összeg
százalékában
a) Egyszeri díjfizetés esetén 1
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

1 évig

1–1.000.000
1.000.001–75.000.000
75.000.001–150.000.000

3.800 Ft 3.800 Ft
0,65
1,10
0,80
1,25

Futamidõ
1–4 évig

4–7 évig
3.800 Ft
1,50
1,60

Egyszeri díjfizetés választására a legfeljebb 7 éves
futamidejû és a maximum 150 millió Ft kezességgel
biztosított összegû ügylet esetén van lehetõség.
b) Évenkénti díjfizetés esetén2
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

Futamidõ
1–25 évig

1–1.000.000
1.000.001–75.000.000
75.000.001–150.000.000
150.000.001–

3.800 Ft
0,65
0,80
1,00

Az Alapítvány évenkénti díjat számol fel a 7 éves
futamidõt vagy a 150 millió Ft kezességgel biztosított
összeget meghaladó ügyletek esetén, az évenkénti díj
minimális összege 3.000 Ft.

1

A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2010. június 1., azzal, hogy a
2010. július 1-jétõl papír alapon beérkezett kérelmek esetén alkalmazandó
2 A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2010. június 1., azzal, hogy a
2010. július 1-jétõl papír alapon beérkezett kérelmek esetén alkalmazandó

A fenti díjkulcsok alapján számított értékeket
arányosan növelni kell, ha a kezesség mértéke az 50
százalékot meghaladja, illetve csökkenteni kell, ha a
kezesség mértéke 20 százalék és 50 százalék közé
esik. Ez esetben díjszorzót kell alkalmazni, melyhez a
kért kezesség százalékos mértékét osztani kell 50-nel.
Például a pénzügyi intézmény 9 millió Ft kölcsönhöz
70 százalékos kezességet kér, 6 év futamidõre és
egyszeri díjfizetést választ: a díjszorzó 70/50 = 1,4; a
kezességi díj mértéke 1,5 x 1,4 = 2,10 százalék. A
díjszorzót két tizedes pontossággal kell meghatározni,
az általános kerekítési szabályok figyelembevételével.
Hasonló módon kell eljárni egy kisebb mértékû, pl. 40
százalékos kezességi mértéknél: ha a kezességi
mérték 40 százalék, a díj 1,50 százalék, akkor a
díjszorzó 40/50 = 0,80 és a fizetendõ kezességi díj
mértéke 1,50 x 0,80 = 1,20 százalék.
1.2. Támogatással összefüggésben
alkalmazható korrigált kezességi díj
(a továbbiakban: korrigált díj)
Amennyiben az 1.1.a) vagy 1.1.b) pontokban rögzített
kezességi díjak nem alkalmazhatók a vállalkozás által
már igénybe vett és a kezességnyújtással
összefüggésben számolt támogatástartalom együttes
összege jogszabályi maximumának vagy a támogatási
intenzitás túllépése miatt, az Alapítvány az 1.1.a) vagy
1.1.b) pontok szerinti díjnál magasabb, de a piaci díjnál
alacsonyabb ún. korrigált díjat állapít(hat) meg,
amennyiben a vállalkozás nyilatkozatában ehhez
hozzájárult.
A korrigált díj megállapítására akkor kerülhet sor, ha a
vállalkozás rendelkezik még szabad támogatási
kerettel és részére a maximálisan nyújtható
támogatástartalmat és/vagy támogatási intenzitást
elérve az évenként fizetendõ piaci díjnál alacsonyabb
díj alkalmazása lehetséges. (Ezen esetben az
ügylethez alacsonyabb támogatástartalom összeg
keletkezik.)

A korrigált díj alkalmazására egyedi megállapodások
esetében is van lehetõség.

3. Piaci kezességi díj mértéke
a) kölcsön- és lízingszerzõdésekhez nyújtott kezesség
évenkénti díja 50 százalékos készfizetõ kezesség
mellett, a kezességgel biztosított összeg százalékában

2. Jogszabályban megállapított
kezességi díj mértéke

•
a) Az éven túli lejáratú forgóeszköz (tõkepótló)
hitelekhez nyújtott kezesség évenkénti díja a
kezességgel biztosított összeg százalékában a
102/2001. (XII.16.) FVM rendeletben foglaltak alapján
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

Készfizetô kezesség
mértéke (százalék)
50
51–60
61–80

1–10.000.000
10.000.001–40.000.000
40.000.001–150.000.000
150.000.001–*

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,2
1,2
–

1,0
1,5
–
–

•

* A kezességgel biztosított összeg felsõ határa a jogszabályban
rögzített nagyságrendben kerül meghatározásra.

