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L ERTELMEZO RENDELKEZESEK

Adathelyesbités: a kezesség igénylése, illetve mddositasa soran a pénzugyi intézmény
altal a Rendszerben hibasan megadott adatokban térténé javitas, korrekcié, ide nem

értve a médosulasra keriilé adatok atvezetését.

Ad6s: az Alapitvany mindenkor hatalyos Alapité Okirataban, illetve az Agrar Széchenyi
Kartya (a tovabbiakban: ASZK) konstrukcié keretében vallalt készfizet6 kezesség
feltételeit régzité, jelen Uzletszabalyzatbanfoglalt feltételeknek megfelelé vallalkozas,
amely a pénztigyi intézménnyel k6ététt hitel- vagy kdlcsénszerzédés (a tovabbiakban:
szerzédés) kételezettje, ide nem értve a biralat vonatkozdsaban az adéstarsat.

Adéscsoport: a hitelintézetekre és befektetési vallalkozdsokra vonatkoz6 prudencialis
kévetelményekrél és a 648/2012/EU rendelet médositasarél sz616, 2013. junius 26-i
575/2013/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja
szerinti igyfélcsoport.

Allami tamogatas:

a) az Eurépai Unid miikédésérél szolé szerzédés 107. és 108. cikkének a csekély
dsszegii tamogatasokra valé alkalmazasarél szdl6, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsagi rendelet szerinti tamogatas,

b) az Eurépai Unido miUikédésérél szdl6 szerzédés 107. és 108. cikkének a
mezégazdasagi agazatban nydjtott csekély dsszegii tamogatasokra vald
alkalmazasardl sz6l6, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsagi rendelet szerinti
tamogatas, tovabba

c) az Eurdpai Unio mikédésérél szdl6 szerzédés 107. és 108. cikkének a halaszati és
akvakultUra-agazatban nyujtott csekély 6sszegii tamogatasokra vald alkalmazasarol
$2616, 2014. junius 27-i 717/2014/EU bizottsagi rendelet szerinti tamogatas.

Allami_viszontgarancia: az Alapitvany kezességvallalasdhoz az dllam nevében a
kdltségvetési torvényben és a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott feltételekkel
vallalt megtéritési kdtelezettség.

Alapitvanyi_Kezesség Igénylé Lap (a tovabbiakban: Igényl6 Lap): a pénztgyi

inteézmény részéré| az Alapitvany specialis kételezettségvallalasat, az alapitvanyi
kezességét kér6 — a Rendszerben megkildétt — kérelem, amelyet az igénylé pénziigyi
intézménytolt ki, és amely adatainak valddisagaért és tartalmaért felelésségetvallal.

Alapitvanyi_kezesség: az Alapitvany mindenkor hatdlyos Uzletszabalyzataiban, az
EgylttmUkédési Megallapodasban, illetve a partnerekkel k6tétt hatdrozott idejti
Keretszerzédésben (a tovabbiakban egyiittesen: Megallapodas) foglalt kibocsatasi és
igénybevéeteli feltételekkel a pénziigyi intézmény szerzédéséhez nyujtott specialis
kételezettségvallalads, amely azonos a Polgari Torvénykényvrél szdl6 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban:P tk.) 6:416. § (1) bekezdésben meghatarozott kezességgel, és
amely tartalmat tekintve — a felek megallapodasa alapjan — készfizeté kezesség.
Részletes szabalyait a jelen Uzletszabalyzat rendelkezésein tul az Igénylé lap, valamint
a Kezességi Leveltartalmazza.

Az alapitvanyi kezesség kategoriai:

a) Allami tamogatasnak minésiilé kezesség: az Alapitvany dltal kedvezményes
kezességi dijon nyUjtott, allami viszontgaranciaval biztositott kezesség.

b) Piaci kezesség: allami tamogatasként nem nyUjthatd kezesség.

ASZK Hirdetmény: jelen Uzletszabalyzat elvalaszthatatlan mellékletét képezé — a
kezességvallalas dijara vonatkoz6 rendelkezéseket tartalmaz6 — dokumentum.
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ASZK_Uzletszabalyzat: a Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével kiadott
mindenkor hatalyos, a KAVOSZ Zrt. honlapjan kézzétett Agrér Széchenyi Kartya
Konstrukcidk keretében igénybe vehetéhitelekfeltételeit rgzité Uzletszabalyzat.

Belféldi_vallalkozas: az a 23. pont szerinti vallalkozas, amely nem All — a tarsasagi
adordl és az osztalékaddrdl szdlé6 1996. LXXXI. torvény 4. § 11. pontja szerinti —
ellenérzott kilféldi tarsasag (offshore cég) k6ézvetlen tulajdondban, és amelynek
székhelye belfolddn van — kivéve a vamszabadtertileten és a devizakillfoldiekre
vonatkoz6 addszabalyok szerint mUk6éd6 vallalkozasok —, tovabba a kulféldi székhelyt
vallalkozas magyarorszagi fidktelepe, a kilfoldi allampolgar 6nall6 magyarorszagi
vallalkozasa, ide értve az egyéni vallalkozot, az egyéni céget és az 6nfoglalkoztatotis.

 

E-garancia rendszer (a tovabbiakban: Rendszer): a kezességvallalashoz szlikséges
pénztigyi intézményi tevékenységet tamogatd, Alapitvany altal fejlesztett informatikai
rendszer, amely a pénziigyi intézmények kézpontja, fidkja(i) és az Alapitvany k6zotti
kétoldalu adatforgalom biztositasatis szolgalja.

Elektronikus bélyegz6: a belsé piacon térténé elektronikus tranzakcidkhoz kapcsoléd6
elektronikus azonositasrol és bizalmi szolgaltatasokrol, valamint az 1999/93/EK iranyelv
hatalyon kivill helyezésér6l sz6l6, 2014.julius 23-i 910/2014/EU eurdpai parlamenti és
tanacsi rendeletben meghatarozott olyan elektronikus adatok, amelyeket mas
elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzarendelnek, hogy biztositsak a
kapcsolt adatok eredetét és sértetlenségét. A Rendszeren keresztiil megkilldétt és
legalabb fokozott biztonsagu elektronikus bélyegzével ellatott kezességi kérelem alapjan
létrejott kezességi szerzédés a hitelintézetekrél és a pénztigyi vallalkozasokrdl szdol6
2013. évi CCXXXVII. torvény (a tovabbiakban: Hpt.) 279. §-a alapjan irasban megkotott
szerzédésnek minésil.

Elsédleges agrar iigylet: jelen Uzletszabdlyzat alkalmazdsdban azon Ugylet, amely
felhasznalasi célja a 3. szamu mellékletben felsorolt mezégazdasagi vagy halaszati
tevékenységet szolgalja.

 

Fiatal_mezégazdasagi_termelé: aki az Igénylé6 Lap benyujtasanak idépontjaban
megfelel az Agrar Széchenyi Kartya Termékleirasban régzitett fiatal mezégazdasagi
termelé fogalmanak.

Futamidé6: a szerzédésalairasanak datumatol a szerzédéslejarataig tarté idétartam.

KAVOSZ Zrt.: az ASZK koordinalasat, lebonyolitasat végz6, a vonatkoz6 jogszabalyok
Altal kijelolt szervezet.

Kezességgelbiztositott 6sszeg: a szerzédésben szereplé tékedsszeg.

Kiemelt_tamogatasu Ugylet: a Gazdasagvédelmi Akcidterv keretében az Agrar
Széchenyi Kartya Konstrukcidhoz nyUjtott teljes kora csekély 6sszegli tamogatasrdl sz616
14/2020. (IV.10.) AM rendelet hatalya ala tartoz6 Ugyletek.

K6nnyitett fedezetti igylet: olyan Ugylet, amelyhez az Alapitvany — kénnyitett fedezetti

termékvonalhoz tartozd — egyedi megallapodas vagy killén kezességi Uzletszabalyzat
alapjan vallal kezességet, és az Ugylet fedezetei k6zétt ingatlan fedezet nem, csak
legfeljebb 0 Ft alapitvanyi fedezeti értékti biztositék szerepel.

Lehivasi Lap: a pénziigyi intezmény részérél a kezesség bevaltasat kezdeményezé
dokumentum, amelyet az igénylé pénztigyi intézmény tolt ki, és amely adatainak
valddisagaért és tartalmaért felelésségetvallal.

Pénziigyi intézmény: jelen Uzletszabalyzat rendelkezései vonatkozdsdban: az ASZK
Konstrukcié(k) forgalmazdsaban részt vevé, a KAVOSZ Zrt-vel erre vonatkozéan
megallapodast kététt, az ASZK Uzletszabalyzatban is felsorolt pénztigyi intézmények.

Regisztralé _Iroda: a KAVOSZ Zrt-vel kététt megallapodads alapjan a szerzédés
megkotése iranti kérelem befogadasat végz6 Regisztralé Szervezetekirodai. A KAVOSZ
Zrt. altal mUk6édtetett k6zponti Ugyfélszolgalati irodak is regisztrald irodanak minéstilnek.



24. Vallalkozas:

a Szerzédés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi kategdoriaknak a
bels6 piaccal 6sszeegyeztethetévé nyilvanitasardl sz6l6, 2014. junius 17-i 651/2014/EU
bizottsagi rendelet |. melléklete, valamint a kis- és kézépvallalkozasokrdl, fejl6déstk
tamogatasar6l szolé 2004. évi XXXIV. térvény (a tovabbiakban: KKV_ térvény)
figyelembevételével, azon gazdasagi tarsasdg (ideértve: a nonprofit gazdasagi
tarsasagot), egyéni vallalkoz6, egyéni cég, sz6vetkezet, dstermeld, csaladi gazdalkodo,

valamint erdébirtokossagitarsulat, amely megfelel az alabbi feltételeknek:

- a kapcsol6d6 és partnervallalkozdsainak figyelembevételével, az 6sszes
foglalkoztatott létszama 250 fénél kevesebb, és

- ves nettd arbevétele legfeljebb 50 millio eurénak megfelelé forintésszeg, vagy
mérlegfédsszegelegfeljebb 43 millid euronak megfelelé forintésszeg, és

-  adészammal rendelkezik.

Amennyiben egy vallalkozas éves szinten tullépi az itt meghatarozott foglalkoztatotti
létszamot vagy pénziigyi hatarértékeket, vagy elmarad azoktdl, akkor ennek
eredményeként csak abban az esetben vesziti el, illetve nyeri el a kézép-, kis- vagy
mikrovallalkozéi minésitést, ha két egymast kévet6 beszamolasi idészakbanlépitil az
adott hatarértékeket vagy marad el azoktol.

A vallalkoz4s a fenti feltételek fenndllasa ellenére sem minédstil kkv-nak, ha a
vallalkozasban az allam vagy az Onkormanyzat k6zvetlen vagy kézvetett tulajdoni
részesedése — téke vagy szavazati joga alapjan — kilén-kiil6n vagy egylittesen eléri,
vagy meghaladja a 25%-ot. Ezen korlatozé rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a KKV
térvény 19. § 1. pontjaban meghatdarozott befekteték allnak a vallalkozassal a KKV
torvény 4. § (2) bekezdéseszerinti kapcsolatban.

I. AZ ALAPITVANYI KEZESSEG IGENYBEVETELENEK ALTALANOSFELTETELEI

AzAlapitvany — az Ertelmezé rendelkezésekszerinti — pénziigyi intézményekaltal megkétott
szerzédésbél ered6 fizetési kételezettségért vallal készfizet6 kezességet, amennyiben a
kezesség igénybevételére jogosultak és a kezesség alapjaul szolgalé szerzédés

emegfelel az azonositasi feltételeknek,

emegfelel a befogadasi feltételeknek, és

enem Utk6zik kizéré okba.

I.1, AZONOSITASI FELTETELEK

A pénztgyi intézmény és az Alapitvany kézott megk6tott Megallapodas alapjan a pénztgyi
intézménynek, mint az Alapitvany megbizottjanak feladata annak azonositasa, hogy a
kezességvallalas iranti igény megfelel-e azoknak az alapveté feltételeknek, amelyek
alkalmassa teszik arra, hogy az Alapitvany szamara elkiildésre keriiljon, és a befogaddsanak
alapitvanyi vizsgalata megkezdédjon.A kezességvallalas iranti igény befogadasi feltételeinek
vizsgalatat az Alapitvany megkezdi, amennyiben az alabbi azonositasi feltételek
fennallasarél a pénztigyi intézmény az Igénylé Lap részét képezé6 dokumentumon (a
tovabbiakban: ASZK azonositasi nyilatkozat) nyilatkozik, tovabbé ezen nyilatkozatat a
Rendszerben a kezesség igénylésével megerésiti, hogy:

1. A szerzédés megkétésének alapjaul szolgald kérelem befogaddsa, a ddéntés
eldékészités, a déntési eljaras, a szerzédéskétés és a pénztigyi intézmény eljarasa
soran keletkezé6 dokumentumok megfelelnek a pénztigyi intézmény  sajat
szabalyzatainak és az Agrar Széchenyi Kartya Termékleiras rendelkezéseinek (a
tovabbiakban: intézményi bels6 szabalyok), igy kUléndsen az Agrar Széchenyi Kartya
Terméklefrasban rdgzitett Igénybevételi feltételeknek (Kiemelt tamogatasd Ugylet
esetében a 6. szamu fiiggelékben foglalt Igénybevételi feltételeknek).
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2. A vallalkozasnak nem all fenn mas kezességvallalé intézménynél, pénzigyi
intézménynél, illetve a kézponti kéltségvetés felé bevaltott kezességbél eredé
tartozasa.

3. A pénziigyi intézmény altal vizsgalt, az intézményi bels6 szabalyok altal eldirt

idépontbana vallalkozas:

3.1 a cégnyilvantartasba, birdsagi nyilvantartasba bejegyzésre kerillt;

3.2 nem All csédeljaras, felszamolasi, végelszamolasi vagy torlési eljaras hatalya alatt;

3.3. nem all gazdasagi tevékenységével dsszefliggésben (ideértve a munkaviszonybdl és a

munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonybol szarmazé kéveteléseket) végrehajtasi

eljaras hatalya alatt;

Nem jelenti jelen azonositasi feltétel fennallasat az addhatdsag Aaltal inditott eljaras,
amennyiben azt az addhatésag fizetési halasztasr6l vagy részletfizetésr6l hozott
jogerés hatarozata miatt sziinetelteti, és az erré| szol6 hatarozat a pénziigyi intézmény
szamara bemutatasrakeri.

3.4 aKHR adatok alapjan nem rendelkezik 90 napnal régebbi lejart tartozassal;

A KHR-ben adatszolgaltatasi hiba miatt szerepl6 kizart KHR statusz nem jelenti a jelen
azonositasi feltétel fennallasat, amennyiben a vallalkozas — a finanszirozo altal kiallitott

dokumentummal, melytartalmazza a szerzédés KHR azonositdjat is — hitelt érdemléen
igazolja a pénziigyi intézmény felé, hogy mar nem All fenn az a tény, amely miatt a
KHR-ben a (téves) ASZK jovahagyast egyébként kizaré statusz még mindig lathatd;

3.5 nem rendelkezik lejart kéztartozassal.

Az — Agrar Széchenyi Kartya Termékleirasnak megfelelé — fedezetekre vonatkozo,
illetve a fedezetek bejegyzésének alapjaul szolgalo szerzédések érvényesen
létrejottek.

Az azonositasi feltételek fennallasdnak vizsgalatat a pénztigyi intézmény az Alapitvannyal
megkétott Megallapodasra is tekintettel, sajat felelésségére kételes elvégezni, annak
vonatkozasaban az Alapitvanyt a bevaltasig semmilyen kételezettség nem terheli flggetlentl
attdl, hogy az Alapitvany szamara megkiildétt, vagy rendelkezésre alld dokumentumokban
szerepelnek-e azonositasi feltételekre vonatkoz6 informacidk, vagy nem. Az azonositasi
feltételek birdlatkor torténé fennallasat az Alapitvany a bevaltaskor vizsgalja, azok fenn nem
allasa a bevaltés megtagadasat vonja maga utan.

A pénziigyi intézmény nyilatkozata a II.1. 1. pontban rogzitett inteézményi bels6 szabalyok

egyes eldirasai tekintetében kizarélag az addsnyilatkozatan alapul

. a vallalkozaés nem rendelkezik jelen Uzletszabdlyzat hatdélya ald tartoz6
szerzédéssel (ASZK Folydszamlahitellel), kivéve amennyiben az Uj szerzédésben
meghatarozott hitelkeret igénybevételének eredményeként a korabbi szerzédés
megsziintetésrekeril,

. a vallalkozas nem rendelkezik Széchenyi Kartya F olyészamlahitellel.

