A 2017.09.04-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2017. szeptember 4-től több területet érintően
módosítja Üzletszabályzatát az alábbiakban részletezettek szerint. A jelenlegi módosítások
eredményeképpen számos AVHGA nyomtatvány, segédanyag is módosul.
1) Díjkategóriák megállapítása, díjkülönbözet elszámolása
Jelenleg az Alapítvány a vállalkozást az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
nyomtatványon nyilatkoztatja arról, hogy kedvezményes, illetve korrigált díjon vagy piaci díjon
vállalja-e a kezességet. A pénzügyi intézmény a vállalkozás által megadott díjpreferenciát
rögzíti a PartnerWeben, azaz az Igénylő lapon. A vállalkozások és a banki rögzítők
adminisztrációs terheinek könnyítése érdekében és a hiánypótlások számának mérséklése
okán a jövőben változtatunk ezen az eljáráson. (Kivéve az Agrár Széchenyi Kártyát, ahol
marad a korábbi gyakorlat.)
A kezesség 2017. szeptember 4-ét követően, – amennyiben a kezességnyújtással
összefüggésben számolt támogatástartalom együttes összege, illetve a támogatási intenzitás
lehetővé teszi – automatikusan kedvezményes díjon, illetve ha arra nincs lehetőség, korrigált
díjon kerül kiadásra. Támogatási lehetőség hiányában pedig COSME kezességi díjat, saját
kockázatú vagy piaci díjat alkalmazunk. A vállalkozásnak nem kell választania a lehetőségek
közül az ÁSZF-en, és így a pénzügyi intézményi partnereknek sem kell rögzíteniük
igényléskor. COSME és saját kockázatú díj vonatkozásában az AVHGA kollégái konzultálnak
a jövőben is a pénzügyi intézmény illetékes munkatársával.
Azon – rendkívül csekély számú – vállalkozásokra is gondolva, amelyek a kezességet
kifejezetten állami támogatás nélkül, piaci díjon kívánják igénybe venni, biztosítjuk a
lehetőséget, hogy az eredetileg kedvezményes, illetve korrigált díjon kiadott kezesség a
vállalkozás,
illetve
a pénzügyi intézmény külön kezdeményezésére utólag,
visszamenőlegesen átsorolásra kerüljön piaci díjúvá. Azok a vállalkozások, amelyek a
kezességet kizárólag kedvezményes díj mellett kívánják igénybe venni, támogatási korlát
esetén a magasabb díj ismeretében döntésük szerint elállhatnak a kezességtől.
Az Alapítvány a bírálata során minden esetben lekérdezi a Magyar Államkincstártól (MÁK) a
vállalkozás szabad támogatási keretét, és a Kincstár válaszára tekintettel történik a
kezességi díj megállapítása.
Egyes, a gyakorlatban ritkán előforduló esetekben azonban a Kincstár a Kezességi Levél
kiadását követően, utólag jelzi az Alapítvány felé, hogy a kedvezményes díjon vállalt
kezesség nem fért volna bele a vállalkozás keretébe, mivel a vállalkozás az alapítványi
kezességvállalást megelőzően részesült más állami támogatásban. Ilyen eset például akkor
fordul elő, ha az adókedvezményhez kapcsolódó támogatástartalomról utólag történik a
Kincstár részére az adatszolgáltatás. Ilyenkor a vállalkozás támogatási kerete