A vállalkozás a fenti kezességi díjból a jogszabályban
meghatározott esetekben 50 százalékos mértékû
díjkedvezményben részesül, oly módon, hogy a
vállalkozás a kezességi díj teljes összegét kifizeti,
majd a kedvezmény összegét az APEH-tõl
visszaigényli.
•
b) Az agrár Európa hitelekhez nyújtott kezesség
évenkénti díja a kezességgel biztosított összeg
százalékában a 6/2004. (I.22.) FVM rendeletben
foglaltak alapján
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

Készfizetô kezesség
mértéke (százalék)
50
51–60
61–80

1–10.000.000
10.000.001–40.000.000
40.000.001–150.000.000
150.000.001-300.000.000

1,0
1,0
1,0
1,2

1,0
1,2
1,2
–

1,0
1,5
–
–

A vállalkozás a fenti kezességi díjból a jogszabályban
meghatározott esetekben 50 százalékos mértékû
díjkedvezményben részesül, oly módon, hogy a
vállalkozás a kezességi díj teljes összegét kifizeti,
majd a kedvezmény összegét az APEH-tõl
visszaigényelheti.

2010. augusztus 31-ig papír alapon beérkezett
kezességi kérelem forgóeszköz hitel esetén
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

1 évig

Futamidõ
1–7 évig 7 év felett

1–1.000.000
1.000.001–100.000.000
100.000.001–

1,28
2,35
1,72

1,28
1,77
1,50

2010. augusztus 31-ig papír alapon beérk ezett
kezességi kérelem beruházási hitel esetén
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

1 évig

Futamidõ
1–7 évig 7 év felett

1–1.000.000
1.000.001–100.000.000
100.000.001–

1,22
2,35
1,72

1,22
1,91
2,06

1,22
1,66
1,21

2010. szeptember 1-jétõl papír alapon beérkezett
kezességi kérelem forgóeszköz hitel esetén3
Agrár ügyleteknél*
Nem agrár ügyleteknél**

•

1,28
1,66
1,21

1,22
1,47

2010. szeptember 1-jétõl papír alapon beérkezett
kezességi kérelem beruházási hitel esetén3
Agrár ügyleteknél*
Nem agrár ügyleteknél**

1,32
2,00

b) bankgarancia- és faktoringszerzõdésekhez nyújtott
kezesség évenkénti díja 50 százalékos készfizetõ
kezesség mellett, a kezességgel biztosított összeg
százalékában: 1,8 százalék.
A fenti díjkulcs alapján számított értékeket arányosan
növelni kell, ha a kezesség mértéke az 50 százalékot
meghaladja, illetve csökkenteni kell, ha a kezesség
mértéke 20 százalék és 50 százalék közé esik a I/1.
pontban leírt módon.

3 A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2010. szeptember 1.

* agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendõk, amelyeknél a kezességi kérelem az „Agrárkezesség” kategóriában általános díjon a támogatási jogszabályok
figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de általános díj alkalmazása esetén a kezesség
„Agrárkezesség” kategóriába tartozna.
**nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendõk, amelyeknél a kezességi kérelem az „Általános vállalkozói kezesség” kategóriában általános díjon a
támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de általános díj alkalmazása esetén
a kezesség „Általános vállalkozói kezesség” kategóriába tartozna.
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4. Az Üzletszabályzat 3. számú melléklete 2.
pontja szerinti kezesség évenkénti díja 50
százalékos készfizetõ kezesség mellett a
kezességgel biztosított összeg százalékában
•

•

•

2010. augusztus 31-ig papír alapon beérk ezett
kezességi kérelem forgóeszköz hitel esetén
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

1 évig

Futamidõ
1–7 évig 7 év felett

1–1.000.000
1.000.001–100.000.000
100.000.001–

0,96
1,76
1,29

0,96
1,33
1,12

0,96
1,25
0,90

2010. augusztus 31-ig papír alapon beérk ezett
kezességi kérelem beruházási hitel esetén
Kezességgel
biztosított
összeg (Ft)

1 évig

Futamidõ
1–7 évig 7 év felett

1–1.000.000
1.000.001–100.000.000
100.000.001–

0,92
1,76
1,29

0,92
1,43
1,55

0,92
1,25
0,90

2010. szeptember 1-jétõl papír alapon beérkezett
kezességi kérelem esetén4
Forgóeszköz hitel esetén
Beruházási hitel esetén

0,92
0,99

A fenti díjkulcs alapján számított értékeket arányosan
növelni kell, ha a kezesség mértéke az 50 százalékot
meghaladja, illetve csökkenteni kell, ha a kezesség
mértéke 20 százalék és 50 százalék közé esik a I/1.
pontban leírt módon.

