
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2018.06.04-től hatályos Agrár Széchenyi Kártya 
Kezességi Üzletszabályzat módosításának részletei  
 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2018. június 4-től módosítja az Agrár 
Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát. Ennek kapcsán az alábbiakról szeretnénk 
tájékoztatni Önöket: 
 

1. Elektronikus aláírás alkalmazása és Kezességi levél bevezetése Kezességi szerződés 
helyett 

2. Szerződésmódosítás és adathelyesbítés bevezetése 
3. 2018. július 1-től hatályos csökkentett piaci díjak rögzítése 
4. Egyéb módosítások 
5. Változó dokumentumok 
6. PartnerWeb oktatási lehetőség 

 
A KAVOSZ és a pénzügyi intézmények igénye alapján az Agrár Széchenyi Kártya 
szerződések a jövőben módosíthatók lesznek, illetve a rögzítés során elrontott adatok 
helyesbítésre is lesz lehetőség. Ezen túl minden partner esetében áttérünk az e-aláírás 
alkalmazására, ami csökkenti az adminisztrációs teendőket. Az alapítvány az Agrár 
Széchenyi Kártya esetében is áttér a Kezességi levélre a Kezességi szerződés helyett, 
amely egységesíti az alapítványi kezességgel kapcsolatos folyamatokat. 
 

1. Elektronikus aláírás alkalmazása és Kezességi levél bevezetése 
Kezességi szerződés helyett 

 
Az ASZK ügyletek tekintetében a kezességbírálat során teljeskörű elektronikus ügyintézésre 
tér át az alapítvány 2018. június 4-től, azaz mind az új igénylések, mind az újonnan 
bevezetendő módosítás és adathelyesbítés, valamint módosítási adathelyesbítés esetén a 
jelenlegi papír alapú dokumentáció helyett elektronikus aláírást fogunk alkalmazni.  
 
Az eddigi gyakorlat szerint az Agrár Széchenyi Kártya a többi ügylettől eltérően úgy 
működött, hogy a bírálatot követően Kezességi szerződést kötöttünk a pénzügyi 
intézménnyel, amit mind az alapítvány, mind a pénzügyi intézmény aláírt.  
 
Az egységesítés és az egyszerűsítés érdekében az elektronikus aláírás bevezetésével az 
ASZK ügyletek esetén is áttér az alapítvány arra, hogy a Kezességi szerződés helyett 
Kezességi levelet alkalmazunk, azaz először a pénzügyi intézményi ügyintéző a kezesség 
igénylése során a pénzügyi intézmény nevében elektronikusan aláírja a kezesség igénylő 
lapot, majd a pozitív - változatlanul legfeljebb 1 munkanapos  határidejű - bírálatot követően 
az AVHGA elektronikus bélyegzővel ellátott Kezességi levelet bocsát ki. A kezesség (azaz a 
kezességi szerződés) a Kezességi levél pénzügyi intézménnyel történő közlésével jön létre.  
 
A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások kerültek be az ASZK Kezességi 
Üzletszabályzatba: 
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➢ A szabályzat értelmező rendelkezései közé bekerült az elektronikus bélyegző 
fogalma, az általános Üzletszabályzattal összhangban. Kiegészül az ASZK Kezességi 
Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezet a 13. ponttal. 

➢ A III. 1. 1.1 fejezet kiegészítésre került az elektronikus bélyegzővel történő aláírásra 
vonatkozó szabállyal 

➢ Az új folyamatnak megfelelően kiegészítésre került a IV. fejezet 1.1 és a 2.1 pontja. 
➢ A IV. fejezet 4.1 pontjában rögzítésre került, hogy a hiánypótlást is a PartnerWeben 

keresztül, elektronikus bélyegzővel kell teljesíteni. 
➢ A Kezességi szerződésről a Kezességi levélre való áttérés a V. fejezet 1. és 2. 

pontjában került rögzítésre. 
➢ Az V. fejezet új 3. pontja mondja ki, hogy a Kezességi levél közlésével egyidőben a 

kezesség hatályba is lép.  
 