visszamenőlegesen kerül csökkentésre és emiatt az alapítványi támogatás korrekciója vagy
visszavonása is szükségessé válhat.
Ha a Kezességi Levél kibocsátását követően a Kincstár arról értesíti az Alapítványt, hogy az
előzetes adatközlés ellenére a vállalkozásnak mégsem volt elegendő támogatási kerete, és
így részére jogosulatlanul került a kedvezményes kezességi díj, mint állami támogatás
odaítélésre, az Alapítvány a helyesbített szabad támogatási keretnek megfelelően
lecsökkenti a kezesség támogatástartalmát és megnöveli a fizetendő kezességi díj mértékét.
A díjkülönbözetről pótlólagos számlát állítunk ki, továbbá korrigáljuk a Kezességi Levelet és a
támogatástartalom igazolást. A díjkülönbözetről kiállított számla nem megfizetése esetén az
Alapítvány eláll a kezességtől.
➢ A módosítás az ÜSZ II.5. fejezet 1.és 2. és a VIII.3.2.1. c) pontját érinti.
2) COSME viszontgarancia mellett adható ügyletek körének bővítése
Vidékfejlesztési Program beruházási hiteleinek garantálása COSME díjon

–

a

A COSME viszontgarancia program kapcsán a korábbi gyakorlatot felülbírálva az Európai
Bizottság állásfoglalást adott ki, miszerint a COSME viszontgarancia mellett nyújtható
kezesség kapcsolódhat Vidékfejlesztési Program keretében vissza nem térítendő
támogatásban részesített projektekhez kapcsolódó beruházási hitelekhez. Ezen esetekben
nem kell figyelembe venni a támogatáshalmozódási szabályokat, azaz maximális támogatási
intenzitás mellett nyújtott vissza nem térítendő támogatást tartalmazó projektekhez is
könnyítésként nyújtható ez a kedvező díjú kezesség, a többi feltétel betartása mellett. Ez a
banki gyakorlatban azt jelenti, hogy a Vidékfejlesztési Program nyerteseinek
előlegéhez szükséges garanciát és önerő hitelt is tud az AVHGA kezességgel
biztosítani a piaci díjaknál lényegesen kedvezőbb, állami támogatásnak nem minősülő
COSME díjon.
Tekintettel arra, hogy a COSME kezességgel kiadott ügyletek fedezettsége korlátozott (I-III.
osztályú adósminősítés esetén nem lehetséges értékkel bíró fedezet bevonása, IV. osztályú
adós esetén pedig legfeljebb a hitelösszeg 30%-áig megengedett), az Alapítvány
kockázatcsökkentő eszközöket alkalmaz. Termékmegállapodás esetén a banki hitel, illetve
garancia termék kockázati paramétereinek függvényében, termékmegállapodás hiányában
pedig az ügylet egyedi kockázati mérlegelése alapján kerül meghatározásra a nyújtható
COSME kezesség összege. Ezen túlmenően az egy vállalkozásnak nyújtható COSME és
könnyített fedezetű hitelek összegére felső korlátot vezet be az AVHGA. A COSME
viszontgaranciával biztosított hitelek és a könnyített fedezetű hitelek (beleértve az Agrár
Széchenyi Kártyát is) együttes összege nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot, valamint a
COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügylet (hitel és garancia együtt) és a
könnyített fedezetű hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 225 millió Ft-ot,
beleértve mindkét esetben a bírálat alatt lévő ügyleteket is, de bele nem értve hitelkiváltás
esetén a kiváltandó ügyletet.
➢ A ÜSZ 4. számú mellékletének 3.12. korábbi pontja („A szerződéshez nem
kapcsolódik állami támogatás”) törlésre került és módosításra került a 4. pont.
3) Könnyített fedezetű hitelek definíciója – váltó
A banki igényhez igazodva a könnyített fedezetű hitelek fogalma módosításra kerül, így nem
csak 3. személy váltója, hanem az adós váltója (3. személy váltókezessége mellett) is
szerepelhet az ügylet fedezetei között.
➢ A módosítás az ÜSZ I. Értelmező rendelkezések 45. pontját érinti.
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4) KKV definíció
Módosult a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény KKV meghatározása, amely miatt szükséges a törvény szövegének megfelelően
módosítani az AVHGA Vállalkozás definícióját is. A módosítás következtében amennyiben