A pénzigyi intézmény nyilatkozata a II.1. 2. pontban régzitett feltételek vonatkozasaban a
pénziigyi intézménynél fennallé hitelek vonatkozasaban sajat nyilvantartasan, mas pénzigyi
intézménynél fennallé hitelek vonatkozasaban az addsnyilatkozatan alapul.

A pénztigyi intézménynyilatkozata a II.1. 3.5 pontban régzitett feltétel vonatkozasaban

. a hitelkérelem Regisztralé Irodahoz térténéd benyUjtasakor rendelkezésre alléd 30
napnal nem régebbi NAV nemleges addigazolason és az adds nyilatkozatan, vagy

. amennyiben a vallalkozas a hitelkérelem benyUjtasakor szerepel a NAV
kéztartozasmentes addzdi adatbazisban, a NAV kO6ztartozasmentes addzdi
adatbazisan

alapul.
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1.2, BEFOGADASI FELTETELEK

Az Alapitvany befogadja a kezességvallalas iranti igényt, ha

a szerzédésidétartama,illetve futamideje megfelel a Termékleirasban foglaltaknak;

a szerzédés aldirasanak idépontja és a kezességvallalas iranti igény Alapitvanyhoz
torténé elektronikus beérkezése k6zétti idétartam legfeljebb 90 nap;

a szerzédésbenrégzitett alapitvanyi kezességgel biztositott 6sszeg és az alapitvanyi
kezesség dsszege nem haladja mega II.4 pontban régzitett 6sszeghatarokat.

1.3. KIZARO OKOK

Altalanos szabalyok

Az alapitvanyi kezességvallalast kizar6 ok, ha az Alapitvanyaltal végzett biralat soran
megallapitast nyer, hogy a birdlat idépontjaban

a vallalkozas csédeljaras, felszamolasi, végelszamolasi vagy torlési eljaras hatalya
alatt all;

ASZKhitelszerzédések kivaltasa, megujitasa esetén az eredeti szerzédés lejarata és
az Uj szerzédés alairasa k6zétt 90 napot meghalado idétartam telt el. Az adds halala
kévetkeztében torténd hitelkivaltas esetén az eredeti szerzédés lejarata és az Uj
szerzédésalairasa k6zétt 180 napot meghaladoidétartamtelt el.

a vallalkozasnak, vagy a Kezesnek az Alapitvanynal bevaltott kezességbél (a
tovabbiakban: kezesség bevaltasbdl) eredé tartozasa all fenn, azzal, hogy az
alapitvanyi szabalyok szerint a tartozas mar nem All fenn, amennyiben a bevaltas az
Alapitvany altal lezarasra kerillt;

a kezességvallalads az Alapitvany szamara rendelkezésére allé informacidk, az
Alapitvany 6nallé adésminésitése, fedezetértékelése alapjan tulzott kockazatotjelent;

A pénzigyi intézmény kizaré okokkal kapcsolatos tajékoztatasi kételezettsége

Amennyiben a pénziigyi intézmény a pénziigyi szolgaltatasi szerzédéssel
kapcsolatban a déntés-elékészités, a déntés, valamint a déntést kéveté eljaras soran,
az Alapitvany birdlatrol sz6l6 déntésének meghozatalaig tudomast szerez arrol, hogy a
vallalkozas arrailletékes szerve a cséd-, felszamolasi, illetve végelszamolasi eljaras
meginditasardl hatarozatot hozott, illetve a vallalkozas ellen cséd-, felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras meginditasdra iranyuld kérelem kertilt a birdsaghoz
benytjtasra, kételes az Alapitvanyt haladéktalanul tajékoztatni.

4, AZ ALAPiTVANY KOCKAZATVALLALASANAK MERTEKE
ES A KEZESSEG OSSZEGE

A kezességgel biztositott 6sszeg maximuma

A kezességgel biztositott Gsszeg szerzédésenként a 100 millid Ft-ot (Kiemelt
tamogatasu Ugylet esetén a 200 millid Ft-ot) nem haladhatja meg.

A kénnyitett fedezetii tigyletek kezességgel biztositott 6sszege vallalkozasonként nem
haladhatja meg a 150 millid Ft-ot, ideértve a biralat alatt |ev6é Ugyleteket is, de bele
nem értvehitelkivaltas esetén a kivaltandé Ugyletet.
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A konnyitett fedezetii Ugyletek és a COSME viszontgaranciaval biztositott valamennyi
igylet egylittes kezességgel biztositott dsszege vallalkozasonként nem haladhatja meg
a 350 millid Ft-ot, ideértve a birdlat alatt lévé tigyleteket is, de bele nem értve

hitelkivaltas esetén a kivaltandé Ugyletet.

Az Alapitvanyi kezesség mértéke

Az alapitvanyi kockazatvallalas mértéke tigyletenként a téke Gsszegére vetitve 80%.

Az Alapitvanyi kezesség 6sszege

Egy vallalkozas szerzédéseihezvallalt alapitvanyi kezesség dsszege adott idépontban
— a kezesség kategdridjatdl fiiggetlentil - nem haladhatja meg a 2,5 millid eurot,
figyelembe véve az egyes tamogatasi jogcimekre vonatkoz6 tovabbi korlatokat.

Az eurénak megfelelé forint Gsszeghatart a kezességi kérelem Alapitvanyhoz
beérkezése napjan kell megallapitani a Magyar Nemzeti Bank eléz6 ho utolso
munkanapjan (azaz az ezt megeléz6 munkanapon jegyzett) érvényes
devizaarfolyaman.

1.5. A KEZESSEGI Di)

A pénziigyi intézmény az alapitvanyi kezességvallalas ellenértékeként az ASZK
Hirdetménybenrégzitett dijat kotelesfizetni.

A kezességi dij mértékét és a dij szamitasdnak mddjat, szamlazasanak szabalyait, az
egyéb dijakat és dijvisszatérités mértékét, azok igénybevételének feltételeit — jelen
Uzletszabalyzat elvalaszthatatlan mellékletét kepezé6 — ASZK Hirdetménytartalmazza.

Amennyiben a kezességi dijat a pénzigyi intézmény az adésra atharitja, ez a tény az
adésés az Alapitvany k6zott kézvetlen jogviszonyt nem hoz létre.

Ill. AZ ALAPITVANYI KEZESSEG IGENYLESE

A kezességi kérelem formaja,tartalma, hatarideje

2018. junius 4. napjatol a pénziigyi intézmény az alapitvanyi kezesséqiranti igényét

e elektronikus Uton, az elektronikus bélyegzével ellatott Igénylé Lapnak a
Rendszerbentérténé benyUjtasaval terjeszti elé

e a hitelkeret megnyitasat, illetve a kdlcsén rendelkezésre bocsatasat (a

tovabbiakban egyltittesen: hitelkeret-nyitas) megel6z6 idépontban.

A kezességvallalas alapjaul szolgald, a Ill. 1.3 pontban régzitett dokumentumokat — az
ASZK azonositasi nyilatkozat kivételével — a pénziigyi intézmény kételes az
Ugyféldossziéban dsszegyijteni, és a kezesség bevaltésakor a Lehivasi Lap
mellékleteként az Alapitvany részére megkilldeni. Az ASZK azonositasi nyilatkozat —
az Igénylé Lap részeként — kizardlag elektronikus Uton keriil benyUjtasra.

A kezességvallalas alapjaul szolgal6 dokumentumok:

e ASZK azonositasi nyilatkozat,

e =Nyilatkozat Agrar Széchenyi Kartya konstrukcidban valé részvételhez, amelynek
részét képezi a Kezesi nyilatkozat (Kezesi nyilatkozat a pénztigyi intézmény altal
bevont tovabbi kezesre is), a Hozzajaruld nyilatkozat kivételével,

e a kezességgel biztositand6é szerzédés, illetve annak méddositasa 1 eredeti
példanya, azok elvalaszthatatlan részét képez6 biztositéki szerzédésekkel egyiitt
(amennyiben valamely dokumentumot elektronikus k6zokiratba foglaltak, ugy
ennek egy példanya),



NAV altal kiallitott, a Regisztral6 Irodahoz térténdéd hitelkérelem benyUjtas
idépontjahoz képest 30 napnal nem régebbi datumU nemleges addigazolas eredeti
példanya, vagy elektronikus Uton kiadott addigazolas esetén a Regisztralé Iroda
altal hitelesitett (Ugyfélkapun kereszttil ellenérzdtt) nemleges addigazolas
nyomtatott példanya. Amennyiben a vallalkozas a hitelkérelem Regisztralo
lrodahoz térténéd benyujtasanak idédpontjaban szerepel a k6ztartozasmentes
ad6z6i adatbazisban, az abban vald nyilvantartas tényét igazold, a Regisztrald
lroda altal lekért és hitelesitett addigazolas.

a KHR-ben adatszolgaltatasi hiba miatt szereplé kizart KHR statusz esetén a

finanszirozo altal kiallitott dokumentum, mely hitelt érdemlden igazolja, hogy mar

nem all fenn az a tény, amely miatt a KHR-ben a (téves) ASZK jovahagyast

egyébkéntkizar6 statusz még mindig lathato,

a pénziigyi intézmény altal az addsra és a kezesekre lekért, a szerzédéskétéshez
képest 10 napnal nem régebbi KHR lekérdezés,

a szerzédéskotéshez képest 30 napnal nem régebbi, a Regisztrald Iroda, illetve a
pénztigyi intézményaltal a II.1. 3.1-3.3 pontok ellenérzéséhez lekért cégkivonat,

egyéni vallalkoz6, csaladi gazdalkod6, illetve 6stermelé (amennyiben a vonatkozé
szamviteli jogszabalyok kételezéen eldirjak szamara) esetén SZJA vagy EVA
bevallas, illetve KATA nyilatkozat a megszerzett bevételekrél az utolso lezart,

teljes Uzleti évrél. Amennyiben a vallalkozo rendelkezik két éves gazdalkoddi
multtal, Ugy az utols6 két lezart, teljes Uzleti évrél sz6l6 SZ) A vagy EVA bevallas,
KATAnyilatkozat,

fiatal mezégazdasagi termel6 esetén tamogatasi hatarozat, illetve amennyiben a
tamogatasi igény elutasitasdra forrashiany kévetkeztében keriilt sor, az elutasitd
hatdarozat,

gazdasagi tarsasdg esetén az utolsd lezart év szamviteli torvény szerinti
beszamoldja (mérleg, eredmény-kimutataés vagy eredménylevezetés, kiegészité
melléklet, illetve amennyiben a vallalkozasra vonatkoz6 szamviteli eldirasok
alapjan k6telezé: a kényvvizsgaldi jelentés) és az azt alatamaszté cégszertien
alairt fékényvi kivonat — kivéve jogi személyiséggel nem rendelkez6 bevételi
nyilvantartast vezet6 EVA/KATA-s vallalkozasok), EVA/KATA-s_ vallalkozasok
esetén az EVA bevallas, illetve KATA nyilatkozat utols6 lezart, teljes uzleti évrdl.
Amennyiben a vallalkoz6é rendelkezik két éves gazdalkodéi miulttal, Ugy a két
utols6 lezart, teljes évrél sz6l6 EVA bevallas, illetve KATA nyilatkozat.

ingatlan fedezet bevonas esetén a Regisztrald Irodahoz térténé benydjtashoz
képest 30 napnal nem régebbi tulajdoni lap méasolat a fedezetiil szolgalé
ingatlanrdl,

egyéni vallalkoz6, éstermelé, csaladi gazdalkodé adds, illetve egyéni cég adds
tagja, valamint Kezes (egyéni vallalkozoként, 6stermeléként, csaladi
gazdalkod6ként vagy csaladi gazdasag tagjaként, valamint egyéni cég tagjaként
tevékenyked6 maganszemélyek esetén is) személyazonosité okiratainak,
adokartyajanak, illetve az addszdm igazolasdra szolgalé okiratanak masolati
példanya, tovabbé dologi kételezett bevondsa esetén a_ tulajdonos
személyazonosit6 okiratai masolati példanya, vagy a szerzédéskétéshez képest
30 napnal nem régebbi cégkivonata. (Amennyiben az adds a személyes adatait
tartalmazé dokumentumok lemasoldsahoz nem jarul hozza, a masolat helyett az
adatokattartalmazo potlap elfogadhatd.)

az ingatlanfedezet esetén - a szerz6déskotéshez, illetve a
szerz6désmodositashoz képest 3 hdnapnal nem régebbi — szakérté altal
elkészitett vagyonértékelés masolati példanya,
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2.2

2.3

e ingdség és vagyon/ kérillirassal meghatarozott vagyon fedezet esetén — a
szerzédéskétéshez, illetve a szerzédésmddositashoz képest 3 hdénapnal nem
régebbi — vagyonértékelés vagy fék6nyvi kivonat,

e =kézraktarjegyre alapitott kézizdlog — dvadéki fedezet esetében a kézraktarjegy
(arujegy, zalogjegy) masolata,

e beszedési megbizasra vonatkoz6 felhatalmazé levelek.

A pénztgyi intézmény az Ugylet biztositékai tekintetében kdteles a Ptk.-ban foglalt,
egyes biztositéki szerzédésekre vonatkoz6 érvényességi kellékeket a szerzddésben
régziteni, illetve azoknak eleget tenni, fgy kilénésen

e¢ amennyiben az Ugylet fedezetei kézdtt fogyasztd altal vallalt kezesség szerepel, a
pénztigyi intezmény kételes a szerzédésben meghatarozni azt a legmagasabb
Osszeget, amelynek erejéig a kezes felel a jogosult tartozasaért [Ptk. 6:430. § (3)
bekezdés],

e amennyiben az igylet fedezetei kézott fogyasztdi zdlogszerzédés szerepel, a
zalogtargy a zalogkOtelezett tulajdonaban llé, egyedileg meghatarozott
vagyontargy vagy olyan vagyontargy lehet, amelynek tulajdonjogat a
zalogkételezett a zalogjogosult Altal nyujtott kdlcsén, illetve fizetési haladék
segitségével szerzi meg, illetve a pénztigyi intézmény kételes a szerzédésben
meghataroznia biztos/tott kovetelés ésszegét [Ptk. 5:90. §].

A KEZESSEGI KERELEM BEFOGADASA,ELBiRALASAESA BiRALAT ALAP) AN
HOZOTT DONTESEK

A befogadasésbiralat idétartamaésa biralat alapjan hozhato dontések

Amennyiben a jelen Uzletszabdlyzatban {rt befogadasi feltételek fenndllnak, az
Alapitvany a kezességi kérelmet — a Rendszerben térténé iktatastdl szamitva — 1
munkanap alatt biralja el.

A biralat alapjan az Alapitvany a kérelmet.

e elfogadja, vagy

e elutasitja.

A kezességi kérelem elfogadasa

Amennyiben kizar6é okok nem Allnak fenn, az Alapitvany elfogadja a kérelmet, és a
kérelemmel megegyezé tartalommal a pénziigyi intézmény részére Kezességi Levelet
bocsatki.

A kezességi kérelem elfogadasa esetén, amennyiben a vallalkozas rendelkezik mind a
kamattamogatas, mind a kezességi dijtamogatas, mind az Alapitvany kedvezményes
dijon térténé kezességvallalasa igénybevételéhez sziikséges szabad tamogatasi
kerettel, az Alapitvany a kezességet allami tamogatasnak mindsiil6 kezesség
kategéridban nydjtja.

A kezességi kérelem elfogadasa esetén, amennyiben a vallalkozas nem rendelkezik az
Alapitvany kedvezményes dijon térténéd kezességvallalasa igénybevételéhez
szlkséges szabad tamogatasi kerettel, az Alapitvany a kezességet piaci kezesség
kategéridban nydjtja.

A kezességi kérelem elutasitasa

Ha a kezességi kérelem kizaré okba Utkézik, az Alapitvanyazt elutasitja. Az Alapitvany
a kezességi kérelmet elutasitja abban az esetben is, amennyiben a befogadas, vagy
azt kévetden a biralat soran hitelt érdemléen a tudomasara jut, hogy II.1 pontban
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4.2

3.2

3.3

felsorolt azonositasi feltételek valamelyike nem All fenn. Az elutasitasrél az Alapitvany
a pénziigyi intézményt a Rendszerben tajékoztatja.

Ha a vallalkozas nem rendelkezik a kamattamogatas igénybevételéhez sziikséges
szabad tamogatasi kerettel, az Alapitvany elutasitja a kezességi kérelmet. Az
elutasitasrdl az Alapitvany a pénzigyi intézményt a Rendszeren keresztill tajékoztatja.

Hianypotlasieljaras

Amennyiben az Alapitvany IV. pont szerinti vizsgalatahoz a kezességi kérelmen
rendelkezésre bocsatott, vagy a vizsgalat alapjaul szolgalé adatok hianyosak vagy nem
elegendéek, illetve nem megfeleléek, az Alapitvany a pénziigyi intézménytdél —
hidnypotlasi eljaras keretében — tovabbi, illetve Uj adatokat, informacidkat és
dokumentumokat kérhet. A pénziigyi intézmény a hidnypotlast minden esetben a
Rendszerenkeresztul, elektronikus bélyegzévelellatvateljesiti.