A szabályzat továbbá kiegészítésre került egy új fejezettel, a 2018. június 4-től, az 
elektronikus bélyegzővel igényelt kezesség esetén alkalmazandó közlési szabályokkal. A 
közlési szabályok rendezik, hogy elektronikus bélyegzővel kerül ellátásra az Igénylő lap, 
valamint a Kezességi levél, és ezek mikor tekinthetők közöltnek a másik féllel, továbbá itt 
került rögzítésre a kézbesítési vélelem.  
 

➢ Kiegészül az ASZK Kezességi Üzletszabályzat a közlési szabályokat leíró XV. 
fejezettel 

➢ Az elektronikus bélyegző használata a teljes szabályzaton átvezetésre került. 
 

2. Szerződésmódosítás és adathelyesbítés bevezetése 
 
Az alapítvány jelenlegi ASZK Üzletszabályzata fő szabályként nem teszi lehetővé az ASZK 
hitelszerződések módosítását. Az elmúlt évek banki igényeit figyelembe véve lehetővé 
tesszük a hitelügyletek módosítását az alábbi célok érdekében: 

• szerződésben lévő adatok változásának lekövetése, ezzel összefüggésben a 
hitelszerződés (és szükség esetén a kezességi szerződés) módosítása, 

• a NAV őstermelői adókedvezményével összefüggő támogatástartalommal 
kapcsolatos problémák kezelése a futamidő és/vagy a hitelösszeg csökkentésével. 

 
Az ASZK hitelügyletek meghosszabbítását, a hitelkeret emelését, ütemezett 
keretcsökkentését nem soroljuk a módosítás körébe, hanem az eddigi gyakorlat szerint új 
ügyletként kezeljük. 
 
Két típusú eljárást teszünk lehetővé:  

I. Adathelyesbítési eljárás (mind az új, mind a módosított ügyletek adathelyesbítése) 
II. Módosítási eljárás 

 
I. Az adathelyesbítési eljárás alkalmazása, rendje a következő: 

 

• Amennyiben a pénzügyi intézmény az AVHGA felé téves adatot adott meg, a PW-n 
elírt adatokat kijavíthatja (pl. helytelen KAVOSZ azonosító megadása, normál ASZK 
ügyletként került rögzítésre kiemelten támogatott ügylet helyett). 

• Adathelyesbítés esetén az eredeti kezesi szerződés dátumakor érvényes ASZK 
szabályoknak kell megfelelni, az eredeti kezesi szerződés bírálatának dátumára 
vonatkozóan, mert a korrekció visszamenőlegesen válik érvényessé, a 
hitelszerződés/biztosítéki szerződés/kezességi szerződés létrejöttétől kezdve. 

• Kezességgel biztosított összegre irányuló adathelyesbítés esetén a könnyített 
fedezetű ügyletek összeszámítási szabályainak teljesülését a korrekció időpontjára és 
visszamenőlegesen is vizsgálni fogja az alapítvány. 

• Ezek miatt az AVHGA-nál újra lefut a bírálat az adathelyesbítés rögzítésénél.  
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• A korrekció után az alapítvány új támogatástartalom-igazolást ad ki (az alapítványi 
díjkedvezményről) és a KAVOSZ jelzése alapján szükség esetén a MÁK is módosítja 
az általa kiállított igazolást (a kamat-, illetve kezességi díjtámogatásról). 

• Már módosított szerződés helyesbítése esetén a pénzügyi intézmény csak az utolsó 
hatályos állapotot javíthatja, tehát az eredeti kezességi szerződés rögzítése során 
rontott adatok javítására nincs mód. 

