
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A 2012. január 16-tól hatályos Üzletszabályzat módosításának részletei 

I. Hirdetmény módosítása 

Díjstruktúra változása 

A kezességi díjakat az eddigi gyakorlatban az határozta meg, hogy mekkora az ügylet futamideje és 

összege. Az új Üzletszabályzat ezzel szemben a futamidőn és a kezességvállalási arányon túl aszerint 

határozza meg a díjakat, hogy agrár vagy nem agrár, forgó vagy beruházási ügyletről van szó. Az 

évenkénti és a további diszkontot tartalmazó egyszeri díjfizetési lehetőség továbbra is fennmarad. 

A jövőben is kedvezményes árazás érvényesül az agrár és a kisebb összegű (75 millió Ft alatti) 

ügyleteknél. 

A könnyített fedezetű hitelekre
1
 vonatkozóan külön díjtáblázat került kialakításra, hiszen a pénzügyi 

intézmények részéről mind az agrár, mind a nem agrár jellegű ügyek tekintetében érzékelhetően növekvő 

igény mutatkozik az ilyen típusú hitelek iránt. Mivel a könnyített fedezetű ügyletek az alacsony fedezettség 

miatt magasabb kockázatot jelentenek az Alapítvány számára, ezek esetében a magasabb kockázat 

kompenzálására a kedvezményes díjakhoz képest 20%-kal magasabb díjak alkalmazását vezetjük be. 

Az új szegmentáció miatt az új díjak mértékét nem lehet közvetlenül összehasonlítani a régiekkel, de az 

általunk végzett hatásvizsgálat eredményei statisztikai hibahatáron belüli árcsökkentést mutattak ki.  

A Hirdetmény további módosításai 

Az Alapítvány korábbi gyakorlatának megfelelően az „általános díj” vagy „általános kezességi díj” 

kifejezések helyett a „kedvezményes díj” vagy „kedvezményes kezességi díj” szóhasználatot újra bevezeti. 

Ennek megfelelően az Üzletszabályzatban és mellékleteiben, továbbá az Agrár Széchenyi Kártya 

Kezességi Üzletszabályzatban és mellékleteiben az „általános díj” vagy „általános kezességi díj” 

kifejezések „kedvezményes díj” vagy „kedvezményes kezességi díj” kifejezésre módosulnak 2012. január 

16-tól. 

Az eddigi gyakorlatban a vállalkozások számára lehetőség volt ismételt kérelmi bónusz igénybevételére, 

viszont ennek alkalmazására a gyakorlatban kevés esetben került sor, ezért annak megszüntetése mellett 

döntött a Kuratórium. Így a Hirdetmény jelenlegi III. fejezete törlésre kerül.  

                                                
1
 Az Alapítvány gyakorlata szerint könnyített fedezetű hitelnek azok a hitelek minősülnek, melyek fedezetét alapítványi kezesség, 3. személy 

(magánszemély vagy vállalkozás) készfizető kezessége, és 0 Ft alapítványi fedezeti értékű egyéb biztosítékok képezik és a fedezetek között nem 
szerepel ingatlan biztosíték. 
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A kezelési díj alkalmazását pontosítottuk és átstrukturáltuk a díjvisszatérítéses esetekre vonatkozóan 

(Hirdetmény jelenlegi IV.2 pontja és V. fejezete). A jelenlegi Üzletszabályzat szerint a 2010. január 17-ét 

megelőzően vállalt kezességek esetén kezelési díj felszámítására díjvisszatérítés esetén nincs lehetőség. 

Ennek oka, hogy az Üzletszabályzat 2010. január 17-i módosítása alkalmával a kezelési díj felszámítására 

csak az ezt követően, papír alapon beérkezett kérelmek esetére született szabályozás. A jelenlegi 

módosítás ezt az inkoherenciát kívánja felszámolni, és a 2010. január 17-ét megelőző gyakorlatnak 

megfelelően ismét lehetővé teszi a kezelési díj felszámítását minden díj-visszatérítéses ügy esetén.  