A hidnypotlasi igénynek az Alapitvany altal - a Rendszerben megtett felhivasnak
megfeleléen, az ott — megszabott hataridén, maximum 60 naponbeliil a pénzigyi
intézmény kételes eleget tenni, ellenkezé esetben az Alapitvany a kérelmetelutasitja.
A biralati id6 a hianypotlas idétartamaval meghosszabbodik.

V. AKEZESSEGI SZERZODESES A KEZESI JOGVISZONY LETREJOTTE,
HATALYBALEPESE

A Kezességi Levél kibocsatasara vonatkoz6 alapitvanyi kotelezettségvallalas

Amennyiben a kezességi kérelem a Rendszerben ,kezességi levél elkésziit” statuszba
kerill, az az Alapitvany visszavonhatatlan k6telezettségvallalasa -— az Igényl6 Lap
Kezességi Levélben szereplé, valamint a fedezeteket érinté adataival egyezé tartalmu
— Kezességi Levél kibocsatasara.

A kezességi szerzédéslétrejétte és tartalma

Az Alapitvany a ,kezességi levél elkészult” statuszba keriilés idépontjaval megegyez6
datummal Kezességi Levelet bocsat ki, amely Kezességi Levél pénziigyi intézménnyel
valé kézlésével — a Ptk. 6:66. §, illetve a 6:5. § (2) bekezdése alapjan — kezességi

szerzédésjon létre.

A kezességi szerzédés hatalybalépése

A kezességi szerzédés hatalybalépésének feltétele, hogy az Alapitvany altal
kiszamlazott kezességi dij az Alapitvany szamlajan jovairasra kerilj6n.

Ha a Kezességi Levél pénziigyi intezménnyel torténd kézlésétdl szamitott 90 napon
beliil a dij elsé évi Ssszege(illetve az egydsszegti dij) nem keril jovairasra az
Alapitvany szamlajan, akkor a kezesség nem lép hatalyba.

Az Alapitvany a kezesség hatalybalépése érdekében a Kezességi Levél kézlésétdél
szamitott 50 nap elteltével értesitést killd a Rendszerben a pénzigyi intézménynek,
amennyiben a kezességi dij nem kertilt még jovairasra.

A pénztigyi inteézmény az Alapitvany kezességi szerzédés létrehozasara vonatkoz6 —
1. pontban régzitett — kételezettségvallalasat megelézéen a hitelkeretet nem nyithatja
meg.

Az Alapitvany a Ptk. 6:427. § (1) bekezdése alapjan a pénziigyi intézmény iranyaban
mas kezesekkel egyetemlegesenfelel azzal, hogy amennyiben

e a szerzédés biztositékaként az alapitvanyi kezességen kiviil tovabbi kezes is
szerepel, az Alapitvany kizardlag az egyéb résztvevék kezességvallalasara
tekintettel utdlag vallalja a kezességet,

e az Alapitvany készfizeté kezeskéntteljesit a pénztigyi intézménynek, a szerzédés
biztositékaként szerepl6 tovabbi kezesek altal vallalt kezesség az Alapitvany
kévetelésénekbiztositékat is képezi, fliggetleniil a kezességvallalas idépontjatol.
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A Megallapodas, mint keretmegallapodas alapjan - az egyes szerzédésekhez
kapcsoléddéan — az Alapitvany és a pénziigyi intézmény kézdtt egyedi megbizasi
szerzédésekjonnek létre.

Az egyes szerzédésekhez kapcsoléd6 kezesi jogviszonyt — az V. 6. pontban régzitett —
egyedi megbizasi szerzédés, valamint az V. 2. pont szerint létrejott kezességi
szerzddés egyiittesen hozzalétre.

VI. AKEZESSEGI SZERZODES ADATHELYESBITESE

Amennyiben a pénztigyi intézmény hibasan szolgaltatott adatot az Alapitvany
birdlatahoz, amely alapjan az Alapitvany Kezességi Levelet adott ki, a pénzigyi
intézménynek lehetésége van a hibdsan szolgaltatott adatokat - a vallalkozas
adészamanak részét képez6 térzsszam kivételével — a Rendszerben helyesbiteni a
kezességi szerzddés méddositasdig, hogy elkerilje a XI.1. pontban foglalt
szerzédésszegés kévetkeztében beallé jogkovetkezményeket.

Az Alapitvany a kezességi szerzédés adathelyesbitését a 2018. jUnius 4. napjatol az
Alapitvanyhoz a Rendszerbenelektronikus ton beérkezett kezességi kérelmek alapjan
létrejott kezességi szerzédések vonatkozasaban — a jelen fejezetben részletezett
szabalyok szerint — teszi lehet6vé abban az esetben, ha

a) a szerzédésbél ered6é kévetelés a XII.5. pont szerint nem valt esedékessé az
adathelyesbitési kérelem birdlataig,

b) az adathelyesbitést kévetéen a kezességi szerzédés megfelel a kezességi
igénylés birdlatanak idépontjara vonatkozéan, a kezességi igénylés birdlatakor
hatalyos azonositasi és befogadasi feltételeknek, valamint kizaré okok nem allnak
fent,

c) akezességi szerzédés még nem keriilt médositasra,

d) a kezességgel biztositott 6dsszegre iranyuld adathelyesbités esetén az
adathelyesbitést kévetéen a kezességi szerzédés megfelel az adathelyesbités
birdlatanak idépontjara vonatkozéan a 11.4.1. pontban foglalt rendelkezéseknek,
tovabba

e) a vallalkozas rendelkezik a kamattamogatas igénybevételéhez sztikséges szabad
tamogatasi kerettel.

Az adathelyesbitésre vonatkoz6 kérelmet a pénztigyi intézmény elektronikus Uton, az
elektronikus bélyegzével ellatott Igényl6 Lapnak a Rendszerbentérténé benytjtasaval
terjeszti eld.

Az Alapitvany az adathelyesbitésre vonatkozé kérelem alapjan ellenérzi, hogy a
helyesbitett adatok alapjan a kezesség igénylésekor a kezességi kérelem megfelelt-e a
befogadasi feltételeknek, fennallt-e kizaré ok,illetve megfelel-e a V1.2. d) -e) pontokban
rogzitett feltéteInek.

Az Alapitvany a bevaltas soran ellenérzi, hogy az adathelyesbitésre vonatkoz6 kérelem
megfelelt-e a VI.2. a) pontban régzitett feltételeknek, valamint VI.2. b) pontbdl az
azonositasi feltételeknek, valamint V1.2. c) pontban régzitett feltételeknek.

Az Alapitvanya jelen pontban foglalt helyesbitéseket 1 munkanaponbell elbiralja.

A birdlat alapjan az Alapitvany a kérelmet

e elfogadja, vagy

e —elutasitja.

Amennyiben az adathelyesbitésre vonatkozé kérelem a VI.4. pontban rogzitett
feltételeknek megfelelt, az Alapitvany elfogadja a kérelmet, és a kérelemmel
megegyez6 tartalommal a pénztiigyi intézmény részére az adathelyesbitésnek
megfelelé tartalommal Kezességi levelet bocsatki.
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10.

11.

11

1.2

13

1.4

Az Alapitvany a kérelmet elutasitja

e  haaza VI.4. pontban régzitett feltételeknek nem felelt meg,

e —amennyiben a biralat soran hitelt érdemléen a tudomasara jut, hogy a VI.2.
pontban felsorolt feltételek valamelyike nem all fenn.

Az elutasitasrél az Alapitvany a pénztigyi intézményt a Rendszeren keresztil
tajékoztatja.

Az adathelyesbitési eljarasban alkalmazott hidnypotlasra a IV. 4. pontban rogzitett
rendelkezésekiranyaddak.

Az adathelyesbitést tartalmazd, mddositott kezességi szerzédés a Kezességi Levél
pénztigyi intézménnyel valé kézlésével jon létre és lép hatalyba, feltéve, hogy az V. 3.1
pontban foglalt feltétel is teljestilt és a kezességi szerzédés marhatalyba lépett.

Az adathelyesbitéssel érintett adatokat az Alapitvany a kezességi igénylés IV. fejezet
szerinti biralatanak idépontjatdl tekinti érvényesnek.

Vil. A KEZESSEGI SZERZODES MODOSITASA

Az Alapitvany a kezességi szerzédés médositasat a 2018. juinius 4. napjatol az
Alapitvanyhoz a Rendszerben elektronikus Uton beérkezett kezességi kérelmek
alapjan létrejott kezességi szerzédések vonatkozasaban -— a jelen fejezetben
részletezett szabalyok szerint — teszi lehetévé abban az esetben, ha

a) aszerzédésbdl eredé kévetelés a XII.5. pont szerint nem valt esedékessé,és

b) a moddositast tartalmaz6 szerzédés (ideértve a szerzédést egyoldaluan médositd
nyilatkozatot is) aldirasanak détuma nem késdébbi, mint az eredeti szerzédés
véglejarata, és

c) a méddosités nem eredményezi a kezesség mértékének, vagy a kezességgel
biztositott dsszegnek,illetéleg a futamidének a névekedését (Ilyen tartalmu
moddositasi igény esetében Uj kezességi kérelmet kell benydjtani.), valamint

d) a szerzédés a médositast kévetéen is megfelel a szerzédésre vonatkozo

jogszabalyoknak, az alapitvanyi és az intézményi bels6 szabalyoknak, az Agrar
Széchenyi Kartya Terméklefrasban rdgzitett, mddositasra vonatkozd
rendelkezéseknek, tovabba

e) fedezetmddositas esetén a szerzédés a médositast kévetéen is megfelel az Agrar
Széchenyi Kartya Termékleirasban régzitett, az uj hitelszerzédésekre vonatkozo
fedezeti elvarasok rendelkezéseinek,

és a d) és e) pont tényét a pénztigyi intézmény az ASZK azonositasi nyilatkozat
alairasaval megerésiti.

Amennyiben 6stermel6 és csaladi gazdalkodé elhalalozasa esetén annak
tevékenységét mas személy folytatja, tovabba tartozasatvallalas esetén, az Alapitvany
nem teszi lehetévé a kezességi szerzédés mddositasat. A pénziigyi intézménynek Uj
kezességi kérelmet kell — az Uzletszabalyzat Ill. pontjéban rdégzitettek szerint -
benyujtania az Alapitvany részére.

A lejart vagy felmondott szerzédésekkel kapcsolatos kérelmekre a XiIII.6 pont
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A modositasi eljarasra — ideértve a mddositott Kezességi Levél kiadasat is - a
médositasi (elézetes hozzajarulasi) kérelem benyujtasanak idépontjaban hatalyban
lévé Uzletszabalyzat rendelkezéseiiranyadéak.

A moddositasi eljarasban alkalmazott hidnypotlasra a IV. 4. pontban régzitett
rendelkezések iranyaddak.

Kuléndsen indokolt egyedi esetben, amennyiben az Alapitvany helytallasi
kotelezettsége érdemben nem valtozik, és a mddositas nem Utkdzik a hatalyos
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jogszabalyok eldirdsaival, az elézetes hozzajarulast potolja, ha az Alapitvany utdlag
jOvahagydlag tudomasul veszia valtozasokat.

A kezességi szerzédések mddositasa a Hirdetmény Il. fejezete szerinti dijfizetési
szabalyokszerint torténik.

2018. junius 4. napja elétt az Alapitvanyhoz a Rendszerben elektronikus Uton
beérkezett kezességi kérelmek alapjan_ létrejétt kezességi szerzédések
vonatkozasaban, ha a pénziigyi intézmény a szerzddést, illetve annak mellékletét
képez6 biztositéki szerzédést kizardlag a hitelszerzédést k6té felek — alapitvanyi
k6telezettségvallalast nem érinté — adatai és/vagy a kezességi szerzédésben régzitett
biztositékok vonatkozasdban mddositja, oly médon, hogy a biztositékok egyiittes
fedezeti értéke nem csékken az — Agrar Széchenyi Kartya Termékleirasban rogzitett —
alapitvanyi minimalis fedezeti elvaras ala, az Alapitvany kezességi szerzédésben
vallalt jarulékos k6telezettségvallalasa a kezességi szerzédés mddositasa nélkill a
méddositott szerzédésreis kiterjed.

Ha a szerzédés Kiemelt tamogatasu Ugylethez kapcsoldd6va valik, Ugy ezen valtozas
tekintetében a VI. pontban foglalt szabalyok megfelelé alkalmazasaval kell eljarni. A
jelen pont szerinti eljaras soran a VI. 2. c) pontban szereplé korlatozastfigyelmen kivil
kell hagyni.

A kezességi szerzédés modositasanakfajtai

-  Tajékoztatashoz két6tt médositds (VII.3.)

-  Elézetes hozzajarulashoz k6tott médositas (VII.4.)

Tajékoztatashoz kétott modositas

A pénzigyi intézmény tajékoztatni koteles az Alapitvanyt a szerzédés

a) Kezességi Levél adattartalmat érinté mddositasa -  fiiggetlentil a
szerzédésmédositas formajatdl — és

b)  torlesztési Utemezése mddositasanak, valamint

c) a csédeljaras, illetve az addssagrendezési eljaras soran térténé egyezségkotés
miatti futamidé hosszabbitas,illetve a szerzddés 6sszegének ndvekedése

tényéré| az egyezségkotés/szerzédésmédositas alairasanak idépontjatol — ennek
hianydban a valtozasoktol — szamitott 30 naponbelil.

A pénztigyi intézményt tajékoztatasi kotelezettség sem terheli, ha

a) a vagyont terheld, illetve a k6rilirassal meghatarozott zalogjogot a pénzigyi
intézmény olyan ingd vagyontargyak esetében korlatozza,

- amelyek a kezességi kérelem biralatat kévetéen keriilnek a vallalkozas
vagyonabaa rendelkezési jog megszerzésével, vagy

- amelyeknél az els6 ranghelyi ingd zalogjog biztositasa a vasarlashoz
szlikséges tamogatas vagy egyéb forras elnyerésénekfeltétele, és

az Agrar Széchenyi Kartya termékleirasban eldirt fedezettségi kovetelmények a
vagyont terheld, illetve a k6rilirassal meghatarozott zalogjog korlatozasaval is
teljestInek, valamint a pénziigyi intézmény az egyébként sztikséges
szerz6désmodositast végrehajtja;

b) a pénziigyi intézmény az alapitvanyi kezességgel biztositott szerzédést érintd
zalogjogot kéveté zalogjogi ranghelyen kivan zalogjogot alapitani, ha az alapitvanyi
kezesség biztositasara nem kerillt olyan egyéb jog alapitasra, melynek
érvényesithetéségét az Ujabb zalogjog befolyasolja.

Ha csddeljaras és addssagrendezési eljaras soran a szerzédés dsszegének,illetve
futamidejének mddositasdra keriil sor, amennyiben a pénztigyi intézmény a
csédegyezséget, valamint az addssagrendezési megallapodast, az adéssagrendezési
egyezséget, illetve az addssagtérlesztési hatarozatot annaklétrejdttét6! szamitott 30
napon bell az Alapitvanynak tajékoztatasul megkilldi, Ugy az Alapitvany kezességi
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szerzédésben vallalt jarulékos kételezettségvallalasa a kezességi szerzédés
modositasa nélktil a médositott szerzédésreis kiterjed.

3.4 A pénziigyi intézmény a tajékoztatasat — a VII.3.3. pont kivételével — elektronikus Uton,
az elektronikus bélyegzével ellatott Mddositast Igénylé Lap Rendszerben térténd
kitéltésével, valamint benyujtasavalterjeszti eld.

3.5 A mddositas alapjaul szolgal6 dokumentumok:

a) ASZK azonositasi nyilatkozat,

b) amennyiben a médositas szerzédés alairasaval térténik, a mddositott szerzédés1
eredeti példanya, annak_ elvalaszthatatlan részét képezé biztositéki
szerzédésekkel egyitt,

Fedezetmddositasra iranyulé kérelem esetén tovabba:

c) Nyilatkozat Agrar Széchenyi Kartya konstrukciéban valé részvételhez, amelynek
részét képezi a Kezesi nyilatkozat (Kezesi nyilatkozat a pénztigyi intézmény altal
bevont tovabbi kezesre is), a Hozzajaruldé nyilatkozat kivételével.

Az Alapitvany a dokumentumokrendelkezésre allasat és az abban foglaltak teljesitését
csak a bevaltasnal vizsgalja, ennek megfelel6en a pénziigyi intézmény a
dokumentumokat kételes az tUgyféldossziéban dsszegyijteni, és a kezesség
bevaltasakor a Lehivasi Lap mellékleteként az Alapitvany részére megkilldeni. Az
ASZK azonositasi nyilatkozat — az Igénylé Lap részeként — kizardlag elektronikus Uton
kerill benyUjtasra.