 
II. A módosítási eljárás alkalmazásának szabálya és rendje a következő: 

 

• Klasszikus banki módosítási típusok esetén van lehetőség módosítási eljárás 
keretében változtatni az ASZK szerződésen:  

 
o vállalkozás adatainak változása (tényleges adatváltozás, jogutóddal történő 

megszűnés), 
o szerződés adatainak (ügylet) módosulása, 
o fedezetváltozások: 
✓ futamidő alatt lehet biztosítékot kiengedni, ha eredetileg sem volt kötelező 

bevonni (opcionális biztosíték), vagy a fedezettség nem csökken a 
termékszabályzatokban meghatározott, új kezességekre vonatkozó 
fedezeti követelményszint alá; 

✓ teljes fedezetkivonás a hatályos szabályzatok szerint létrejött ügyletek 
esetén 50 millió Ft hitelösszegig lehetséges (50 millió Ft-ig opcionális a 
fedezet bevonása); 

✓ fedezetcsere esetén az új fedezetnek meg kell felelnie a fedezetekre 
vonatkozó ASZK szabályoknak. 
 

• Támogatási szempontok miatt csak olyan módosítás lehetséges, ami azonos vagy 
alacsonyabb támogatástartalmat eredményez. 

• Prolongáció, futamidő és/vagy hitelösszeg növelése nem lehetséges, ilyenkor a 
kérelmet új ügyletként kell benyújtani. 

• A futamidő és/vagy hitelösszeg csökkentése alapvetően csak a NAV utólagos 
adatszolgáltatásából adódó támogatáshalmozódási probléma (őstermelői 
adókedvezmény) megoldása érdekében merülhet fel. Módosítás révén a futamidő 
lehet törtév is. 

• A módosítás során – jogutódlás kivételével – az adós személye nem változhat. 

• Módosításkor jellemzően a hitelszerződés és a Kezességi levél módosítása is 
szükséges. 

• A változás a módosítás dátumától érvényes.  

• Az alapítvány a kizáró ok kritériumokat nem vizsgálja, mivel a változásokat technikai 
jellegűnek tekinti és az alapítványi kockázatvállalás nem növekszik a módosítás 
során. 

 
Az adathelyesbítés, illetve a módosítás alkalmazására a két eljárás bevezetését 
követően kiadott kezességek esetén lesz csak mód, visszamenőlegesen a már élő 
ügyletekre nem. 
 
A fentiekre tekintettel az ASZK Kezességi Üzletszabályzat módosul. 
 

➢ I. Értelmező rendelkezések 1. pontjában bevezetésre került az adathelyesbítés 
fogalma, segítve a pénzügyi intézmények ügyintézőit abban, hogy azt a klasszikus 
módosítás eseteitől meg tudják különböztetni. 

 
➢ Külön fejezetekben, -  ÜSZ VI., VII., VIII.  – kerültek rögzítésre az adathelyesbítésre, 

módosításra, valamint a módosítás adathelyesbítésére vonatkozó szabályok. A 
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korábbi VI. fejezet beépült az V. fejezetbe.  Az új VI. fejezet szól az 
adathelyesbítéséről. A korábbi módosításokról szóló VII. fejezet átírásra került az új 
szabályok alapján, és teljesen újként került be a VIII. fejezet a módosítás 
adathelyesbítéséről. Az ezt követő fejezetek átszámozódtak. 
 

Az új VI. fejezet, a adathelyesbítésről szóló első pontja tartalmazza azt, hogy az 
adathelyesbítésre milyen esetekben kerülhet sor. Adathelyesbítést kizárólag a szabályzat 
hatálybalépését követően beérkezett kezességi kérelmek alapján létrejött szerződések 
vonatkozásában van lehetőség benyújtani. Ezt követően rögzítésre kerülnek az 
adathelyesbítés feltételei: a szerződésből fakadó követelés nem vált esedékessé, a 
helyesbítendő szerződés az adathelyesbítést követően megfelel a kezességi igénylés 
bírálatának időpontjára vonatkozóan a kezességi igénylés bírálatakor hatályos azonosítási és 
befogadási feltételeknek, valamint kizáró okoknak, a kezességi szerződés még nem került 
módosításra, továbbá hitelösszegre irányuló adathelyesbítés esetén megfelel az 
adathelyesbítés bírálatakor a II.4.1. pontban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a vállalkozás 
rendelkezik a kamattámogatás igénybevételéhez szükséges szabad támogatási kerettel. 
 