az állam vagy önkormányzat részesedése a KKV-nak minősülő vállalkozásban nemcsak
meghaladja, hanem el is éri a 25%-ot, a vállalkozás nem minősülhet KKV-nak. Állami vagy
önkormányzati részesedés esetén a továbbiakban csak a többségi befolyást meg nem
haladó, ún. partnervállalkozási kapcsolat esetén minősülhet egy vállalkozás KKV-nak.
➢ Az ÜSZ I. Értelmező rendelkezések fejezetének 36. a) pontja módosult.
5) Csődeljárás és adósságrendezési eljárás alatt megkötendő egyezségek esetében
alkalmazandó díjfizetési szabályok
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hatálybalépése
óta az Alapítvány több szakaszban igazította eljárásrendjét az új jogszabályhoz. Jelen
Üzletszabályzat módosítással az Alapítvány rendezi mind a csődeljárás, mind az
adósságrendezési eljárás alatt megkötendő egyezségek esetében alkalmazandó díjfizetési
szabályokat.
➢ Az ÜSZ Hirdetménye kiegészült egy új, IV. fejezettel.
6) Módosítást érintő változás: Fedezetösszehasonlító lap
Jelenleg az ügyletmódosítás során a pénzügyi intézményeknek a Fedezetösszehasonlító
lapot utólag, a módosítás megtörténte után kell az AVHGA-nak megküldeni. A dokumentum
már a módosítási kérelem elbírálásához is hasznos információkat tartalmaz, ezért az
előzetes hozzájáruláshoz kötött módosítás iránti kérelem mellékleteként előzetesen kérjük
ezentúl megküldeni az Alapítvány számára. Továbbá az ÜSZ szövegét az AVHGA
gyakorlatához igazítottuk, és a fedezetmódosítást tartalmazó pénzügyi intézményi
előterjesztést feltüntettük a módosítási kérelem mellékleteként beküldendő dokumentumok
között.
➢ A módosítás az ÜSZ VI. 4.6.1 és VI. 4.6.6. pontját érinti.
7) Módosítást érintő változás: Fedezetmódosítás esetén a technikai adatmódosítás
díjának elengedése
Az Alapítvány a fedezetek technikai jellegű adatmódosításai esetén kezelési díjat nem számít
fel.
➢ A módosítás az ÜSZ Hirdetményének kezelési díjakról szóló V.1.1. pontját érinti.
8) Egyebek
2017. július 1. előtti piaci díjak törlése
➢ Az ÜSZ Hirdetményének I.2 a) pontja módosult.
Faktoring szerződés - kizáró ok szöveg pontosítás
➢ Az ÜSZ II.3. 5.3 pontja módosult.
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Ptk. vonatkozó paragrafusának hatályon kívül helyezése
➢ Az ÜSZ XV.1 b) pontja módosult, törlésre került a korábbi b) pont
Változó dokumentumok
Fenti módosítások okán, 2017. szeptember 4-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai
változnak. 2017. szeptember 15-ig benyújtott kezességi kérelmek esetén az igénylés során
elfogadjuk a korábbi igénylési dokumentumokat is.
Szabályzatok:
• Üzletszabályzat
• Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok:
• ÁSZF (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
• Vállalkozás nyilatkozata
• Azonosítási nyilatkozat („cheklist”)
• NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar
Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan („MÁK nyilatkozat”)
Módosítási dokumentumok:
• Fedezetösszehasonlító lap
Segédletek:
• Útmutató
• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához
• GYIK
Igénylő Lap (hitel, garancia, faktoring, lízing) – a PartnerWeb rendszer állítja elő, az elérhető
sablon tájékoztatási célt szolgál.
A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában
megtekinthetők és letölthetők.

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az AVHGA Üzletszabályzata az elektronikus
aláírás szabályainak változása miatt (NetLock Sign bevezetése) ismét módosulni fog
2017. szeptember 25-től. Az új 2017. szeptember 25-től hatályos Üzletszabályzat
szintén kiadásra került a 2017. szeptember 4-i hatályú Üzletszabályzattal egy időben. A
szeptember 25-i Üzletszabályzat változással igénylési dokumentumok nem fognak
változni.

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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