3.6 Az Alapitvany — a VII.3.3. pont kivételével - a mddositasi kérelmet befogadja, és a
modositasi kérelem a Rendszerben térténé iktatasat kovet6 3 munkanaponbeliil
modositott Kezességi Levelet ad ki, valamint a Rendszerben a modositasi kérelemben
szerepl6 adatokat atvezeti. A mddositott Kezességi Levél a pénztigyi intézménnyel
térténé kézléssel jon létre és lép hatdlyba, feltéve, hogy az V. 3.1 pontban foglalt
feltétel is teljestilt és a kezességi szerzédés mar hatalyba lépett.

3.7 Az Alapitvany a mddositasi kérelmet nem fogadja be, és a mddositas atvezetésére
nem keriil sor, amennyiben a mddositasi eljaras soran hitelt érdemlden a tudomasara
jut, hogy a VII.1 pontban felsorolt feltételek valamelyike nem All fenn. Errél az
Alapitvany a pénztigyi intézményt a Rendszeren keresztul tajékoztatja.

Elézetes hozzajarulashoz k6tétt médositas

4.1 A pénztigyi intézmény kételes az Alapitvany elézetes irasbeli hozzajarulasat
beszerezni — az Ertelmez6 rendelkezések szerinti — pénziigyi intézményre torténd
engedményezéshez.

4.1.1 Az elézetes hozzajarulasra vonatkozé kérelmet a pénziigyi intézmény irasban,
indoklassal ellatva kételes az Alapitvanyhoz benydjtani, csatolva az engedményezési
szerzédést. Az engedményezési szerzédésben a pénziigyi intézmény kételes
kotelezettséget vallalni arra, hogy a kezesség bevaltasdhoz szlikséges dokumentacid
az engedményes szamara atadasra kertil, tovabba az engedményezési szerzédés
hatalybalépésifeltételeként rogziteni az alapitvanyi hozzajarulas elézetes megadasat.

4.1.2A kérelem elbirdlasdhoz az Alapitvany jogosult hidnypotlast kérni, a hidnypdtlas
teljesitéséhez pedig hataridét szabni. A hianypotlas hatarid6én beltili nem teljesitése a
kérelem érdemi vizsgalat nélkili elutasitasét vonhatja maga utaén. A hidnypdtlas
teljesitéséig a kérelem elbirdlasa sziinetel.

4.1.3 Az Alapitvany az engedményezésre iranyulé kérelem targyaban 8 munkanapon belil
dént. Hianypotlas kérése esetén a kérelem elbiralasara rendelkezésre allo hataridét a
kért dokumentumok,informaciok beérkezésétdlkell szamitani.

4.1.4Az Alapitvany a kérelem targyaban hozott déntését frasban k6zli a pénzigyi
intézménnyel.

4.1.5A pénziigyi intézmény az Alapitvany részéré| adott elézetes hozzajarulas
kézhezvételété! szamitott 60 napon beliil kételes a szerzddésmodositast végrehajtani.
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10.

Az Alapitvany altal adott hozzajarulas 60 nap elteltével hatalyat veszti. Az elézetes
hozzajarulas megadasat kéveté szerzédésmodositasrdl a pénziigyi intézménya VII.3.
pontban foglaltak szerint koteles az Alapitvanyt tajékoztatni.

Vill. A KEZESSEGI SZERZODES MODOSITASANAK ADATHELYESBITESE

Amennyiben a pénztigyi intézmény mddositasi eljaras soran hibdsan szolgaltatott
adatot, és az Uigylet esetében mar mddositott Kezességi Levél kiadasara is sor kerilt,
a pénziigyi intézménynek lehetésége van a hibasan szolgaltatott adatokat - a
vallalkozas adészamanak kivételével — a Rendszerben helyesbiteni, hogy elkertilje a
XI.1. pontban foglalt szerzédésszegés kévetkeztében beallé jogkévetkezményeket.

Az Alapitvany a kezességi szerzédés mddositasanak adathelyesbitését a 2018. junius
4. napjatol az Alapitvanyhoz a Rendszerben elektronikus Uton beérkezett kezességi
kérelmek alapjan létrejott kezességi szerz6dések vonatkozasaban a jelen fejezetben
részletezett szabalyok szerint — teszi lehetévé abban az esetben, ha

a) a szerzédésbél eredé kévetelés a XII.5. pont szerint nem valt esedékessé a

modositasi adathelyesbitésre vonatkozo kérelem biralataig,

b) a méddositott szerzédés az adathelyesbitést kévetéen megfelel a kezességi
szerzédés mddositasa atvezetésének iddpontjara vonatkozdan, a mddositaskor
hatalyos Uzletszabalyzat modositasi feltételeinek,

A moddositott kezességi szerzédés adathelyesbitése soran kizardlag a hatalyban lévé
(utols6) médositas adatainak helyesbitésére keriilhet sor.

A médositasi adathelyesbitési eljarasra a mddositasi kérelem atvezetésekor hatalyos
Uzletszabalyzat mddositasi feltételei az iranyadéak. A mddositasi adathelyesbitésre
vonatkoz6 kérelmet a pénziigyi intézmény elektronikus Uton, az elektronikus
bélyegzévelellatott Igénylé Lapnak a Rendszerbentérténé benyujtasavalterjeszti eld.

Az Alapitvanya jelen pontban foglalt helyesbitéseket 3 munkanaponbelil atvezeti.

Az Alapitvany az atvezetett mddositasi adathelyesbitési kérelemrél adathelyesbitést
tartalmazé médositott Kezességi Levelet ad ki.

Az Alapitvany a mddositasi adathelyesbitési kérelmet elutasitja, amennyiben az
atvezetés soranhitelt érdemléen a tudomasara jut, hogy a VIII.2. és VIII. 3. pontban
felsorolt feltételek valamelyike nem All fenn. Az elutasitasr6| az Alapitvany a pénztigyi
intézményt a Rendszeren keresztill tajékoztatja.

A méddositasi adathelyesbitési eljarasban alkalmazott hidnypotlasra a IV. 4. pontban
régzitett rendelkezések iranyaddak.

Az adathelyesbitést tartalmazé méddositott kezességi szerzédés a mddositott
Kezességi Levél pénztigyi intézménnyel valéd kézlésével jén létre és lép hatdlyba,
feltéve, hogy az V. 3.1 pontban foglalt feltételis teljestilt és a kezességi szerzédés mar
hatalyba lépett.

Az adathelyesbitéssel érintett adatokat az Alapitvany a kezességi szerzédés
(adathelyesbitést megel6zé utols6) médositasatdl tekinti érvényesnek.

IX. ADATSZOLGALTATAS

Az Alapitvanya nyilvantartasait és a szamaraeldirt feliigyeleti jelentéseket a pénziigyi
intézmény adatszolgaltatasai alapjan vezeti.

A futamidé alatt csak itemezett keretcsokkentést tartalmazé szerzédés esetén kell
eseménykdzlést régziteni a Rendszerben. A futamidé végét kéveté havi alapitvanyi
idészaki zarast (amely minden hdnap 5. munkanapja, januarban pedig a 10.
munkanap) kévetdenaz tigylet lezarasra kertil, amennyiben a pénztigyi intezmény nem
kezdeményezfennallé egyenlegkézlést.

A pénzigyi inteézmény a kezességgelérintett szerzédés felmondasardlaz Alapitvanyt a
felmondastél szamitott 30 naponbelli értesiteni kételes.
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4. A pénztigyi intézmény koteles haladéktalanul megosztani az Alapitvannyal minden
olyan rendelkezésére alld informacidt valamennyi kezességi szerzédéshez
kapcsolédéan, mely az addsfizetéképességének olyan mértékii romlasat valthatja ki,
amely jogi intézkedéseket tesz, vagy tehet sziikségessé, annak érdekében, hogy a
pénztigyi intézmény és az Alapitvany kellé idében fel tudjak mérni, illetve minimalizalni
tudjak a varhaté veszteségeiket.

5. A pénztigyi intézmény a bevaltott kezességek esetében a k6vetelésérvényesités
aktualis helyzetéré| a kapcsoldd6 dokumentumok megkilldésével negyedévente,
targynegyedévet kéveté ho 15-ig irasban vagy e-mailben tajékoztatja az Alapitvanyt.

6. A pénziigyi intézmény az Alapitvany altal végzett monitoring tevékenységéhez — a
Rendszerben régzitett alapitvanyi kérés alapjan, az ott megallapitott tartalommal —
szoveges beszamolét készit az Alapitvany belsé6 szabalyzataiban meghatarozott
feltételeket teljesit6 addsokra vonatkozdan. Ezen adatlapokat a pénziigyi intézmény
targynegyedévet kéveté hd 15-ig tolti ki, és az Alapitvany szamara elektronikusan
megkiildi.

7. A pénziigyi intézmény — a Rendszerben torténé alapitvanyi jelzés, illetve az Alapitvany
irasban térténé megkeresése alapjan — a Rendszerben régziti, vagy (rasban megkildi
az 50 millid Ft-ot eléré alapitvanyi kezességgel rendelkez6 vallalkozasok évenkénti
minésitéséhez szlikséges gazdalkodasi adatokat.

8. A pénziigyi intézmény az Alapitvanyt — a bevaltas pénziigyi teljesitését k6vetéen is — a
tudomasszerzést6l szamitott 10 naponbeliil tajékoztatni koteles, amennyiben

a) az egyéni vallalkoz6, dstermelé, csaladi gazdalkodé, vagy egyéni cég tagja
addéssagrendezési eljarast kezdeményezett vagy adéssagrendezési eljaras hatalya
alatt all, illet6leg amennyiben az eljaras soran egyezség megkotésérekeriil sor;

b) a szerzédés maganszemély kezese, vagy zalogkételezettje addéssagrendezési
eljarast kezdeményezett, vagy adéssagrendezési eljaras hatalya alatt all.

A tajékoztatast kévetéen — a 8. b) pont esetében — az Alapitvany az eredeti fedezettel
megegyez6 értékii biztositék nyujtasara hivja fel a pénztigyi intézményt.

X. AKEZESSEGI SZERZODES MEGSZUNESE, EGYOLDALU ES KOZOS
MEGEGYEZESSEL TORTENO MEGSZUNTETESE

1. Kezességi szerzédés megsziinése

1.1 Megsztinik a kezességi szerzédés:

1.1.1 amennyiben a kezesség alapjaul szolgalé szerzédésben szerepléfizetési kotelezettség
teljesil,

1.1.2 a tartozas tényleges visszafizetése hianydban, amennyiben a pénztigyi intézmény a
IX.2. pont szerinti adatszolgaltatasi kételezettsége keretén bellil a tartozas teljes
kiegyenlitése vagy a tartozas teljes 6sszegben tdrténd elétérlesztése tekintetében
tévesen szolgaltat adatot, a teves adatszolgaltatast kovet6 181. napon,

1.1.3 amennyiben a bevaltas pénztigyi teljesitését megelézden a pénziigyi intezmény a
biztositékokbdl a szerzédéses 6sszeget eléré 6sszegti megtériléstrealizal,

1.1.4 amennyiben a pénziigyi inteézmény a szerzédésbél szarmazo kévetelést az Alapitvany
— VII. 4. pontban régzitett elézetes hozzajarulasa nélkill — engedményezi,

1.1.5 amennyiben a bevaltasi hataridé lejar,

1.1.6 amennyiben a Kezességi Levél pénziigyi intezménnyel torténd kézlésétdl szamitott 90
naponbeliil a dij elsé évi Gsszege(illetve az egydésszegti dij) nem kerill jovairasra az
Alapitvany szamlajan.
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2. A kezességi szerzédés megszintetése kéz6s megegyezéssel

2.1 A pénziigyi intézmény és az Alapitvany — kezességi szerzédésben, megerésitett —
k6zés megegyezése alapjan megsziintetésre kertil a kezességi szerzédés annak az Uj
Kezességi Levélnek az alairasa napjaval, amelynek célja, hogy a vallalkozas az
ugyanannal a pénzigyi intézménynél fennallé és alapitvanyi kezességgelbiztositott
masik hitelét kivaltsa — a pénziigyi intezménynek az Uj szerzédés megkdétésétdl
szamitott 90 napon beltil megtett, a folyésitas elmaradasara vonatkoz6, Rendszerben
térténé jelzése kivételével -, abban az esetben, amennyiben az Uj kezességi
szerzédésels6 évi kezességi dija megfizetésre kerilt.

2.2. A pénztigyi intézmény és az Alapitvany kézés megegyezéssel megszinteti a
kezességi szerzédést, ha azt a pénzligyi intézmény kéri. Az ebben az esetben
alkalmazandé dij-visszatéritési szabalyokat — a jelen Uzletszabalyzat elvalaszthatatlan
mellékletét kepezé — ASZK Hirdetménytartalmazza.

3. Akezességi szerzédés egyoldalu megsziintetése

3.1 Elallas a kezességi szerz6déstdl

3.1.1 Felbontja a kezességi szerzédést, ha az Alapitvany a X. 3.1.3 pontban foglalt
esetekben az elallasi jogat gyakorolja. Elallas esetén az addig megfizetett kezességi dij
— az ASZK Hirdetményben régzitett kdltségekkel csékkentve, és az ott rogzitett modon
— a pénziigyi intézménynek visszajar, és az Alapitvany, mint kezes felszabadul a
kezesi helytallasi kotelezettségealdl.

3.1.2 Az Alapitvany elallasi nyilatkozata a Megallapodas - az adott szerzédés
vonatkozasaéban megtett — azonnali hatdly részleges felmondasanak mindésiil. Az
Alapitvany azonnali hatalyu felmondas esetén jogosult az ebbdl eredé karat a pénziigyi
intézménnyel szemben érvényesiteni.

3.1.3 Az Alapitvany jogosult elallni a kezességi szerzédéstél, ha

a) a pénzigyi intézmény lemond a kévetelést biztosité olyan jogrél (pl. jelzalogjogrdl
val6 lemondas, zalogtargy felszabaditasa, tovabbi kezesek k6ételembdél valé
elengedése), amelynek alapjan a kezes a rea atszalld kévetelésre kielégitést
kaphatott volna /Ptk. 6:426. §/;

b) a pénztigyi intezmény a szerzédésben, vagy annak mellékleteiben foglalt jogait
megfelelé indok nélkiil nem érvényesiti /P tk. 6:426. § /;

c) a kévetelés a pénztigyi intézmény hibajabdl behajthatatlannd valik, vagy a
kévetelés behajtasa a pénztigyi intézmény hibajabol jelentésen megneheziil/Ptk.
6:426. §/;

d) apénztigyi intézménya XI. pontban régzitett szerzédésszegést kévetel;

e) a pénziigyi intézmény a XII.14. pontban meghatdrozott k6telezettségeket
megszegte.

3.2. A kezességi szerzédés azonnali hatalyu felmondasa

Az Alapitvany jogosult a kezességi szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha a
pénziigyi intezmény

a) a szerzédésmddositashoz sztikséges elézetes alapitvanyi hozzajarulast
elmulasztja beszerezni,

b) barmely azonositasi feltétel hidnyardl a nyilatkozattételét kévetéen bizonyithatoan
tudomast szerez, és errdl az Alapitvanyt ésszerti idén beltil nem tajékoztatja,
illetve a jelen Uzletszabalyzat 11.3.2. pontjéban megallapitott tajékoztatasi
kételezettségének nem tesz eleget,

abban az esetben, ha az a)-c) pontokban régzitettekrél az Alapitvany a kezesi
helytallasi kotelezettsége keletkezése(XII. 5.) elétt értestil,
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c) a hatalybalépést kévetéen a kezességi dijat, illetve adathelyesbités, mddositas,
valamint modositasi adathelyesbités esetén az azzal dsszefligg6é kezességidijat a
szamla kibocsatasat kéveté 60 naponbeliil nem fizeti meg.

Elévilés

Amennyiben az Alapitvany a kezesi helytallasi kotelezettségét jelen fejezetben régzitett
megsziinési és megsziintetési okokra alapozva megtagadja, a pénziigyi intézménynek
a megsziint,illetve megsziintetett kezességi szerzédésb6l az Alapitvannyal szemben
keletkez6 igényei, illetve kévetelései az elutasitas kozlésétél szamitott 1 év elteltével
elévilnek.

