
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2014. 08. 05-tól hatályos Agrár Széchenyi Kártya 

kezességi Üzletszabályzat módosításának részletei 

 
Tisztelt Partnereink! 
 
 
Az Alapítvány új garanciarendszer bevezetésével összefüggésben módosítottuk az Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukció azon szabályait, amelyek nem voltak összhangban az új 
garanciarendszerrel.  
 
A módosítások az alábbi témaköröket érintik: 
 
1. értelmező rendelkezések, 
2. hiánypótlás bevezetése, határidők egységesítése, 
3. kezességi szerződés megszűnése, beváltási és követelésérvényesítési szabályok, 
4. egyéb.  
 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 
Egyszerűsítésre kerültek az alapítványi kezesség kategóriái: 
 

 állami támogatásnak minősülő kezesség: az Alapítvány által kedvezményes 
kezességi díjon nyújtott, állami viszontgaranciával biztosított kezesség, 

 piaci kezesség: állami támogatásként nem nyújtható vagy alapítványi támogatásként 
nem vállalt kezesség (az előző két kategóriába nem tartozó kezesség). 

 
A szabályzati összhang megteremtése érdekében az Alapítvány G2 Üzletszabályzata uniós 
támogatásokkal kapcsolatos rendelkezései között bevezetett új megnevezéseket, fogalmakat 
az ASZK Kezességi Üzletszabályzatban is átvezettük. Az uniós támogatási kategóriák, piaci 
díj és támogatástartalom-számítás tekintetében a korábbi szóhasználat helyett a következő 
fogalmakat vezettük be: 
 

 elsődleges agrár ügylet, 

 nem elsődleges agrár ügylet. 
 
 

2. Hiánypótlási eljárás, határidők egységesítése 
 

Az ASZK kezességi kérelmek bírálata során a jelenlegi szabályok szerint az Alapítvány nem 
alkalmaz hiánypótlást. Amennyiben a kezességi kérelem, az igénylő lapon rögzített adatai 
hibásak, a pénzügyi intézmények kérelmére az Alapítvány javítja a téves adatokat. 
Tekintettel arra, hogy ezek az alapítványi javítások az új garanciarendszerben korlátozottak, 
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hiánypótlási eljárás keretében szükséges volt bevezetni, hogy a pénzügyi intézményeknek 
legyen lehetősége a hibás adatokat javítani. A hiánypótlási határidő – összhangban a G2 
Üzletszabályzat hiánypótlási határidejével – 60 napban került megállapításra.  
 
A határidők egységesítése céljából 45 napról 60 napra emeltük a hatálybalépést követő 
években fizetett díjak meg nem fizetése szankciójának határidejét, valamint ezzel 
összefüggésben a kezességi díjak megfizetésének számlán szereplő határidejét 20 napról 
45 napra emeltük.  
 
 

3. Kezességi szerződés megszűnése, beváltási és követelésérvényesítési szabályok 
 
Az ASZK Kezességi Üzletszabályzatban is rögzítettük a G2 Üzletszabályzat alábbi, a 
kezességi szerződés megszűnése körében megtett változtatásait. 
 

 A kezességi szerződés megszűnik a beváltási határidő lejártával.  A gyakorlatban ez 
nem jelent változást, a beváltási határidőn túl a jelenlegi szabályok alapján sem 
érvényesíthető a kezesség.  

 A szerződéses összeg megtérülésével a kezességi szerződés megszűnik.  

 Megszűnik a kezességi szerződés a téves adatszolgáltatást követő 181. napon, 
amennyiben a pénzügyi intézmény az Üzletszabályzat szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége keretén belül a tartozás teljes kiegyenlítése vagy a tartozás teljes 
összegben történő előtörlesztése tekintetében téves adatot szolgáltat.  

 Az Alapítvány megtagadja a beváltást, amennyiben a beváltás pénzügyi teljesítését 
megelőzően a pénzügyi intézmény a biztosítékokból a szerződéses összeget elérő 
összegű megtérülést realizál. 

 
 

4. Egyéb 
 

A fentieken kívül az adatszolgáltatásra, tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
is módosítottuk az új garanciarendszernek és a G2 Üzletszabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően, továbbá kisebb formai módosításokat (például elnevezések változtatását) 
tettünk.  
 
Az Üzletszabályzat módosításával egy időben az ASZK azonosítási cheklist c. dokumentum 
is módosul. 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