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Díjszámítás módja
a) Egyszeri díjfizetés melletti éven túli futamidejû hitel
esetén
készfizetô
kezességi
kezesség
kezességgel
kezességi biztosított
díj mértéke
mértéke
=
x
x
díj
összeg
100
50

4 A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2010. szeptember 1.
5

A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2010. június 1.

b) Évenkénti díjfizetés melletti vagy maximum 1 éves
futamidejû hitel esetén
készfizetô
kezességi
kezesség
napok
kezességgel
kezességi biztosított
díj mértéke
mértéke
száma
=
x
x
x
díj
összeg
100
50
360

2. A kezességi díj fizetésének feltételei
2.1. A díj számításának alapja a kezességgel biztosított
összeg, melyet az Alapítvány a Kezességi Levél
kibocsátásától a kezesség alapjául szolgáló szerzõdés
véglejáratáig tartó idõtartamra számít fel. Az
Alapítvány a beváltási határidõ az Üzletszabályzat
XI.1.4 pontban rögzített meghosszabbításakor a
szerzõdés véglejáratától a meghosszabbított határidõ
utolsó napjáig további díjat számít fel, amelynek
összege megegyezik a prolongáció esetére elõírt
díjjal.
2.2. A 2010. évi Üzletszabályzat hatálya alá esõ, évenkénti
díjfizetésû ügyletek esetében az évenkénti díj
mértéke a teljes futamidõ alatt a kezességi
kiadásakor érvényes díj mértékével megegyezõen
vagy amennyiben a díj felszámításakor érvényes díj
annál kedvezõbb, akkor a kedvezõbb díjmértékkel
számított díj kerül felszámításra.
2.3. A 2010. évi Üzletszabályzat hatálya alá nem esõ
évenkénti díj fizetésekor az Alapítvány 2010. évtõl a
2009. évben alkalmazott díjat alkalmazza vagy ha a díj
felszámításakor érvényes díj ennél kedvezõbb, akkor a
kedvezõbb díjmértékkel számított díj kerül
felszámításra.
2.4. Amennyiben a támogatási jogszabályok változása az
Alapítvány részére díjmódosítási kötelezettséget ír
elõ, úgy az Alapítvány a kezességi szerzõdés
módosítása nélkül jogosult a jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen módosított díjat alkalmazni.
2.5. Az egyszeri díjfizetéskor a teljes kezességi díjat egy
összegben, az Alapítvány által kibocsátott számla
alapján kell megfizetni.
2.6. Évenkénti díjfizetéskor – a szerzõdés futamideje alatt
– a díjat elõre, az Alapítvány részérõl kiállított számla
kiállításától számított 20 napon5 belül kell megfizetni,
melynek alapja a fennálló kezességgel biztosított
összeg. Az induló törtévben a Kezességi Levél
kibocsátásának napjától a tárgyév december 31.
napjáig tartó idõszakra idõarányos díjat kell fizetni.
Ezt követõen az elõzõ év december 31-én fennálló
összeg a díj alapja. Az éves díj számlázását
megelõzõen az Alapítvány a nyilvántartásaiban
szereplõ december 31-én fennálló összeget a pénzügyi
intézménnyel egyezteti. Töredék év esetén szintén a
díj idõarányos része fizetendõ (360 nap/év 30 napos
hónapok figyelembevételével).

2.7. Évenkénti díjfizetéskor amennyiben a pénzügyi
intézmény a díj megfizetése elõtt kezesség beváltást
kezdeményez, az csak a tárgyévi díj elõrehozott
átutalásával lehetséges.
2.8. Évenkénti díjfizetésû kezességek beváltása esetén, ha
a pénzügyi intézmény az általa megfizetett díjat az
adósra – a vállalkozás részérõl felmerült ok miatt –
áthárítani nem tudja, az Alapítvány az átutalt
kezességi díjat a pénzügyi intézmény ez irányú
kérelme alapján a pénzügyi intézmény részérõl
felmerült igazolt költségnek tekintheti, amelyet a
pénzügyi intézmény az igényérvényesítés során a
megtérülés összegébõl levonhat.

a)
b)
c)
d)
e)

2.2.Kezelési díj összege
a) a IV. 2.1. a)-d) pontjai esetén:

2.9. Évenkénti díjfizetés esetén, amennyiben a kezesség
beváltására év közben kerül sor, az Alapítványt az
adott évre járó teljes összegû kezességi díj illeti meg.