A Hirdetmény módosított díjait 2012. január 16-tól az iBaHiR rendszerben érvényesített kérelmekre 

vonatkozóan alkalmazzuk. Tekintettel arra, hogy a piaci díjak kalkulációjának EU Bizottság által elfogadott 

módszertana a faktoring- és bankgarancia-szerződésekre nem terjed ki, ezek esetében az árképzésben 

nem követjük az agrár-nem agrár, illetve forgó-beruházási kritériumokat, hanem egységesen, 50%-os 

készfizető kezesség mellett, 1,8% mértékű piaci díjat alkalmazunk, melyet a kölcsön- és 

lízingszerződésekre megállapított piaci díjak átlaga alapján állapítottunk meg.  

II. Az Üzletszabályzat módosításai  

Az MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram kidolgozása során tisztázásra került, hogy a hitelt csak 

az MFB-vel szerződött ügynökhálózat fogja közvetíteni, nem nyújthatja azt minden hitelintézet. Az 

Alapítvány a kezességre vonatkozóan az MFB-vel köt megállapodást, így a termékre vonatkozó fejezetet a 

speciális feltételű kezességek közül töröltük. 

Az Üzletszabályzat – „A pénzügyi válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatási kategóriák”-ról szóló – 5. 

számú mellékletét töröltük, tekintettel arra, hogy ez alapján kezesség kizárólag 2011. december 31-ig 

nyújtható. Ezzel összefüggésben a Hirdetményből törlésre került az I.4. pont is, amely a kapcsolódó díjakat 

tartalmazta.  

Figyelemmel arra, hogy a Hirdetményben a könnyített fedezetű hitelekre vonatkozóan külön díjak kerültek 

megállapításra, az Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezetét a „Könnyített fedezetű hitel” 

fogalmával kiegészítettük az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatban rögzített 

értelmezésnek megfelelően. Továbbá a „Kártya-típusú hitel” fogalmat bevezettük, annak érdekében, hogy 

azonos értelmezéseket alkalmazzunk az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatban 

rögzítettekkel, így azok az egyedi feltételű kezességek fogalomrendszerét is egyértelművé teszik. 

Az Üzletszabályzat XV. Az Üzletszabályzat hatálybalépése c. fejezet 1. pontjában a hatálybalépés 

dátumaként a papír alapú beérkezés helyett a kezességi kérelem Alapítványhoz iBaHiR rendszerben 

elektronikus úton történő beérkezésének dátuma került meghatározásra. A módosítást az indokolja, hogy 

az Üzletszabályzat módosításakor gyakori problémát jelentett, hogy a papír alapú dokumentáció a hatályba 

lépést követően (néhány nappal) érkezett meg, azonban a pénzügyi intézmény még a korábbi szabályok 
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alapján készítette el a kezességi kérelmet. Emiatt ezek a kérelmek nem feleltek meg az új vagy módosított 

feltételrendszernek és hiánypótlási eljárást kellett alkalmaznunk. A javasolt módosítással biztosítható, hogy 

a partnerek számára a kezesség iBaHiR-ban történő rögzítésekor minden esetben ismert legyen a 

kezességigénylés alapítványi feltételrendszere. 

Az Üzletszabályzat VIII. Adatszolgáltatás fejezet 8. pontját pontosítottuk az Alapítvány szabályzataihoz 

igazítva. 

Az Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezetében a „Kvóta” értelmezését korrigáltuk. 

Az Üzletszabályzat 4. számú mellékletére vonatkozóan két módosítást hajtottunk végre: a II. Díjfizetés 

fejezet 4. pontjában a „Példa a korrigált díj alkalmazására” részt fiktív kezességi díjjal és árfolyammal 

rögzítettük annak érdekében, hogy díj- vagy árfolyammódosulás miatt ne legyen szükséges 

Üzletszabályzat módosításkor aktualizálni a számításokat; valamint a IV. Kvóta fejezetben kisebb 

pontosítást tettünk, ami tartalmi módosulást nem okoz. 

Az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat 2. számú melléklet 1. pontjában meghatározott 

„Hitel teljes kiegyenlítése (HTK)” szövegezését pontosítottuk, figyelemmel arra, hogy Agrár Széchenyi 

Kártya Folyószámla hitelt nem lehet több hitellel kiváltani. 

 

 

 

 

 