Az alapítvány a helyesbítéseket egy munkanapon belül elbírálja. A bírálat alapján az 
alapítvány a kérelmet elfogadja vagy elutasítja. Amennyiben a feltételek fennállnak, az 
alapítvány elfogadja a kérelmet, és a kérelemmel megegyező tartalommal a pénzügyi 
intézmény részére az adathelyesbítésről Kezességi levelet bocsát ki. Az alapítvány a 
kérelmet elutasítja, ha a kezességi kérelem kizáró okba ütközik, továbbá a bírálat során hitelt 
érdemlően a tudomására jut, hogy a feltételek valamelyike nem áll fenn. Rögzítésre került, 
hogy mely feltételek kerülnek bírálatkor, és melyek beváltáskor vizsgálatra. Az 
adathelyesbítést tartalmazó kezességi jogviszony a Kezességi levél pénzügyi intézménnyel 
való közlésével jön létre, és lép hatályba. Az adathelyesbítés visszamenőleges hatályú, az 
érintett adatok az alapítvány a kezességi igénylés bírálatának időpontjától tekinti 
érvényesnek. 
 
A módosítási eljárás szabályai VII. fejezetben kerültek rögzítésre. Az alapítvány a kezességi 
szerződések módosítását több feltétel teljesülése esetén teszi lehetővé. A jogutódlás 
kezelése gazdasági társaság és egyéni vállalkozás esetén módosítással, az adós 
személyének változtatása őstermelő és családi gazdálkodó esetén a KAVOSZ 
eljárásrendjében bevezetendő, egyszerűsített kiváltással történhet. A szabályzat kimondja, 
hogy amennyiben őstermelő és családi gazdálkodó elhalálozása esetén annak 
tevékenységét más személy folytatja, továbbá tartozásátvállalás esetén, az alapítvány nem 
teszi lehetővé a kezességi szerződés módosítását, a pénzügyi intézménynek új kezességi 
kérelmet kell benyújtania az alapítvány részére. 
 
A módosítás fajtái: 

➢ tájékoztatáshoz kötött, valamint  
➢ az előzetes hozzájáruláshoz kötött módosítás.  

 
A pénzügyi intézmény tájékoztatni köteles az alapítványt a szerződés Kezességi levél 
adattartalmát érintő módosítása – függetlenül a szerződésmódosítás formájától – és 
törlesztési ütemezése módosításának, valamint a csődeljárás, illetve az adósságrendezési 
eljárás során történő egyezségkötés miatti futamidő hosszabbítás, illetve a szerződés 
összegének növekedése tényéről az egyezségkötés/szerződésmódosítás aláírásának 
időpontjától, ennek hiányában a változásoktól számított 30 napon belül.  
Egyes esetekben azonban a pénzügyi intézményt tájékoztatási kötelezettség sem terheli. 
Ennek egyik esete, ha a vagyont terhelő, illetve a körülírással meghatározott zálogjogot a 
pénzügyi intézmény olyan ingó vagyontárgyak esetében korlátozza, amelyek a kezességi 
kérelem bírálatát követően kerülnek a vállalkozás vagyonába a rendelkezési jog 
megszerzésével, vagy amelyeknél az első ranghelyű ingó zálogjog biztosítása a vásárláshoz 
szükséges támogatás vagy egyéb forrás elnyerésének feltétele, és az Agrár Széchenyi 
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Kártya termékleírásban előírt fedezettségi követelmények a vagyont terhelő, illetve a 
körülírással meghatározott zálogjog korlátozásával is teljesülnek, valamint a pénzügyi 
intézmény az egyébként szükséges szerződésmódosítást végrehajtja.   
 
Az alapítvány a dokumentumok rendelkezésre állását és az abban foglaltak teljesítését 
továbbra is csak a beváltásnál vizsgálja, ennek megfelelően a pénzügyi intézmény a 
dokumentumokat köteles az ügyféldossziéban összegyűjteni, és a kezesség beváltásakor a 
Lehívási Lap mellékleteként az alapítvány részére megküldeni.  
A feltételek fennállása esetén az alapítvány a módosítási kérelmet befogadja, és három 
munkanapon belül módosított Kezességi levelet ad ki, valamint a módosításokat átvezeti. Az 
alapítvány a módosítási kérelmet nem fogadja be, és a módosítások átvezetésére nem kerül 
sor, amennyiben a módosítási eljárás során hitelt érdemlően a tudomására jut, hogy a 
feltételek valamelyike nem áll fenn.  
 