III. KEZESSÉGI DÍJKEDVEZMÉNYEK
Az Alapítvány a hatályos Üzletszabályzata szerint az
általános feltételû és az általános díjon (korábban
normál vagy kedvezményes díjon) nyújtott kezességek
esetében a kezességi díjból az ügyfél és ügylet
minõsítése függvényében a támogatási szabályok
figyelembe vételével 20 százalékig terjedõ ismételt
kérelmi bónuszt nyújthat.
Az ismételt kérelmi bónusz alkalmazására akkor
kerülhet sor, ha a vállalkozásnak alapítványi
kezességgel biztosított ügylete 5* éven belül
szerzõdés szerinti visszafizetés vagy elõtörlesztés
révén zárult le.

IV. EGYÉB DÍJAK
1. Prolongációs díj
1.1. A futamidõ hosszabbítása esetén a prolongált
összegre vetítve:
• egyszeri díjfizetésû kezességek esetén a megfizetett
díj a megnövekedett futamidõvel idõarányosan
megállapított összege
• évenkénti díjfizetésû kezességek esetén az új
véglejáratnak megfelelõen kerül kiszámlázásra az
évenkénti díjfizetés szabályai szerint.
1.2. A prolongációs díj minimum összege: 3.000,-Ft

2. Kezelési díj
2.1. Az Alapítvány a 2010. évi Üzletszabályzat hatálya alá
esõ kezességek esetében – Üzletszabályzat XIV. fejezet
3. pontja figyelembe vételével – az alábbiakban
felsorolt módosítások esetén kezelési díjat számít fel:
* Az adatvédelmiszabályok figyelembe vételével

fedezetmódosítás
faktoringszerzõdés esetén vevõ változtatása
prolongáció nélküli törlesztési átütemezés
adós személyének változása
a kezességi díj visszatérítése

Módosításkor fennálló
kezességgel biztosított
összeg (Ft)

Kezelési díj (Ft)

1–1.000.000
1.000.001–25.000.000
25.000.001–100.000.000
100.000.001–

3.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft

b) a IV. 2.1. e) pontja esetén: maximum 25.000 forint.

V. KEZESSÉGI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSE
1.

Ha a Kezességi Levél módosításának eredményeként a
kezességgel biztosított összeg, vagy a kezesség
mértéke csökken, a pénzügyi intézménynek a
csökkenéssel arányos díjvisszatérítés jár.

2. Ha a Kezességi Levél módosítása illetve elõtörlesztés
eredményeként a futamidõ csökken, a futamidõ
csökkenéssel arányos díjvisszatérítés jár.
3. Ha a folyósítás végsõ határidejét megelõzõen a
kölcsön folyósítása meghiúsul, vagy bármely más
okból a kezességet a pénzügyi intézmény nem kívánja
fenntartani, a kezességi kérelem visszavonható. Az
Alapítvány ez esetben a már megfizetett kezességi
díjat kezelési díj levonása után (amennyiben a díj a
kezelési díjnál nagyobb) a pénzügyi intézménynek
visszatéríti.
4. Ha a folyósítás végsõ határidejét követõen, a
pénzügyi intézmény a futamidõ alatt a kezességi
igényt bármikor írásban megszünteti, akkor a
megfizetett kezességi díjnak a megszüntetés
idõpontja és a teljes futamidõ figyelembe vételével
számított idõarányos részét (az igénybe nem vett
idõszakra esõ részt) az Alapítvány visszafizeti. Ha a
megszüntetés kapcsán az Alapítványnál maradó
díjrészlet nem éri el a kezelési díj maximális összegét,
akkor nincs díjvisszatérítés.
5. Az Alapítvány – Üzletszabályzat IX. pontjában rögzített
– elállása esetén az addig megfizetett kezességi díj
kezelési díjjal csökkentett része a pénzügyi
intézménynek visszajár.
6. Díjvisszatérítéskor a kezelési díjat meghaladó részt az
Alapítvány a pénzügyi intézménynek visszautalja.