Xl. SZERZODESSZEGES, ERVENYTELENSEG, KARTERITESI FELELOSSEG

Szerzédésszegés

Szerzédésszegésnek mindésill az egyes szerzédésekhez kapcsoldd6 kezesi jogviszony
vonatkozasaban, ha

a) all.1 pontban felsorolt azonositasi feltételek valamelyike nem allt fenn, kivéve, ha
fennallasanak vizsgalata a pénziigyi intézmény kézvetlen ellenérzési kérén kivil
esik, mivel az azonositasi feltételek fennallasanak vonatkozasabana vallalkozas
6t megtévesztette, vagy tevedésbentartotta,

b) a pénzigyi intézmény barmely azonositasi feltétel hidnyarél a nyilatkozattételét
kévetden bizonyithatéan tudomastszerzett, és errél az Alapitvanyt ésszerti id6én
beldl nem tajékoztatta, illetve a jelen Uzletszabalyzat11.3.2. és IX.8. pontjaban
megallapitott tajékoztatasi kételezettségének nem tesz eleget, amennyiben ezek
tényérél az Alapitvany a kezesihelytallasi kotelezettsége keletkezése utan (XII. 5.)
értesult,

c) a Nyilatkozat Agrar Széchenyi Kartya konstrukcidban valé részvételhez, amelynek
részét képezi a Kezesi nyilatkozat (Kezesi nyilatkozat a pénztigyi intézmény altal
bevont tovabbi kezesre is), kivéve a Hozzajaruld nyilatkozat, dokumentum

alairasara a befogadast kévetdenkeritilt sor,

d) a Nyilatkozat Agrar Széchenyi Kartya konstrukcidban valé részvételhez, amelynek
részét képezi a Kezesi nyilatkozat (Kezesi nyilatkozat a pénztigyi intézmény altal
bevont tovabbi kezesre is), kivéve a Hozzajaruld nyilatkozat, dokumentumok
alairasara, a fedezetmddositasi kérelem atvezetése utan kertl sor,

e) a pénztgyi intézmény az elektronikus igénylés soran a kezesség alapjaul szolgalé
szerzédés, illetve annak mellékletét képezé biztositéki szerzddések tartalmatol
eltér6é adatot szolgaltat

e aKezességi Levél 2. pontjaban régzitésre keriil6 adatok, valamint

a biztositékok vonatkozasaban az alabbi adatok kérében:

« ingatlan pontos helyrajzi szama (helységnévéshrsz.);
e ingatlan tulajdonosok neve, maganszemélyek esetében anyja neve és

addészama/addazonosito jele;

e =©Kezes neve, maganszemélyek esetében anyja neve,
addészama/adodazonosito jele;

e ingd tulajdonosok neve, maganszemélyek esetében anyja neve és
addészama/addazonosito jele;

* vagyon tulajdonosdnak neve, maganszemélyek esetében anyja neve és
addészama/addazonosito jele,

és ezen adatoknak valdsagnak megfelelé helyesbitésére nem kerilt sor,
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f) a pénztigyi intézmény az elektronikus igénylés soran hibas adatokat szolgaltat,
amennyiben a helyes adatok alapjan a vallalkozds, a szerzédés vagy az
alapitvanyi kezességvallalas nem felel meg a jelen Uzletszabalyzatban régzitett
feltételeknek,

g) a pénziigyi intézmény az V. 4. pontban foglalt feltételt nem teljesitette. Az
Alapitvany ennek a feltételnek a bevaltaskor torténé vizsgalatakor kizarélag az
V. 4. pontbaneldirtak teljesiilését vizsgalja, fiiggetlentil attol, hogy a szerz6désben
az alapitvanyi kezességvallalas rendelkezésre allasara (kezességi szerzédés
létrejotte, hatalybalépése, kezességi dij megfizetése stb.) milyen ettdl eltérd
eldiras szerepel,

h) a szerzédés alapjan jaré dsszeget a pénziigyi intézmény ugy bocsatotta a
vallalkozds rendelkezésére, hogy a szerzédésben eldirt hatalybalépési és
hitelkeret-nyitasi feltételek — a XI. 1. g) pontban régzitettek figyelembevételével — a
hitelkeret-nyitasig nem teljesiltek,illetve a hitelkeret-nyitas mdédja nem felel meg a
ra vonatkoz6 jogszabalyok altal eldirtaknak,

Szerzédésszegésnek minésiil, ha az alapitvanyi kezességvallalas rendelkezésre
allasara vonatkozo feltétel a szerzddés hatalybalépési feltétele, és annak nem
teljestilése miatt a szerzédésa hitelkeret-nyitasig nem lépett hatalyba.

i) a pénzigyi intézménya kezesi helytallasi kételezettsége keletkezése (XII. 5.) utan,
a Lehivasi Lap megktildése elétt a kévetelés érvényesitése soran, figyelmen kivil
hagyja a XIll. 6. és 8. pontban leirt kételezettségét,

j) a szerzédésmédositashoz sztikséges elézetes alapitvanyi hozzdajarulast a
pénztigyi intézmény elmulasztotta beszerezni, és ennek tényérél az Alapitvany a
kezesi helytallasi kotelezettségét (XII.5.) kovetéen szerez tudomast.

k) a pénztigyi intézmény adathelyesbités iranti kérelmet tévesen mddositasi
kérelemként nydjt be, vagy mddositas iranti kérelmet tevesen adathelyesbitésként
nyujtott be,

|) a pénziigyi intézmény adathelyesbitésre iranyulé kérelme atvezetését k6vetéenjut
az Alapitvany tudomasara, hogy a kérelem nem felelt meg a VI.2. pontban eldirt
kévetelményeknek,

m) a pénztigyi intézmény mddositasra iranyuld kérelme atvezetését kévetéen jut az
Alapitvany tudomasara, hogy a kérelem nem felelt meg a VII.1.1 pontban eldirt
kévetelményeknek,

n) a pénzigyi intézmény mddositasi adathelyesbitésre iranyulé kérelme atvezetését
kévetden jut az Alapitvany tudomasara, hogy a kérelem nem felelt meg a VIII.2.6s
VIII. 3. pontban eldirt kovetelményeknek,

0) aszerzédést a pénztigyi intézmény Ugy médositotta, hogy a mddositott szerzédés
nem felel meg az intézményi belsé szabalyoknak.

Amennyiben az Alapitvany a XI. 1. a), b), e) és h) pontokban régzitett

szerzédésszegésrél utdlagosan, a bevaltast kévetden szerzett értesillést, valamint a X.
3.1.3. b) és c) pontban régzitett elallasi ok a bevaltas utan kévetkezik be, tovabba a
pénziigyi intézmény IX.8., XII.12., XIll.4., XIIL6. és XIII.8. pontokban  foglalt
kotelezettségeinek megszegése miatt az Alapitvany kévetelésének megtériilése
egészben vagy részben meghitsul, végezetiill amennyiben a pénziigyi intézmény a
XII.12. pontban foglalt iratcsatolasi k6telezettségének nem tesz eleget, Ugy az
Alapitvanyigényt tarthat a vallalkozas szerzédéseihez kapcsolédoanaz altala a kezesi
jogviszony kévetkeztében korabban megfizetett teljes 6sszegnek a pénziigyi intézmény
altal tortén6 visszafizetésére.
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3.  Kartérités

Amennyiben a pénziigyi intézmény téves adatszolgaltatasa miatt az Alapitvany a
tényleges k6telezettségét meghaladé mértékii désszeget fizet ki, s emiatt kar éri, a
pénziigyi intézmény koteles a kart megtériteni.

4. Ervénytelenség

A pénztigyi intézmény tévedést eldidéz6 és megtéveszté magatartasanak
figyelembevételével az Alapitvany jogosult a kezességi szerzédést, mint érvénytelen
szerzédést megtamadni,illetve a kezesi helytallasi kdtelezettségét az érvénytelenségi
kereset jogeréselbiralasig megtagadni.

XI. AZ ALAPITVANYI KEZESSEG BEVALTASA

1. A bevaltasnal alkalmazandé iizletszabalyzati és egyéb rendelkezések:

Az alapitvanyi kezesség bevaltasara a kezességvallalas idépontjaban hatalyos
Uzletszabalyzat az iranyado. A bevaltasi eljarasra a hataridé (XII. 8. pont)
vonatkozdsaban a bevaltdsi kérelem Alapitvanyhoz térténd beérkezésekor hatalyos
Uzletszabalyzat rendelkezéseiranyado.

A XI.2. pont és XII.12. pontok a 2018. juinius 4-ét megelézéen az Alapitvanyhoz a
Rendszerbenelektronikus Uton beérkezett kezességi kérelmek alapjan létrejott kiadott
kezességi szerzédések vonatkozasaban is alkalmazasra kertlnek azzal, hogy
amennyiben a kezesség bevaltasa anélkiil torténik, hogy a pénzigyi intézmény a
XII.12. pontban régzitett eredeti dokumentumokat az Alapitvany szamara a bevaltasig
megkildte volna, azzal a pénziigyi intézmény kifejezetten elfogadja a XI.2. pontban
régzitett jogkévetkezménytés a visszafizetésre kotelezettségetvallal.

2. A XII. 5. pontban meghatarozott esedékessé valasi idépontot (a tovabbiakban: a
kovetelés esedékessé valasi idépontia) kovetéen a pénztigyi intézményi kévetelés
engedményezésére a XIII. 6. j) pontban leirtak vonatkoznak.

3. A bevaltasra nem kerilhet sor,

3.1 amennyiben a kezességi szerzédés nem jétt létre, nem lépett hatalyba, — a X. pont
rendelkezései szerint - megsziint, vagy megsziintetésre kerillt,illetve — a XI. 3. pont
szerint — érvénytelen;

3.2 amennyiben a pénziigyi intézmény a szerzédést a Ptk. 6:382. §-ban vagy 6:387. §-ban
meghatarozottakon kivili, illetve nem az adds fizetési késedelmével, vagy
szerzédésszegésével dsszefiiggé okbdl mondta fel, kivéve amennyiben a szerzédés
felmondasahoz az Alapitvany elézetesen hozzajarult;

3.3. amennyiben a bevaltasi hataridéletelt;

3.4 ameddig a jelen Uzletszabdlyzat alapjan az Alapitvany ltal kiszdmlazott dfj vagy
kdltség nem kerlil megfizetésre.

4. A bevaltast az Alapitvany megtagadhatja, amennyiben

4.1 aLehivasiLap és mellékletei nem feleInek meg az Uzletszabalyzatban foglaltaknak;

4.2 a pénziigyi intézmény a bevaltasi eljaras soran a hidnypotlasi eljarasban rogzitetteknek
hataridében nemtett eleget.

5. Az Alapitvany kezesi helytalldsi kételezettsége bedalltanak idépontia - az
Uzletszabalyzatban meghatdrozott feltételek fennallasa esetén — a kévetelés alabbi
esedékessé valasi idépontja:

e aszerzédés szabalyszerti felmondasa, vagy

e aszerzédés végs6lejarta, vagy

e a felszdmolastelrendelé végzés kézzététele.
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Az alapitvanyi kezesség bevaltasakor a pénziigyi intézmény a Lehivasi Lap
mellékleteként jelen Uzletszabalyzat Ill. 1.3 pontjaban felsorolt dokumentumokat,
tovabba — masolatban — az alabbi iratokat kételes becsatolni:

e a szerzédés felmondasat,illetve a lejaratot kévetéen kildétt felszdlitast, és a

szabalyszerli kézbesitést igazolé irat az adds és az egyéb dologi és személyi
kételezettek vonatkozasaban;

e  ahatraléki kimutatas az adéssal szembenikévetelésekrdl;

e a szerzédésben szerepl6 (hatalybalépési, hitelkeret-nyitasi) feltételek bedalltat
bizony/itd irat(ok) és a hitelkeret-nyitas tényét igazolé szamviteli bizonylat(ok);

e az adds ellen folyO cséd-, felszamolasi és végelszdmolasi eljaras esetén a
hitelezdi igény bejelentése és annakvisszaigazolasa;

e ingatlan fedezet esetén a zalogjog bejegyzést tartalmazo tulajdoni lap, ingd és
vagyon/ kdrllirassal meghatarozott vagyontaérgy fedezet esetén a zalogjog
bejegyzést tartalmaz6 MOKK Tandsitvany/hitelbiztositéki nyilvantartasba torténé
bejegyzések igazolasa;

e fedezetmddosités esetén az Ujonnan bevont biztositékokra vonatkozé
szerz6dések, vagyoneértékelések, értékbecslések, tulajdoni lapok,

MOKK/hitelbiztositéki nyilvantartasba torténé bejegyzések;

¢ a pénztigyi intézmény kotelezettségvallalast célz6 déntés-eldkészité eldterjesztése
és hatarozata.

A pénziigyi intézmény a_ kévetelése esedékessé valasat kévetéden kételes
haladéktalanul meginditani a kévetelésérvényesitést célz6 eljarasokat, mellyel
kapcsolatos iratok megktildését az Alapitvany jogosult a bevaltas feltételétil szabni.

Amennyibena bevaltas jogszertiségének, ktilénésen a II. 1. pontban foglalt azonositasi
feltételek fennallasanak vizsgalatahoz az Alapitvanynak tovabbi adatokra van
szuksége, az Alapitvany jogosult az addsra, az addscsoportra, a szerzddés
teljesitésére, az adésnak a pénztligyi intézménynél fennalld mas szerzédésére, a
szerz6désben irt fedezetekre vonatkozéan tovabbi informacidkat, adatokat kérni, a

pénziigyi intézmény pedig kételes a sajat szabalyzataiba, az addshoz kapcsolédé
belséirataiba az Alapitvany szamara betekintést biztositani.

A felmondolevél, illetéleg felszdlitas akkor tekintheté6 szabalyszertien kézbesitettnek,
ha az arra alkalmazando jogszabalyokban,illetve a szerzédésben vagy a szerzédés
részét képezé egyéb dokumentumokban foglalt kézbesitési szabalyok alapjan
szabalyszertinek tekintend6.

A kezesi helytallasra vonatkoz6 igény, a bevaltasi feltételek fennallta esetén a teljes
kévetelés esedékessé valasi iddpontjat kovet6 210. napig érvényesithetd.

A pénztigyi intézmény a kévetelés esedékessé valasat kévetéen, a bevaltasi kérelem
benyujtasat megelézden kételes a kévetelés esedékessé valasardl valamennyi dologi
és személyi kételezettet értesiteni, illetve teljesitésre felszdlitani. Amennyiben a
szerzédést kézokiratba foglaltak, a pénztigyi intézmény kételes a felmondast illetve
amennyiben a kdézvetlen végrehajthatosaghoz szikséges, az adds és egyéb
kotelezettek felszdlitasat is — k6zokiratba foglaltatni.

A bevaltasi hatarid6 meghosszabbitasa nem lehetséges.

A bevaltasi kérelem hataridében kertil benyujtasra, amennyiben
e azt legkésébb a hatarid6 utolsé napjan ajanlott kildeményként postara adtak, vagy

(amennyiben a 210. nap munkasziineti napra esik, Ugy a hatarid6 utolsé napja az
azt kévet6 els6 munkanap)

e kézbesitével torténdé kiildés esetén a bevaltasi kérelem az Alapitvanyhoz 210
naponbelt beérkezik.
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10.

11.

A 2017. junius 1. elétt kiadott kezességek esetén a bevaltasi hatariddbe nem szamit
bele

  a) a csédeljarasban az ideiglenes fizetési haladéknak a Cégkézlényben térténd
kozzétételétél kezdédé6 és a csédeljaras megsztintetését kdvetéen elrendelt
felszamolasi eljaras megindulasanak Cégkézlényben térténd kézzétételéig tartd
vagy az adésellen indult csédeljarasban megk6tétt csédegyezség szerinti, a teljes
kévetelés esedékessé valasaig terjedé idészak;

b) az addssdgrendezési eljarasban a birdsagon kivilli adéssagrendezési eljaras
kezdeményezésérél szol6 hirdetmény Csaladi Csdédvédelmi Szolgalat honlapjan
torténéd kézzétételének napjatdl, illetéleg a birésagi adéssagrendezést elrendeld
jogerés végzés a természetes személyek addssagrendezési nyilvantartasaban (a
tovabbiakban: ARE nyilvantartasban) tdrténé k6ézzétételének napjatol a teljes — az
id6k6zbeni befizetésekkel csdkkentett — hatralékos kévetelés esedékessé valasaig
terjed6 idészak.

Az Alapitvany helytallasi kotelezettsége a XII. 5. pontban emlitett idépontban fennalld,
meg nem fizetett téketartozas dsszegének (kezességgel biztositott Osszeg) a
kezességi szerzédésben meghatdrozott szazalékdig, de legfeljebb az ott
meghatarozott téke 6sszegig terjed.

Amennyiben a kdévetelés a XII. 5. pontban emlitett idépontban fennallo é6sszeghez
képest a bevaltast megelézéen részben megtérill, Ugy aranyosan csdkken az
alapitvanyi kotelezettségis.

A szerzédéses biztositékokbdl szarmazé - a XIll. 9. pontban emlitett kéltségekkel
csokkentett — megtériilés 6sszegébél a XIII. 7. pontban emlitett felosztas alapjan az
Alapitvanyt illet6 6sszeggel az Alapitvany helytallasi kotelezettsége csdkken.