A pénzügyi intézmény köteles az alapítvány előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a követelés 
pénzügyi intézményre történő engedményezéséhez. Az előzetes hozzájárulásra vonatkozó 
kérelmet a pénzügyi intézmény írásban, indoklással ellátva köteles az alapítványhoz 
benyújtani, csatolva az engedményezési szerződést. Az alapítvány az engedményezésre 
irányuló kérelem tárgyában 8 munkanapon belül dönt. 
 
A pénzügyi intézmény az alapítvány részéről adott előzetes hozzájárulás kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles a szerződésmódosítást végrehajtani. 
 
A kezességi szerződés módosítása adathelyesbítésének szabályai szintén külön fejezetben 
kerültek rögzítésre, és az eljárási szabályok az adathelyesbítésre vonatkozó szabályokkal 
összhangban lettek kialakítva. 
 
A kezességi szerződés megszűnése, egyoldalú és közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló X. fejezetben az alábbi változásokat vezettük át: 
 

A korábbi szabályok szerinti hatálybalépési feltételekre és a korábbi módosítási 
szabályokra vonatkozó passzusok törlésre kerültek.  
 
➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat X. fejezete 1.4 pontja. 

 
Az új szabály szerint hitelkiváltás esetén a korábbi szerződés akkor kerül 
megszüntetésre, ha az új kezesség hatályba lép valamint első éves díja megfizetésre 
kerül.  
 
➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat X. fejezet 2.1 pontja módosult.   
 
Azonnali felmondási okként kerül rögzítésre, amennyiben a pénzügyi intézmény a 
szerződésmódosításhoz szükséges előzetes alapítványi hozzájárulást elmulasztja 
beszerezni. Amennyiben ez a tény az alapítvány tudomására a helytállási 
kötelezettségének beálltát követően jut, abban az esetben szerződésszegési okként 
került szabályozásra. Továbbá azonnali hatályú felmondásnak minősül a kezességi díjat 
vagy az adathelyesbítési, módosítási vagy módosítási helyesbítései számlát annak 
kibocsátásától számítva 60 napon belül nem fizeti meg. 

 
➢ Módosul az ASZK Kezességi Üzletszabályzat X.3.2 kezesség szerződés azonnali 

hatályú felmondására vonatkozó fejezete- 
 
A díj megfizetése a szabályzat hatálybalépésétől már nem tartozik a hatálybalépés feltételei 
közé az általános Üzletszabályzatban néhány éve bevezetett gyakorlattal összhangban, a 
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hatálybalépési szabályok az V. fejezet alá kerültek, a korábbi hatálybalépést tartalmazó 
fejezet megszűnik.  
 

➢ A kezesség hatálybalépésére vonatkozó korábbi ASZK Kezességi Üzletszabályzat VI. 
fejezet megszűnik, és beépül annak módosult tartalma az V. fejezetbe.  

 
A szerződésszegési okok több ponttal kerültek kiegészítésre, a bevezetett adathelyesbítési, 
módosítási, valamint módosítási adathelyesbítési eljárásra tekintettel. Szerződésszegésnek 
minősül, ha a pénzügyi intézmény adathelyesbítés iránti kérelmet tévesen módosítási 
kérelemként nyújt be, vagy módosítás iránti kérelmet tévesen adathelyesbítésként nyújtott 
be, a pénzügyi intézmény adathelyesbítésre irányuló kérelme átvezetését követően jut az 
alapítvány tudomására, hogy a kérelem nem felelt meg az előírt követelményeknek, a 
pénzügyi intézmény módosításra irányuló kérelme átvezetését követően jut az alapítvány 
tudomására, hogy a kérelem nem felelt meg az előírt követelményeknek, a pénzügyi 
intézmény módosítási adathelyesbítésre irányuló kérelme átvezetését követően jut az 
alapítvány tudomására, hogy a kérelem nem felelt meg az előírt követelményeknek.  
 

