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A készfizető kezességvállalás  

intézményrendszere 

 Olyan életképes KKV-k forráshoz jutását segíti, akiknek nincs 
elegendő felajánlható biztosítékuk. 

 Csökkenti a hitelezés kockázatát:

 a hitelintézeti veszteség a garanciavállalás mértékének függvényében 
csökken.

 A vállalati hitelezés ösztönzés történhet a kereslet és a kínálat 
oldaláról egyaránt.

 Hitelkínálati korlátok oldására:

 közvetlen hilelnyújtás;

 garanciavállalás.: egy állami (vagy többségi állami tulajdonban lévő) 
szereplő garanciát vállal a kihelyezett hitelek egy részére, csökkentve 
ezáltal a hitelt nyújtó intézmény kockázatát



A garanciák szerepe, jelentősége I.

KKV finanszírozási GAP: a gazdaságilag megalapozott projekttel rendelkező 

KKV nem rendelkezik a hitelezők számára elégséges fedezettel. 

 KKV-finanszírozási GAP, piaci hiányosság kezelése.

 Könnyítik a KKV-k finanszírozási forráshoz jutását.

Garancia igénybevételével:

 a hitelkamatlábak csökkennek,

 enyhébb fedezeti követelmények. 



A garanciák szerepe, jelentősége II.

Széleskörű társadalmi, gazdasági hatások:

 Munkahelyteremtés és munkahelyek megőrzése a garantált cégek által.

 Innováció és verseny.

 Az európai gazdaság szerkezeti és kockázati diverzifikációja.

 Regionális fejlesztés.

 Anticiklikus szerepvállalás válságok idején 

Forrás: (AECM, 2022).



Válságban
 Szigorodnak a hitelhez jutás feltételei. 

 A finanszírozási lehetőségek szűkülnek.

 A háztartások és vállalatok csökkentik fogyasztásaikat és beruházásaik visszaesnek, 
elhalasztják azokat.

 A gazdaság teljesítménye csökken.

 Romló hitelportfólió minőség, növekvő hitelezési veszteségek, a vállalatok 
csődrátája nő, nő a nemteljesítő vállalati hitelek aránya



Garanciaintézmények

 Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

 Magyar Export-Import Bank Zrt. 

 START Garancia Zrt. 



A Széchenyi Kártya Program keretében szerződött 

hitelek volumene és a Garantiqa Zrt. szerződött 

kezességvállalásainak volumene megyénként 2022. 

júniusban 

Forrás: GHG, 

KAVOSZ



A Széchenyi Kártya Program keretében szerződött hitelek 

volumene és az AVHGA szerződött kezességvállalásainak 

volumene megyénként 2022. júniusban (adatok Ft-ban)



Interjú eredmények, megállapítások

 A válság idején a garanciaintézmények szerepe felerősödik.

 A garantált hitelállomány vizsgálata nem egyenlő a teljes magyar hitelpiaccal.

 A válság kezelésében, a hitelezés szinten tartásában a garanciaprogramoknak rendkívül 
nagy szerepe van.

 A garancia anticiklikus, az általános gazdasági ciklussal ellentétesen mozog,

 Támogató.

 Addicionális, hitelhez kapcsolódik,

 A vidékfejlesztés, regionális felzárkóztatás egyik élharcosa, a garanciaprogramok szerves 
részei a fejlesztéspolitikának, gazdaságpolitikának, az agrár támogatási 
intézményrendszer részei.

 Ára van, a kezesség pénzbe kerül.



Kilátások, a jövő

 A kezességvállaló intézmények tudatában vannak válságban és 

regionális felzárkóztatásban betöltött szerepükkel, fel vannak 
készülve a válság kezelésére.
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