A becsatolt dokumentumok megfelelésége esetén az Alapitvany 15 munkanapon belil
elkésziti, 6s a pénziigyi intézménynek megkildi a bevaltasi kérelemre vonatkozdan a
bevaltasi elszamolast.

A cséd- és adéssagrendezési eljarasokban a csédegyezség,illetve adéssagrendezési
egyezségek létrejétte elétt telles Gsszegben esedékessé valt kévetelések bevaltasa
tekintetében az alabbi szabalyok iranyadoak:

a) A Polgari Torvényk6ényvrél szdl6 1959. évi IV. térvény (régi Ptk.) hatalya ala
tartozd kezességek esetén a bevaltasi kérelem elbirdlasa sziinetel a
csédeljarasban az ideiglenes_ fizetési haladék Cégkdzlényben  térténd
kézzétételétél kezdédéen, a csdédeljaras megsztintetését kévetéenelrendelt,illetve
a csdédegyezség nemteljesitése miatt elrendelt felszamolasi  eljaras
megindulasanak Cégk6zlényben térténé kézzétételéig. Amennyiben az Addsellen
indult csédeljaras egyezséggel zarult, a megkétdtt csédegyezség maradéktalan
teljesitése esetén az Alapitvany fizetési kotelezettsége megsziinik.

b) A Ptk. hatdlya ala tartozd kezességek esetén az adds részére a csédeljarasban
engedett fizetési haladék az Alapitvany fizetési kotelezettségét nem érinti. Az
addsellen indult felszamolasi vagy csédeljarasban kététt egyezség az Alapitvany
kételezettségét nem érinti, ha a pénziigyi intézmény az Alapitvanyt az egyezség
megkétését megelézéen annak feltételeird| tajékoztatta. A  tajékoztatas
elmaraddsa esetén az Alapitvany kételezettsége lecsékken az egyezségben
meghatarozott mértékre.

c) az addéssagrendezési eljarasban az Alapitvany a fizetési kételezettségét az
addéssagrendezési egyezség megkotéséig mar esedékessé valt, az addssal
szemben fennallé teljes kovetelés alapjan, legfeljlebb az addst a fennmaradd
tartozasok megfizetése ald| mentesité birdsagi hatarozat jogerére emelkedéséig
teljesiti, amennyiben ezen iddpontig a bevaltasi kérelem teljes iratanyaga
maradéktalanul és megfeleléen rendelkezésre all. A mentesité birdsagi hatarozat
jogerére emelkedésével az Alapitvany fizetési kotelezettsége is megsziinik.
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13.

14.

15.

A becsatolt dokumentumok meg nem feleléssége esetén az Alapitvany a teljesitést
megtagadja, vagy 30 napos_ hataridé  kittizésével hianypotlasra, esetleg
adategyeztetésre, vagy k6zdés helyszini ellendérzésre szdlithatia fel a pénzigyi
intézményt. Ez utdbbi esetben a hianypotlas teljesitésétél, illetve az adategyeztetés,
helyszini ellenérzés megtorténtétél a bevaltasi elszamolas elkészitésének hatarideje
ujra kezdédik.

Amennyiben a pénziigyi intézmény 30 napos hataridén beltil a hianypotlasnak nem,
vagy csak részben tesz eleget, Ugy az Alapitvany a bevaltast megtagadhatja. A
pénziigyi intézmény kérelme alapjan, indokolt esetben az Alapitvany a fenti hataridét
meghosszabbithatja.

Ha a Lehivasi Lap vagy mellékletei nem felelnek meg a jelen Uzletszabélyzatban
foglaltaknak, az Alapitvany a kezesség bevaltasat megtagadhatja.

Amennyiben a IlI.1.3. pontban régzitett dokumentumok kéziil a Nyilatkozat Agrar
Széchenyi Kartya konstrukciékban valé részvételhez (melynek részét képezi a Kezesi
nyilatkozat) eredeti papir alapU példanyai nem kertiltek megkilldésre a Lehivasi Lap
mellékleteként, ugy azt a pénztigyi intézmény kételes megérizni és a kezesség
bevaltasat kévetéen, ha a kévetelés érvényesitéséhez sziikséges — barmikor — az
Alapitvany kérésére megkildeni, azzal, hogy annak elmaradasa esetén a XI.2.
pontban foglalt jogkévetkezmények érvényestlnek.

A bevaltasi kérelem jovahagydsat kévetéen az Alapitvany 5 munkanapon belil
intézkedik a pénziigyi teljesitésrél.

A pénziigyi intézmény kételes eleget tenni a Ptk. 6:417. § (5) és 6:430. §-ban eldirt
tajékoztatasi kotelezettségnek.

Az Alapitvany a Ptk. 6:422. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazasa soran kizarja a
vallalkozassal szemben fennallé barmely tajékoztatasi és tajékozddasi kotelezettségét.

XIII. AZ ALAPITVANYI KEZESSEGHEZ KAPCSOLODO

KOVETELES ERVENYESITESE

Ha az Alapitvany a kezességi szerzédés alapjan a pénztigyi intézménynekteljesit,
akkor a — Ptk. 6:57. § (2) bekezdése alapjan — megtéritési igényként a kévetelés
aranyos része az Alapitvanyra szall at jarulékaival, — a Ptk. 6:57. § (3) bekezdése
alapjan az azt biztosité jogokkal, valamint a végrehajtasi joggal egyitt (ideértve
valamennyi, az alapitvanyi kezesség Altal biztositott szerzédést biztosité jogot, illetve
biztositékot, azok keletkezésének idépontjatol fiiggetlentil).

Amennyiben barmely, Alapitvanyonkivili biztositékot nyUjté a pénziigyi inteézménynek
teljesit, az Alapitvannyal szemben megtéritési igényt nem érvényesithet, fliggetlenil
attdl, hogy a biztositék nyujtasara az alapitvanyi kezességlétrejottét megelézéen vagy
azt kévetéenkerilt sor.

Az Alapitvany megtéritési igénye keletkezésének napja a kezesség dsszegének a
pénziigyi intézményaltal megjeldlt bankszamlan térténé jovairas napja.

Az Alapitvany kévetelése utan a szerzédésben meghatarozott, a kévetelés esedékessé
valasanak idépontjaban érvényes mértékii késedelmi kamatot szamitja fel. A kovetelés
behajtasa esetén a pénziigyi intézmény a késedelmi kamatot is kételes a
kételezett(ek)t6! behajtani, és a XIII. 7. pontban leirtak szerint az Alapitvany felé
elszamolni.

Az Alapitvanyt megillet6 kévetelések érvényesitése érdekében az Alapitvany jar el,
kivéve, ha a pénziigyi intézménnyel megkététt kézvetitéi megallapodas alapjan a
kovetelés érvényesitésének jogat a pénztigyi intézmény,illetve — kivételesen indokolt
esetben, amennyiben azt a pénziigyi intézménnyel valé egytittmtikédés indokolja — a
pénziigyi inteézmény kapcsolt vallalkozasa részére atengedi.
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4.5

A pénztigyi intézmény az Alapitvannyal k6tott Megallapodasban vallalta, hogy
kézremikédik a bevaltas utani igényérvényesitésben, kévetelés-kezelésben, behajtasi
eljarasban. Ennek keretében:

A pénztigyi intézmény kételes egyeztetni a kévetelés behajtasra valasztott eljarast és
modszert az Alapitvannyal.

Az Alapitvany jogosult a pénziigyi intézményektdl a kévetelésérvényesitési eljarasok
eldtt egyeztetést igényelni, ennek keretében irasban kérni, hogy az egyes, tervezett
kovetelésérvényesitési lépésekré| elézetesen tajékoztassak, indokoljak azok
megalapozottsagat.

Az Alapitvany jogutddlasat kévetéen az Alapitvany és a pénztigyi intezmény egyezteti
a jogutddlas bejelentését.

A pénziigyi intézmény kételes 5 munkanapon belli tajékoztatni az Alapitvanyt minden
olyan k6riilményrdl, mely a kévetelés behajtasat veszélyezteti: pl. peres eljaras
inditasa, igényperinditésa, végrehajtasi kifogas stb.

Végrehajtasi eljarasban a pénziigyi intézmény kételes 3 munkanaponbeliil tovabbitani
az Alapitvany részére a végrehajtasi eljarasba val zalogjogos hitelezéként térténd
bekapcsolédasr6l sz6l6 végrehajtdi értesitést és 5 munkanapon bellil az arverési
hirdetményt.

A pénziigyi intézmény haladéktalanul kételes tajékoztatni az Alapitvanyt, ha a
tudomasara jut, hogy a biztositék tulajdonosa megvaltozott. Ezen kételezettség
elmulasztasabél fakadé kar esetén az Alapitvany jogosult a XI. 1. pont utolsé
bekezdésében régzitett jogkdvetkezmények alkalmazasara.

Amennyiben birésagi vagy masolyan eljarasban, ahol a jogi képviselet kételez6, vagy
egyébként az Alapitvany azt mas szempontbol indokoltnak tartja, az Alapitvany az
eljarasban térténé képviseletre megbizast és meghatalmazast ad. A pénzigyi
intézmény ez esetre vallalja, hogy a képviselét informaciévalellatja, és — amennyiben
az Alapitvany és a pénzigyi intézmény képviseletét ugyanaz a jogi képviseld latja el —
iranyitja és ellenérzi tevékenységét, eljarasat. Amennyiben az Alapitvany
kovetelésének érvényesitéséhez kapcsolddd jogi képviselet kdltségét a pénztigyi
intézményfizette meg, Ugy a kifizetett 6sszeg figyelembe veheté kdltségnek minésill a
XII. 7. pontban régzitett elszamolas soran.

A bevaltast kévet6en az Alapitvany jogosult a bevaltas kévetkeztében rea atszallt
kovetelésrészt sajat maga kezelni, elidegeniteni vagy a pénztigyi intézményen kivil
mas személy kezelésébe adni. Az Alapitvany e déntésérdl a pénziigyi intézményt
irasban értesiteni kételes.

A pénziigyi intézmény a kovetelés esedékessé valasanak idédpontjatol kezdéddéen — a
kezesség bevaltasat megelézéen, valamint azt k6vetéen is — az alabbiakhoz kételes az
Alapitvany elézetes hozzajarulasat beszerezni:

a) a jelentésebb pénziigyi raforditast igényl6 behajtasi cselekmények
kezdeményezéséhez(pl. érzés, szakértdi, gyvédi, kovetelés kezel6i megbizas);

b) vételi jog gyakorlasahoz;

c) hitel-vagyon konverzidés Ugylet végrehajtasahoz;

d) minden egyéb vagyonértékesitéssel, hitelezdi kielégitéssel kapcsolatos
megallapodas megk6téséhez;

e) végrehajtasi eljarasban: az arverési becsérték elfogaddsahoz, arverésen kivili
vagyonértékesitéshez torténé hozzajarulashoz;

f) csédeljarasban: fizetési haladék megadasdhoz térténd hozzajarulashoz,
csédegyezség megkétéséhez;

g) felszamolasi eljarasban: felszamolasi egyezség megkdétéséhez, k6zbensé mérleg
elfogadasahoz, zardmérleg és vagyonfelosztasi javaslat elfogadésahoz;
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h) végelszamolasban:hitelez6i egyezség megkdtéséhez;

i) dvadék-bevaltashoz, felhasznalashoz;

j) a pénziigyi intézmény sajat kévetelésrészének dnall6 engedményezéséhez.

Az Alapitvany az elézetes hozzajarulasahoz k6tdtt eljarasi, kovetelésérvényesitési
lépéseknél jogosult a hozzajarulasat feltételhez kétni.

A pénziigyi intézmény a kdvetelésérvényesitési eljaras soran hozza befolyd
megtériilésbél a befolyt — az eljaras kéltségével csdkkentett — dsszegnek a kezességi
szerzédésben meghatdrozott szazalékat, de legfeljebb az Alapitvanytél kezesség
cimén lehivott és a XIII. 2. pont szerinti késedelmi kamattal novelt dsszeget a javara
tértént megfizetést kévetéen atutalja, fiiggetleniil az alapitvanyi kovetelésnek a
pénziigyi intézmény altal nyilvantartott koveteléshez viszony/tott aranyatol.

Amennyiben a megtérillés dsszege alapjan a teljes kdltségekkel és késedelmi
kamatokkal névelt alapitvanyi kovetelés megtériilése vélelmezhetd, Ugy a pénzigyi
intézménya visszatértilés jelzését megelézden az Alapitvanytol megkéri az alapitvanyi
kovetelés aktudlis dsszegét.

A pénzigyi intezmény a megtérilléstél, részmegtérillés esetén az egyes részletek
pénztigyi intézményhez térténd megfizetésétd| szamitott 15 napon beliil értesiteni
koteles az Alapitvanyt a megtérilés Odsszegérdl, részletes elszamolas,
kdltségelszamolaés esetén az elszamolni szandékozott kdltségekre vonatkozé
dokumentacié megkildésével.

Amennyiben a pénziigyi intézmény kovetelésérvényesitésre inditott eljarast csak a
sajat kévetelésrésze tekintetében inditotta meg, és az Alapitvany kévetelésrésze
tekintetében kévetelésérvényesitési eljaras nincs folyamatban, Ugy a pénztgyi
intézmény az ebbdl szarmaz6 megtérillésekkelis a fentiek szerint kételes elszamolni.

Az értesités alapjan az Alapitvany megvizsgalja az elszamolast és ennek elfogadasarol
értesiti a pénziigyi intézményt, melynek kézhezvételét kévet6 15 napon beliil a
pénziigyi inteézmény az Alapitvany bankszamlajarateljesiti az utalast.

A pénziigyi intézmény késedelmes fizetése esetén az Alapitvany a Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult, mely a visszatérillés pénztigyi intézményhez tortént
érkezésének napjatol szamitott 15 nap elteltét kovetéen valik esedékessé.

Amennyiben egy biztositék tébb kévetelést is biztosit, akkor az abbdl szarmazo
visszatértilést a kKovetkezdképpenkell a kévetelések k6zétt felosztani:

a) a pénztigyi intézmény kizarélag azon kévetelései, illetve azok bejelentett
Osszegénél nem nagyobb dsszegii egyéb kévetelései kapcsan jogosult
visszatériilésre, melyek a kezesség(ek) igénylésekor az Igénylé Lapon
felttintetésre kertilt(ek), vagy az Alapitvany a biztositék tovabbi terheléséhez
hozzajarult,

b) amennyiben a visszatériilés nem zdlogtargybol szarmazik, Ugy a visszatértilést a
biztositott kévetelések k6z6tt a kévetelések fennalld t6kedsszegének aranyaban
kell felosztani,

c) zalogtargybdl szarmazo visszatértilés felosztasara a Ptk. szabalyait kell alkalmazni
azzal, hogy a jelzalogjog terjedelme szerzédésenként a tdkén feltil legfeljebb 1
évre esé kamatlehet.

Ha az Alapitvanya XIII.5. pont alapjan ktlén érvényesiti kévetelését, és a megtériilés
kiutalasdra jogosult személy vagy szervezet ezen elszamolasi kételezettséget nem
veszi figyelembe, és ennek eredményeképpen az Alapitvany a fentiekben ismertetett
bevételmegosztashoz képest kevesebb Osszeget kap az adott biztositékbdl, Ugy a
pénziigyi intézmény kételes a hozzaé befolyt dsszeggel fentiek szerint az Alapitvany
felé elszamolni, és a kilénbézetet az Alapitvany felé a hozza ily médon befolyt
tobbletbd! megfizetni.

A kévetelésérvényesitéssel Osszefiiggé indokolt és igazoltan megfizetett kéltségeit,
illetve minden olyan tovabbi kdltséget, amelyhez az Alapitvany annak felmertilését
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11.
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1.2

megelézéen elézetesen hozzajarult, a pénziigyi intézmény az Alapitvanyt megilleté
rész kiszamitasat megelézéen levonhatja a megtériilés 6sszegébdl.

Amennyiben a kovetelésérvényesités soran a pénziigyi intézmény a kéltségeit csak
részben vagy egyaltalan nem tudja levonni, Ugy a behajtas érdekében a pénzigyi
intézmény altal megfizetett kdéltségek le nem vont részének aranyos része az
Alapitvanyt terheli, melyet a pénziigyi intézmény a zard elszamolds keretében
érvényesithet. A zard elszamolas megtdrténtérdél szdld alapitvanyi értesités
kézhezvételét kévetéen az esetleges kdltségtéritésre vonatkozd igény nem
érvényesithetd.

Ha a pénzigyi intézmény kévetelését Onadllban engedményezi, Ugy a kdltségek
aranyos részének megfizetésére vonatkoz6 igényét az engedményezésre vonatkozé
hozzajarulas megkérésekorkell jeleznie.