➢ Módosulnak az ASZK Kezességi Üzletszabályzat XI. 1) szerződésszegésre vonatkozó 
fejezetének d, e, j, k, l, m, n pontjai:  

 
Az adathelyesbítési, valamint a módosítási eljárások bevezetésével kiegészülnek a 
Hirdetményében rögzített Díjfizetési szabályok a módosítás, valamint adathelyesbítés, 
továbbá a módosítás adathelyesbítése esetére. 
 

➢ Kiegészül az ASZK Kezességi Üzletszabályzat Hirdetménye az új, 3. és 4. ponttal.  
 
 

3. 2018. július 1-től hatályos csökkentett piaci díjak  
 
Egyezően az Üzletszabályzat piaci díjainak éves felülvizsgálati kötelezettségével, az Agrár 
Széchenyi Kártya Üzletszabályzatának piaci díjait is szükséges az Európai Bizottság által 
elfogadott módszertan szerint újraszámolni. A piaci díjak minden szegmensben kismértékben 
csökkennek az előző évihez képest. 
 

➢ Kiegészítésre került az ASZK Kezességi Üzletszabályzat Hirdetményének piaci 
díjakra vonatkozó pontja a 2018. július 1-től hatályos díjakkal. 

 
 

4. Egyéb módosítások 
 
A könnyített fedezetű ügylet értelmező rendelkezések szerinti definíciója pontosításra kerül. 
Könnyített fedezet mellett nem csak hiteleket biztosít az alapítvány kezességgel, így a hitel 
szó ügyletre cserélődött. Továbbá pontosításra került, hogy mely típusú ügyleteket nem 
tekintünk könnyített fedezetűnek abban az esetben sem, ha nincs mögöttük értékkel bíró 
fedezet.  
 

➢ Kiegészül az ASZK Kezességi Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezet 19. 
Könnyített fedezetű ügylet pontja. 

➢ A II.4.1.2 és 1.3 pontokban a „könnyített fedezetű hitel” „könnyített fedezetű ügylet”-re 
cserélődött. 

 
Az adós definíciója pontosításra került. 
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➢ Kiegészül az ASZK Kezességi Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezet 2. 
Adós pontja. 

 
Az alapítvány megszüntette az egyszerűsített adósminősítést, így a továbbiakban az Agrár 
Széchenyi Kártya ügyleteknél sem alkalmazza azt. 
 

➢ Törlésre került az ASZK Kezességi Üzletszabályzat II.3 fejezet 1.4 pontjából az 
egyszerűsített adósminősítésre vonatkozó utalás. 

 
A szabályzati összhang megteremtése és az ügyletek egységes kezelése miatt az általános 
ügyletekre vonatkozó korlátokkal egyezően állapítottuk meg az ASZK ügyletek 
összeszámítási szabályait. Ennek megfelelően a könnyített fedezetű ügyletek együttes 
maximális összegét 100 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra emeltük, a könnyített fedezetű ügyletek 
és a COSME viszontgaranciával biztosított valamennyi ügylet együttes összege pedig 225 
millió Ft-ról 350 millió Ft-ra módosult. 
 

➢ Módosultak az ASZK Kezességi Üzletszabályzat II.4. fejezet 1.2 és 1.3 pontjai. 
  
Az adatszolgáltatásról szóló fejezetben a pénzügyi intézmények által megküldendő szöveges 
beszámoló szabályai kerültek változtatásra az általános ügyletek esetéhez hasonlóan, és 
pontosításra került a szövegezés az általános ügyletekben alkalmazott szabályoknak 
megfelelően. 
 

➢ Módosult az ASZK Kezességi Üzletszabályzat IX. fejezet 2. pontja és kiegészítésre 
került a 6. pontja. Törlésre kerültek a 7. pontból a korábbi adatszolgáltatási 
szabályok. 

 
Az eseményközlési szabályok a fennálló gyakorlatra tekintettel módosításra kerültek. 
 