Egylittes engedményezés esetén a kdltségekkel kapcsolatos pénziigyi intézményi
igényt az engedményezési szerzédésalairasaig kell a pénziigyi intezménynekjeleznie.

Ha az Alapitvany engedményezi 6nalléan k6vetelését, Ugy a pénziigyi intézmény a
kévetelés engedményezésének iddpontiaig felmerilt kdltségeit a zard elszamolast
megelézéen,az Alapitvany killon felhivasara, 15 napon belil érvényesitheti.

A behajtasi eljaras befejezését, vagy a kévetelés pénztigyi intézménnyel térténd
egylittes engedményezését kévet6 30 napon beliil, de legkésébb a kezesség
érvényesitésétél szamitott 3 év elteltével a pénziigyi intézményteljes kéréi elszamolast
(zar6 elszamolast) készit az addstdl behajtott kovetelésekrdél, az Alapitvanynak atutalt
ésszegekrél, az elszamolt behajtasi kédltségekrél, a behajtasi tevékenységérdl, a
megtériilés mértékérdl, kérve az Alapitvanytol a zar6 elszamolas elfogadasat.

A behajtasi eljaras akkor tekintheté befejezettnek, ha a kévetelés teljesen megtérill
vagy a kévetelés fennmaradéd része dokumentaltan behajthatatlannd valik. A
behajthatatlanna torténé mindsitésnél a szamvitelrél szdl6 2000. évi C. torvény
rendelkezéseiaz iranyadok.

A zar6 elszamolas a kezesség bevaltasatdl szamitott 3 éven tul is teljesithetd,
amennyiben a kévetelésérvényesités ezen idészak alatt nem zarultle.

Ha az Alapitvany sajat kévetelés részét engedményezi, a zaré elszamolast - a
pénziigyi intézmény értesitését_kévetéen -— sajat hataskérben végzi. A pénziigyi
intézmény eljarasara - az Uzletszabdlyzatban és a Megallapodasban nem
szabalyozott kérdésekben — a Ptk. szabalyai iranyad6k azzal, hogy a Megallapodas
szerint a pénzigyi intézménynek dij nem jar.

XIV. AZ ALAPITVANY ELLENORZESI JOGA

A pénzigyi intézmény lehetévé teszi, hogy az Alapitvany képviseldi, illetve az altala
megbizott szakért6 a pénztigyi intézményi képviselével kézésen a _helyszinen
megtekintsék a kezességi Ugyekkel érintett vallalkozasokat és ellenérizzék a
biztositékokat.

Az Alapitvany indokolt esetben jogosult az tigylet dsszes kérllményének vizsgalataval
szakért6ét megbizni.

A megtekintés, illetve az ellenédrzés soran az Alapitvany felhivhatja a pénztgyi
intézményfigyelmét a sérelmesnektartott eljarasra vagy az elmulasztott intézkedésre.
Szerzédésszegés, valamint a tévedésrél, megtévesztésrél valé tudomasszerzés
esetén az Alapitvany a szerzédésszegés szankcidit jogosult alkalmazni.

A szakért6é jogosult az érintett Ugy irataiba betekinteni, a pénztgyi intézmény
alkalmazottjatd!, megbizottjatol, az addstdl az Uggyel kapcsolatosan tovabbi adatokat,
informacidkat, iratokat kérni, a helyszinen a hitelcél megvalésuldsaval, a fedezetek
allapotaval kapcsolatos helyszini ellenérzést végezni.
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Amennyiben a vallalkozas valamely adéscsoportba sorolhatd, a szakért6 betekintési,
adatkérési, helyszini ellendrzési jogosultsaga az egész addscsoport vonatkozasaban
fennall.

Amennyiben az adésnak a pénztigyi intézménynél t6bb szerzédése is fennall, a
szakért6 betekintési, adatkérési és helyszini ellendrzési jogosultsaga ezekre is kiterjed.

3. Szakértéként az Alapitvany altal megbizott kénywvizsgalé, igyvéd vagy kévetelés- és
kockazatkezelésseltizletszertien foglalkoz6 vallalkozas jarhatel.

4. A pénziigyi intézmény hozzdjarul, hogy a Magyar Allamkincstar a kezességvallalast
kévetden a szerzédés megsziinését,illetve a szerzddésbdl fakad6 teljes kovetelés
esedékessé valasat kévet6 harom évig —- legfeljebb azonban a tartozas teljes
visszafizetéséig vagy a kdvetelésérvényesitési eljdrdsr6l| a Magyar Allamkincstar
részére az Alapitvanyaltal kiild6tt értesités megkiildését kovet6 30. napig — a pénztigyi
intézmény szerzédéssel kapcsolatos nyilvantartasait, elszamolasait — fiiggetlen, kiils6é
szakért6 igénybevételével is — megvizsgalhassa.

XV. KOZLESI SZABALYOK2018. J UNIUS 4-TOL, ELEKTRONIKUS BELYEGZOVEL

IGENYELT KEZESSEG ESETEN

1. _K6zlés elektronikus bélyegzévelellatott dokumentumokesetén

1.1 Az Igénylé6 Lap (ideértve a hianypotlas, adathelyesbités, mddositas, mddositasi
adathelyesbités soran bekiildétt kezességi kérelmetis), a Kezességi Levél/mdédositott
Kezességi Levél/adathelyesbitést tartalmazd Kezességi _—_Levél/mddositasi
adathelyesbitést tartalmazd Kezességi Levél elektronikus bélyegzével ellatva a
Rendszeren keresztul kertiInek megkildésre.

1.2 Az 1.1 pontban régzitett dokumentumokkéztil

a) a pénziigyi intézmény altal az Alapitvanynak megkildétt dokumentumok a
Rendszerbentdrténé iktatassal,

b) az Alapitvany altal megkilldétt dokumentumok a Rendszerben  térténd
megnyitassal

minéstilInek k6zdltnek, amely idépontot a Rendszerrégziti.

Amennyiben az atvétel nem munkanapontérténik, a k6zlés idépontja az atvételt kovetdé
elsé munkanap.

1.3 Az iktatas a hétf6t6l csitértokig 15 ora elétt, illetve pénteken 12 dra elétt a
Rendszerben benytjtott kérelem esetén a benyujtas napjan, a hétf6td! cstitértékig 15
éra utan, illetve pénteken 12 dra utan benydjtott kérelem esetén a benyujtast koveté
munkanapontorténik.

1.4 Amennyiben a pénziigyi intézmény a Kezességi Levelet a Rendszerben térténéd
elhelyezését kéveté 5. munkanapon sem nyitja meg, akkor a Kezességi Levelet az ezt
kévet6 munkanaponkézéltnekkell tekinteni.

1.5 A hatarid6k a kézlést k6veté napon kezdédnek.

2. Ké6zlés elektronikus bélyegzévelel nem latott dokumentumok esetén

2.1 Az 1.1 pontban nem rogzitett dokumentumok esetén a kézlés a Rendszerben
tovabbitott tajékoztatd Uzenet formajaban torténik.

XVI A PTK. RENDELKEZESEI TEKINTETEBEN TETT FENNTARTASOKES EGYEB
RENDELKEZESEK

1. Az Alapitvany az Uzletszabélyzathatdlya ala tartozo szerzddéskétései soran kizarja a
Ptk. alabbi rendelkezéseinek alkalmazasat:
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

a) Ptk. 6:63. § (5) bekezdés,

b)  Ptk. 6:422. § (2)-(3) bekezdés (XII.13. pont).

Egyéb rendelkezések

A pénziigyi intézmény nevében alairasra jogosult személyek felsorolasat és aldiras-
mintajat a pénztigyi intézmény az Alapitvany rendelkezésére bocsatja, és gondoskodik
annak folyamatos karbantartasardl. Az Alapitvany a pénztigyi intézménynek megkildi
az Alapitvany nevében aldirasra jogosultak listajat, és haladéktalanul intézkedik a
valtozas k6zlése irantis.

Az Alapitvany jogosult a pénztigyi intézményt felhivni az XVI. 2.1. pontban régzitett
bejelentés kiegészitésére, amennyiben a  kezességi szerzédés_ alairasa
cégszertiségének vizsgalata soran az Alapitvany a bejelentés hidnyossagatAllapitja
meg.

Az Alapitvany irattarolasi és archivalasi feladatoknoz kapcsoléd6 tevékenységét a
Bravogroup Rendszerhaz Kft. (1145 Budapest, Ujvilag u. 50-52.) — kiszervezett
tevékenység keretében — latja el.

Az Alapitvany egyes informatikai rendszereinek Uzemeltetési tamogatasat a Netalfa
Informatikai Szolgaltat6 Kft. (9700 Szombathely, Fé tér 7.) — kiszervezett tevékenység
keretében — latja el.

Az Alapitvany kezességvallalasanakUzleti folyamatat segité informatikai megoldasok,
programok iizemeltetési tamogatasat a Nest-IT Tanacsadé és Szolgaltat6 Korlatolt
Felelésségi Tarsasag (2096 Urém, Tiizér utca 3.) — kiszervezett tevékenység
keretében — latja el.

Az Alapitvany egyesinformatikai rendszereinek Uzemeltetési tamogatasat a NATANET
Informatikai és Szolgaltaté Bt (2440 Szazhalombatta, Géza fejedelem Utja 74.) —

kiszervezett tevékenység keretében — latja el.

XVII. AZ UZLETSZABALYZAT HATALYBALEPESE

Jelen Uzletszabdlyzat rendelkezései 2020. 4prilis 12-6n lépnek hatdlyba, a
hatalybalépés napjatol az Alapitvanyhoz Rendszerben elektronikus Uton beérkezett
kezességi kérelmekre, illetve az azok alapjan létrejott kezességi szerzédésekre
vonatkoznak.

Jelen Uzletszabdlyzat jovahagydsa és médositésa a Kuratérium hatdskérébetartozik
azzal, hogy a jogszabdlyvaltozds kévetkeztében eldirt Uzletszabalyzat médositasi
kotelezettség kévetkeztében sziikségessé val6, és az Agrar Széchenyi Kartya
Termékleirasaval valé d6sszhang megteremtése érdekében sztikséges, valamint a Hpt.
68. § (12) bekezdésében — az Alapitvany szamara végzett kiszervezési tevékenység
végzésével dsszefiiggésben — eldirt modositasok atvezetésére az Uigyvezetd igazgatd
jogosult a Kuratérium utdlagos tajékoztatasa mellett.

Budapest, 2020. aprilis

dr. Herczegh Andras
ligyvezetd igazgatd
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1, szamu melléklet

ASZK HIRDETMENY
Ervényes: 2019. julius 1-t6l.*

1 AZ AGRAR SZECHENYI KARTYA FOLYOSZAMLAHITEL KEZESSEGIDi A

1. _A _pénziigyi intézmény altal megfizetend6 (brutt6) kedvezményes kezességi dij
meértéke a kezesség Osszegeére vetitve:

1,7 %/év"

- ebbélaz allami kezességi dijtamogatas mértéke a kezesség Gsszegérevetitve:

0,75 %/év

-a vallalkozas altal fizetend6 (netto) kezességi dij mértéke a kezesség dsszegére
vetitve: 0,95 %/év

2. Piaci kezességi dij2 mértéke a kezesség Osszegére vetitve:

 

 

   

Elsédleges agrar Ugylet
esetén 1,74%/év3
Nem elsédleges agrar
iigylet esetén 3,24%/év4
 

- ebbdl az allami garancia dijtamogatas mértéke a kezesség dsszegére vetitve:

0,75 %/év

-a vallalkozas Altal fizetendé (nettd) kezességi dij mértéke a kezesség dsszegére

 

 

vetitve:
Elsédleges agrar Ugylet
esetén 0,99%/év

Nem elsédleges agrar
Ugylet esetén 2,49%év    
 

* A Hirdetményben régzitett kezességi dijmértékek érvényességére a kérelem Regisztralé Irodahoz térténd
benyujtasanakidépontja iranyado.

1 Kezességgelbiztositott 6sszegre vetitve (80%-os kezességi mérték esetén): 1,36%
2 Az Alapitvanypiaci kezességi dijai mindenévjulius 1-t6! az Eurépai Bizottsdg N 125/2008 és N 201b/2007
szamu hatarozatai alapjan médositasra keriilnek
3 Kezességgel biztositott dsszegre vetitve (80%-0s kezességi mérték eseté

4 Kezességgel biztositott dsszegre vetitve (80%-os kezességi mérték eseté!

392%
:2,592%
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1,

2.

3.

3.1,

I, FIZETESI FELTETELEK

Dijszamitas médja
késafizets kezesség mértéke | dijmérték , napok szama

100 100 3600
 Kezességi dij = hitel dsszege *

A kezességi dij fizetésénekfeltételei

2.1. A dij szamitasanak alapja a kezesség dsszege.

2.2. Az Alapitvany kezességi dijat a kezességi szerzédés keltezésének napjatol a
kezességvallalas alapjaul szolgalo szerzédés véglejarataig tarté idétartamra
szamitfel.

2.3. Amennyiben az allami tamogatasi jogszabalyok valtozdsa az Alapitvany részére
dijmddositasi kételezettséget ir eld, Ugy az Alapitvany a kezességi szerzédés
modositasa nélkiil jogosult a jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen moddositott
dijat alkalmazni.

2.4. Aszamlazas 360 nap/év és 30 napos hénapokfigyelembe vételével torténik.

2.5. 1 éves futamideji szerzédéseknél a dijat elére, egy Gsszegben, egyszeri
dijfizetéssel, a teljes futamidére kell megfizetni a szamla kidllitasatd| szamitott 45
naponbelil.

2.6. Even tuli futamideji szerzédések esetében az évenkénti dij mértéke a teljes
futamidé alatt a kezességi szerzédés kiadasakor érvényes dij mértékével
megegyezéenkeriil felszamitasra a 2.3. pontban régzitettek figyelembevételével.

2.7. Evenkénti dijfizetéskor:

a) a kezességi dijat a szerzédés futamideje alatt évente egyszer, az Alapitvany
altal kibocsatott szamlak alapjan, a szamla kiallitésatél szamitott 45 napon belil
kell megfizetni,

b) a kezességi dij az induld tortévben a kezességi szerzédés keltezésének
napjatol a targyév december 31. napjaig tarto idészakra idéaranyosan kerill
felszamitasra,

Cc) az induld tortévet kévetden a hitelkeret 6sszege alapjan, Utemezett hitelkeret-
csdkkenés esetén pedig az eléz6 év december 31-én fennalld keretésszeg
alapjan torténik a szamlazas az adott évre vagy tértévre (ha a szerzédés év
k6zben jar le) vonatkozdan,

d) toredék év esetén a kezességidij idéaranyosan keril felszamitasra.

2.8. Evenkénti dijfizetés esetén, amennyiben a kezesség bevaltésdra év kézben keri
sor, az Alapitvanyt a bevaltasi déntés évére jaré teljes 6sszegii kezességi dij illeti
meg. A bevaltas csak a bevaltas évére jard kezességi dij elérehozott, a szamla
kibocsatasatol szamitott 45 naponbeliil torténé megfizetésével lehetséges.

2.9. Evenkénti dijfizetési kezességek bevaltasa esetén, ha a pénziigyi intézmény az
Altala megfizetett dijat az addsra — a vallalkozds részérél felmeriilt ok miatt -
atharitani nem tudja, az Alapitvany az atutalt kezességi dijat a pénziigyi intézmény
ez iranyd kérelme alapjan a pénziigyi intézmény részérél felmerilt igazolt
kdltségnek tekintheti, amelyet a pénzigyi intézmény az igényérvényesités soran a
megtériillés 6sszegébdl levonhat.

Dijfizetési szabalyok a kezességi szerzédés médositasa esetén

Kezességidijat érint6 modositas a futamidé vagy a kezességi d6sszeg modosulasa.
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3.2.

3.3.

3.4,

4.

4.1,

4.2.

4.3.

44.

Amennyiben a kezesség futamideje a mddositast kovetéen nem haladja meg a 367
napot, a kezességi dij megfizetése egy dsszegben torténik. A kezességi dijrol szdl6
szamla a Modositott Kezességi Levéllel egyidejtileg keri kiallitasra.

Amennyiben a moddositast kévetéen a kezesség futamideje legalabb 368 nap, a
kezességi dij fizetése évenkénttorténik. Evenkénti dijfizetésti Ugylet kezességi dijat
érinté mddositasa soran a kezesség dijkulcsa valtozatlan marad a teljes futamidé alatt.
A kezességi dijrél szolo szamla a Modositott Kezességi Levéllel egyidejiileg, majd a
kezesség futamideje alatt évente egyszer kerll kiallitasra.

Kezességi dijat érint6 médositas esetén a kezességi dij a mddositas idépontjaban
fennallé kezességi ésszegre vetitve kerill felszamitasra a 3.3. pontban régzitett, illetve
az évenkénti dijfizetés szabalyai szerint a mddositas atvezetésének idépontjatol
kezdédéen a modositott szerzédés lejaratdig. A médositds atvezetésének iddpontjatol
a méddositast megeléz6 lejaratig idédaranyosan szamitott, korabban megfizetett
kezességi dij a pénziigyi intézmény részére jovairasra keril.

Dijfizetési szabalyok a kezességi szerzédés adathelyesbitése/médositasanak
adathelyesbitése esetén

Kezességi dijat érinté6 adathelyesbités a futamidé vagy a kezességi dsszeg
helyesbitése.

Kezességi dijvaltozassal jard adathelyesbités atvezetése esetén az Alapitvany
helyesbité szamlat bocsatki.

Amennyiben a kezesség futamideje az adathelyesbitést k6vetéen nem haladja meg a
367 napot, a kezességi dij megfizetése egy dsszegbentorténik.

Amennyiben az adathelyesbitést kovetéen a kezesség futamideje legalabb 368 nap, a
kezességi dij fizetése évenkénttorténik.

Ill. KEZESSEGI Di] VISSZATERITESE

Amennyiben a futamid6 csokken elétérlesztés eredményeként, vagy oly médon, hogy az
éves fellilvizsgalat kovetkeztében uj szerzédésselhitelkeret-csdkkentés keretében az
eredeti szerz6dés megsztinik, a futamid6é csékkenéssel aranyosdijvisszatérités jar.

A hatalyba lépett kezességet a pénztigyi intézmény visszavonhatja, amennyiben a
hitelkeret terhére igénybevétel még nem tortént. Az Alapitvany a megfizetett kezességi
dijat a pénzigyi inteézménynek visszatériti.

A hatalyba lépett kezességet a pénztigyi intézmény megszintetheti, amennyiben a hitel
terhére mar igénybevétel tortént. Az Alapitvany a megfizetett kezességi dijnak a
megszintetés idépontia és a teljes futamidé figyelembe vételével szamitott idéaranyos
részét a pénziigyi intézménynekvisszatériti.

Az Alapitvaény a jelen Uzletszabdlyzat X.2 pontjdban régzitett esetben a megfizetett
kezességi dijnak a megsziintetés idépontja és a teljes futamid6 figyelembe vételével
szamitott iddaranyos részét a pénziigyi inteézménynek visszatériti.

Az Alapitvany — jelen Uzletszabalyzat X. 3.1.1.-3.1.3 pontj4ban régzitett — eldll4sa esetén
az addig megfizetett kezességi dij a pénziigyi intézménynekvisszajar.

Dijvisszatéritéskor a fentiek szerint visszajaré kezességidijat az Alapitvany a pénzigyi
intézménynekvisszautalja a szamla kibocsatasatol szamitott 45 napon bell.

IV. KEZESSEGI DiJ A CSOD-, VAGY
ADOSSAGRENDEZESIELJ ARASBAN
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Amennyiben a vallalkozas cséd-, illetve adéssagrendezési eljaras hatalya ala keril,
amely soran egyezséget kdét, — jogerés birdsdgi végzés/ addéssagrendezési
megallapodas alapjan - az egyezség hatdlya alatt az Alapitvany kezességvallalasra
vonatkoz6 helytallasi kételezettsége felfliggesztésre keriil. A felftiggesztés
id6tartamara az Alapitvanynak kezességi dij nem jar.

A IV.1. pontban régzitett egyezség teljestilése esetén — a jogerés mentesité birdsagi
végzés, illetve hataérozat alapjan — a kezességfelfiiggesztésének idészakat érintéen az
Alapitvany részére mar teljesitett kezességi dij a pénziigyi intézmény részére
aranyosan visszatéritésre keriil, a III.6. pontban foglaltak szerint.

Amennyiben a vallalkozas a IV.1. pontban rogzitett egyezséget nem teljesiti, az
Alapitvany a kezességi dijat — a felfliggesztés idétartamatis beleértve — felszamitja.

Amennyiben az eurdpai unids versenyjogi értelemben vett allami tamogatasi szabalyok
mar nem teszik lehetévé dijkedvezmény vagy kéltségvetési dijtamogatas nyujtasat, a
kezességi dij az allami tamogatasi lehetéségek fiiggvényében piaci dijon kertl
alkalmazasra.
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2. szamu melléklet

ESEMENYKOZLES

TAJ EKOZTATASI KOTELEZETTSEGEK

Az Alapitvany mikédési rendje szerint a vallalkozéval nem all kapcsolatban, ezért annak
érdekében, hogy nyilvantartasait megfelel6en vezetni tudja, és a vallalt kételezettségeirél
aktualis adatokat tartalmazé adatbazisa legyen, a pénziigyi intézmények az Alapitvanynak
rendszeresen havonta — minden honap 5. munkanapjaig (januar hénapban a 10.
munkanapig) — a kévetkez6 adatokrél adnak tajékoztatast a Rendszerben — az erre a célra
kialakitott feliileten torténé — kézléssel.

- az Alapitvanynal nyilvantartott torlesztési kotelezettségek nem, vagy szerzédéstél
eltérdé dsszegii teljesitése, egyenlegkézlés (fennallé tékeegyenleg).

A Rendszerben régzitett adatok alapitvanyi atvezetéssel kerlilnek be az Alapitvany
adatbazisdba. Az Alapitvany minden honapot kévet6 hd 5. munkanapjan — januarban a 10.
munkanapon — (munkasztineti nap esetén az azt kévet6 munkanapon) automatikus zarast
végez, amelynek eredményeként az adott honaptervezett torlesztését teljesitettnek tekinti
abban az esetben, amennyiben nem érkezett eltéré (nem, vagy szerzédéstéleltéré fizetésrél
szolé) kézlés. Ha a folyamat eredményeként egy adott tgyben mind a torlesztési
kotelezettség, mind a kamatelmaradas 6sszege nulla, akkor a kévetkez6é idészaki zaras
soran lezarasra kertil, amennyiben a pénziigyi intézmény iddkézben nem mddositja az
egyenleget.

A havi zarast kovetéen a lezarandé kezességekrél a pénziigyi inteézmények tajékoztatast
kapnak a Rendszeren keresztiil. Az Alapitvany ezen tajékoztatasa alapjan a pénzigyi
intézménykételes sajat nyilvantartasait ellendrizni.

1.Az egyenlegkézlés szempontjai a futamidé alatt iitemezett keretcsokkentést
tartalmazo szerzédés esetén

A szerzédéstél eltéré, elmaradé térlesztésekrél, vagy az elmaradt téketdrlesztések

megfizetésér6l az erre a célra a Rendszerben kialakitott fellileten kell az Alapitvanyt
tajékoztatni.

A kezességgel biztositott szerzédésben eldirt tékefizetési kételezettség szerzédésszerinti
teljesitéséré| az Alapitvanyt nem kell tajékoztatni, a honapot kévet6 hd 5. munkanapon
(munkasziineti nap esetén az azt kévet6 munkanapon) a zarast kévetéen az Alapitvany
adatbazisaban megfizetetté valik.

Ha a szerzédés felmondasra keriilt, az adott Ugyré!l mindaddig tajékoztatni kell az Alapitvanyt
az adott honap fennallo tskeegyenlegérél, amig a kezesség bevaltasra nem keril.

2.Pénzigyi intézmény kézlése, kérelme

Téke- és kamategyenleg kézlése

A pénztgyi intézmény a tervezett térlesztéstél valé eltérés esetén a fennalld egyenleget,
illetve a kamat(elmaradds)egyenleget kézli. Amennyiben az egyenleg k6zléskor
toékeelmaradas,illetve elétérlesztés all fenn, akkor azt a Rendszerben k6zdlni kell a havi
adatszolgaltatas soran.

Az titemezett keretcsdkkentéses tigyek téke- és kamategyenleg kézlésénél kamatelmaradas
egyenlegeként minden esetben 0 értéketkell k6zdlni.
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Hitel teljes kiegyenlitése

A pénziigyi intézmény értesitést kild a fennallé tartozas teljes megfizetésérél. A fennallé
tartozas teljes megfizetése a Rendszerben esemény rogzitésével vagy a_ havi
adatszolgaltatas soran kézélhet6.

Kezesség visszavonasa

A pénziigyi intézmény a Rendszerben eseményrégzitésével kézli az tgylet kifolydsitott
Osszegét. Amennyiben még nem tdrtént kifolydsitas, a megfizetett kezességi dijat az
Alapitvany visszatériti, a kezességhez kiadott tamogatastartalmat visszavonja. Amennyiben
mar tortént (teljes vagy részleges) kifolydsitas, a megfizetett kezességi dijnak a visszavonas
idépontja és a szamlazott idészak figyelembe vételével szamitott idédaranyos részét (az
igénybe nem vett idészakra es6é részt) az Alapitvany visszafizeti, Az alapitvanyi
intézkedéshez a pénzigyi intézmény irasbeli kézlése (fax, papir) és indokolasa
sziikséges.

Kezesség visszanyitasa

A pénziigyi intézmény kérheti a téves adatszolgdltatas (egyenlegkézlés vagy
eseménykdzlés, illetve annak hidnya) miatt lezart kezességek lezaras elétti statuszdba
(Hatalyos, Lejart) tételét, amennyiben a szerzédés a pénziigyi intézménynél fennall.
Visszanyitas utan a téves lezdras miatti kezességi dij visszatéritést vagy az elmaradt
kezességi dijat az Alapitvany kiszamlazza.
Az alapitvanyi intézkedéshez a pénzugyi intézmény elektronikus (email) vagy irasbeli
(fax, papir) kérelme és indoklasa sziikséges.

Bevaltasi hatarid6 hosszabbitasa

A bevaltasi hataridé Uzletszabdlyzatban rogzitett meghosszabbitasdhoz kapcsolédé kézlés.
Az alapitvanyi intézkedéshez a pénziigyi intézmény irasbeli kérelme és indokolasa
sziikséges.

Hitelfelmondas

Ha a pénziigyi intézmény a kezességgel érintett szerzédést felmondta, vagy jogszabaly
alapjan lejartta valt, a felmondast, vagy a felszamolas kezd6 idédpontjat koveté6 30 napon
beltil ezt jelenteni kételes az Alapitvanynak a Rendszerben eseményrdégzitésével, vagy az
alapitvanyi intézkedéshez a pénziigyi intézmény irasbeli kérelme és indokolasa
sziikséges.

Hitelfelmondas visszavonasa

Ha a pénztigyi intézmény a kezességgel érintett szerzédés felmondasat téves kézlés miatt
visszavonja. Az alapitvanyi intézkedéshez a pénztigyi intézmény irasbeli kérelme (fax,
papir) és indokolasa sztikséges.

Bevaltds visszavonasa

A pénziigyi intézmény a bevaltas visszavonasat(azon lejart Ugyletre, amelyre lehivasi lap
érkezett, de még nem kerillt bevaltasra) a Rendszerben eseményrégzitésével k6zli. Az
alapitvanyi intézkedéshez a pénztigyi intézmény irasbeli kérelme és indokolasa
sziikséges.

Visszatérilés jelzése

Ha a pénziigyi intézmény a bevaltott kezességi tigyben tortént igényérvényesités soran
visszatéritést kapott. A kézlés széveges tajékoztatobdl, datumbdl és két szamszaki adatbdl
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all (a pénziigyi intézményhez befolyt visszatérilés 6sszege és ezen Ugylethez tartozé igazolt
kéltség dsszege). Az Alapitvany szamara utaland6d Gsszegrél a feldolgozas soran
automatikusan szdmla készil. Az alapitvanyi intézkedéshez a_visszatériiléshez
kapcsolddoankeletkezett jrasos dokumentum megkiildése sziikséges.

3.Az Alapitvanyaltal rogzitett események, kézlések

Kezesség megsziintetése Alapitvany kezdeményezésével

Az Alapitvany az Uzletszabdlyzat X.3.2 fejezetében foglaltak szerint jogosult azonnali
hatalyd felmondassal a kezességi szerzédések egyoldal megsziintetésére.

Kezességt6lelallas

A hatdlyban lévé, be nem valtott kezességi szerzédést6! valé elallas az Alapitvany
kezdeményezésével az Uzletszabalyzat X.3.1 pontjaban foglaltak szerint.

Kezesség lezarasa

Az adott havi idészaki zaras soran keletkezett nulla egyenlegi hatdlyos tgyleteket az
Alapitvany rendszere a k6vetkez6 havi idészaki zaraskor automatikusan lezarja, amennyiben
a pénziigyi intézmény nem k6z6l fennallé egyenleget.

A Lejart bevaltasi hataridével rendelkez6 tigyleteket, amelyekre nem érkezett lehivasi lap, az
Alapitvany rendszere automatikusan lezarja a bevaltasi hataridét kovet6 napon.

Zar6 elszamolas

Amennyiben a bevaltott tigyben a behajtasi eljaras lezdrult, vagy a kévetelés
engedményezésérekeriilt sor, az Alapitvany megkildi a pénziigyi intézmény részére a zard
elszamolashoz sziikséges dokumentumokat.

Hitelintézet elfogadta az elallast

Amennyiben a pénziigyi intézményelfogadta az elallast bevaltasi igény esetén, a megfizetett
kezességi dij visszafizetésre kerill.

Hitelintézet elfogadta az elutasitast

megfizetett kezességi dij nem keril visszafizetésre.

Hitelintézet nem fogadta el az elallast/elutasitast

Elutasitott bevaltast a pénziigyi intézmény nem fogadta el.

Peresitett elutasitott bevaltas

Elutasitott bevaltast a pénziigyi intézményjogi Uton megtamadja.

4.A bevaltott kezességi tgyek Allapotarél, az azzal dsszefiiggé pénziigyi
intézményi igény-érvényesitések aktualis helyzetérdl és a valtozasokrél sz6l6
jelentés

A bevaltott kezességi Ugyekre vonatkozé jelentést a pénztigyi intézményeknek minden
negyedévben, negyedévet kéveté ho 15-ig irasban kell megkilldenie az Alapitvany részére.
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A beszamolénak az el6ézé jelentés éta eltelt idészak eseményeit kell tartalmaznia, részletes
Ugyleirassal. Ebben ki kell emelni, hogy a kételezettekkel szemben mikor, milyenjellegt
(fizetési meghagyasos,pereseljaras, végrehajtasi eljaras, felszamolas stb.) eljaras indult.

Amennyiben egy Ugylet kapcsan tobbféle eljaras is indul, illetve folyamatban van, Ugy
mindegyik eljarasr6l kil6n-kiilon be kell szamolnia a hitelintézetnek.

Fentiek kézlésén tulmenéden a leirtakhoz kapcsol6d6 minden dokumentumot masolatban
csatolni szlkséges, melyek a le nem zart, bevaltott igyletekre vonatkoznak.

5.Az 616 kezességi szerzédésekhez kapcsoldd6 negyedévesjelentés elkészitésérél
(USZ IX.6. pont)

A jelentést a pénztigyi intézmény az Alapitvany Rendszerbentorténé jelzése alapjan kijeldlt
vallalkozasokra vonatkozéan késziti el, meghatarozott adattartalommal.
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3. szamd melléklet

ELSODLEGES AGRAR UGYLETEK KOREBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEAOR Szakagazat/Tevékenység
08 kod
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hivelyes novény, olajos mag termesztése

01.12 Rizstermesztés

01.13 Zoldségféle, dinnye, gyokér-, gumdsnéveény termesztése

01.14 Cukornadtermesztés

01.15 Dohanytermesztés

01.16 Rostnévéenytermesztés

01.19 Egyéb, nem évelé névény termesztése

01.21 Sz6létermesztés

01.22 Trdpusi gylmdlcs termesztése

01.23 Citrusféle termesztése

01.24 Almatermési, csonthéjas termesztése

01.25 Egyéb gylimdlcs, héjastermésti termesztése

01.26 Olajtartalmu gytimdlcs termesztése

01.27 Italgyartasi novény termesztése

01.28 Fiiszer-, aroma-, narkotikus, gyogynévény termesztése

01.29 Egyéb évelé névény termesztése

01.30 Novényi szaporitoanyag termesztése

01.41 Tejhasznu szarvasmarha tenyésztése

01.42 Egyéb szarvasmarhatenyésztése

01.43 LO, loféle tenyésztése

01.44 Teve, teveféle tenyésztése

01.45 Juh, kecske tenyésztése

01.46 Sertéstenyésztés

01.47 Baromfitenyésztés

01.49 Egyéballat tenyésztése

01.50 Vegyes gazdalkodas

03.11 Tengeri halaszat

03.12 Edesvizi halaszat

03.21 Tengerihal-gazdalkodas

03.22 Edesvizihal-gazdalkodas

10.20 Halfeldolgozas, -tartositas

47.23 Hal kiskereskedelme   
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