➢ Kiegészítésre került az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 2. számú melléklete a 2, 3, 
4, 5 pontokkal, és a bevezető szövegben módosításra került a gyakorlatnak 
megfelelően az eseményközlések időpontja. 

 
A folyamatok egyszerűsítése érdekében megszüntetjük a saját kockázatú kezességvállalás 
lehetőségét ASZK ügyletek esetén.  
 

➢ Törlésre került az ASZK Kezességi Üzletszabályzat Hirdetményének saját kockázatú 
kezességre vonatkozó pontja. 

➢ Törlésre került az ASZK Kezességi Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések 
fejezet 8. pontjából a saját kockázatú kezesség definíciója. 

➢ Törlésre került a IV. fejezet 3.1 pontjából a saját kockázatra vonatkozó utalás. 
 
Jelenleg az ASZK kezességek esetén az ügylet eredeti dokumentumai csak a beváltási 
kérelem mellékleteként kerülnek megküldésre az alapítvány számára. Ennek hiányában a 
kezesség beváltását nem tudja teljesíteni az alapítvány. Ezen a szabályon könnyítünk az 
ASZK azonosítási nyilatkozat és a Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban való 
részvételhez (ennek része a Kezesi nyilatkozat is) dokumentumok tekintetében. A módosítás 
következtében amennyiben a partner nem tudja ezen eredeti dokumentumokat megküldeni, 
az alapítvány teljesíti a beváltást azzal, hogy amennyiben egy követeléskezelési eljárás 
során az adós, illetve egyéb biztosítéknyújtók az eredeti dokumentumok hiánya miatt vitatják 
az alapítvány feléjük fennálló megtérítési igényét, a pénzügyi intézménynek vissza kell 
fizetnie az alapítvány számára a részére megfizetett összeget. Tapasztalatunk szerint a 
követeléskezelési eljárások során nem szokták vitatni a dokumentum eredetiségét, eredeti 
példányra az esetek nagy többségében nincsen szükség, ezért az új szabállyal a pénzügyi 
intézmények számára rugalmasabb feltételeket biztosít az alapítvány, ugyanakkor fenntartja 
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a jogot az alapítvány számára, hogy ha a pénzügyi intézmény nem tudja az eredeti példányt 
megküldeni és emiatt az alapítvány nem jut megtérüléshez, akkor visszafizetésre kerüljön a 
kezességvállalás alapján megfizetett összeg.  
 

➢ Kiegészítésre került fentiek okán az ASZK Kezességi Üzletszabályzat 
szerződésszegésre vonatkozó XI.2, pontja, a beváltásra vonatkozó XII.1 és XII.12 
pontjai. 

 

5. Változó dokumentumok 
 
Fenti módosítások miatt az alábbi dokumentumok módosulnak 2018.06.04-től. A 
dokumentumok letölthetők a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumai között. 
  

- ASZK Kezességi Üzletszabályzat 
- Elektronikus Aláírási Szabályzat 
- ASZK azonosítási nyilatkozat 

 
Az alábbi dokumentumot elektronikus aláírással a PartnerWeb Rendszer fogja előállítani. A 
weboldalra feltöltött dokumentumok csak tájékoztatási célt szolgálnak, manuális kitöltésük 
nem szükséges. 
 

- Igénylő Lap, külön igénylésre, adathelyesbítésre, módosításra, módosítási 
adathelyesbítésre 

 

6. PartnerWeb oktatási lehetőség 
 
Az ASZK ügyletek módosítása kapcsán az AVHGA-nál PartnerWeb oktatást tartunk az 
ügyintézők munkájának megkönnyítése érdekében. Javasoljuk, hogy az ASZK ügyletek 
rögzítésével foglalkozó kollégák vegyenek részt az oktatáson. Jelentkezni majd a 
PartnerWeb rendszer hirdetményei között közzétett Doodle linken lehet.  
 
Oktatások helyszíne: AVHGA - Atrinova irodaház, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-
46. 3. emelet 
Időpontok:  
2018. június 22. péntek 10.00 - 13.00  
 
Igény esetén további időpontot hirdetünk. 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia alapítvány 

http://www.avhga.hu/

