AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI
HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÁS ÉVE : 1991

Az
Agrár-Vállalkozási

Hitelgarancia

Alapítvány

ÜZLETSZABÁLYZATA
Jóváhagyva: a Kuratórium 48/2002.XI.29 számú határozatával
Hatályos: 2003. január 1.-től

2003

Üzletszabályzat-2003

2

TARTALOMJEGYZÉK
Az___________________________________________________________________________ 1
Agrár-Vállalkozási

Hitelgarancia______________________________________ 1

Alapítvány _________________________________________________________________ 1

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK___________________________________________ 6
II.________________________________________________________________________ 9
AZ ALAPÍTVÁNYI HITELGARANCIA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ___ 9
II.1./ A hitelfedezeti garancia igénybevételére jogosult hitelintézetek ___________________ 9
II.2./ A hitelfedezeti garancia igénybevételére jogosult vállalkozások ___________________ 9
II.3./ A hitelfedezeti garanciával biztosítható kölcsönszerződésekre vonatkozó előírások__ 10
II.4./ Kizáró okok _____________________________________________________________ 11
II.5./ Az Alapítvány kockázatvállalásának mértéke _________________________________ 14
II.6./ Az éven túli lejáratú forgóeszköz hitelhez (tőkepótló hitelkonstrukció) kapcsolódó
speciális hitelgarancia-feltételek_________________________________________________ 15
II.7./ A bankgaranciához kapcsolódó speciális kezességi szerződési feltételek ___________ 17

III. ______________________________________________________________________ 22
A HITELFEDEZETI GARANCIAVÁLLALÁS FORMÁI _______________________ 22
III.1./ Az alapítványi kezesség___________________________________________________ 22
III.2./ Az alapítványi garancia __________________________________________________ 23

IV. ______________________________________________________________________ 24
A HITELGARANCIA IGÉNYLÉSRE, AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A HITELINTÉZETEK
KAPCSOLATTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK _____________________ 24
IV.1./ A hitelgarancia igénylése _________________________________________________ 24
IV.2./ A hitelgarancia iránti igény elbírálása ______________________________________ 25
IV.3./ A hitelgarancia díj _______________________________________________________ 26
IV.4./ Adatszolgáltatás, értesítési- és hozzájárulás kérési kötelezettség _________________ 28

V. _______________________________________________________________________ 31
Üzletszabályzat-2003

3

A HITELGARANCIA BEVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ___________ 31
V.1./ Az alapítványi kezesség beváltása ___________________________________________ 31
V.2./ Az alapítványi garancia beváltása ___________________________________________ 35
V.3. Részleges hitelgarancia beváltás _____________________________________________ 38

VI. ______________________________________________________________________ 43
AZ ALAPÍTVÁNYI KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK ____________________________________________________________ 43
VI.1./ Az alapítványi kezességhez kapcsolódó követelés érvényesítése__________________ 43
VI.2. Az alapítványi garanciához kapcsolódó követelés érvényesítése __________________ 46

VII. _____________________________________________________________________ 50
AZ ALAPÍTVÁNY ELLENŐRZÉSI JOGA ___________________________________ 50
VIII. ____________________________________________________________________ 51
A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI ___________________________ 51
IX. ______________________________________________________________________ 52
EGYÉB RENDELKEZÉSEK _______________________________________________ 52
X. _______________________________________________________________________ 53
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK _________________________________________ 53
Hitelgarancia visszavonása__________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Hitel teljes kiegyenlítése ____________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Hitelfelmondás____________________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Beváltott hitelgarancia ügyben jogcselekmény közlése ___ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Kamat-elmaradás megfizetése _______________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Tőke-elmaradás törlesztése _________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Tőke előtörlesztése_________________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Végelszámolás jelzése ______________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A beváltás megtagadása________________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Üzletszabályzat-2003

4

Hitelgarancia igényléssel és_____________________________________________________ 66
Beváltással kapcsolatos ________________________________________________________ 66
Alapítványi nyomtatványok ____________________________________________________ 66

Üzletszabályzat-2003

5

Jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletek
1. számú melléklet:
A hitelgarancia díja, fizetési feltételek, kedvezmények
2. számú melléklet:
Az Alapítvánnyal.2003. január 1-én együttműködő hitelintézetek névsora
Útmutató belső használatra,
munkakapcsolathoz

a

hitelintézetek

és

az

Alapítvány között

fennálló

Nyomtatványok:
Alapítványi Hitelgarancia Igénylő Lap
- Tájékoztató az Igénylő Lap kitöltéséhez
- Kitöltési Segédlet az Ágazati Segédlet kivételével, mely az Agrár termékek és
tevékenységek felsorolását tartalmazza a TEÁOR és KN kódok szerint. Tételesen a BaHiR és a
FiHiR rendszerben, valamint a hitelintézeteknek fájl formátumban elküldött Igénylő Lapon
érhető el, ill. alkalmazható.

Kezességi Általános Szerződési Feltételek
Alapítványi Bankgarancia-kezesség Igénylő Lap
- Tájékoztató az Igénylő Lap kitöltéséhez
- Kitöltési Segédlet az Ágazati Segédlet kivételével, mely az Agrár termékek és
tevékenységek felsorolását tartalmazza a TEÁOR és KN kódok szerint. Tételesen a BaHiR és a
FiHiR rendszerben, valamint a hitelintézeteknek fájl formátumban elküldött Igénylő Lapon
érhető el, ill. alkalmazható.

Bankgaranciához kapcsolódó Speciális Kezességi Szerződési Feltételek
Kiegészítő Adatlap
Hitelgarancia és Bankgarancia-kezesség Lehívási Lap
A „GARANCIA” rendszerben az ügyintézés során keletkező, adatokkal feltölthető
nyomtatványok:
Igazolás az alapítványi kezesség támogatás tartalmáról a vállalkozás számára, melyet a
hitelintézet kézbesít
Részleges Hitelgarancia Lehívási Lap
Meghatalmazás követelésrész behajtására, - beváltott hitelgarancia esetén
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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt (a továbbiakban: Alapítványt) az alapítók
1991-ben azzal a céllal hozták létre, hogy az agrárszektor hatékonyságának növelése, valamint
a vidék fejlődésének elősegítése, népességmegtartó képességének fokozása érdekében a hazai
kis- és középvállalkozások hitelképességét hitelfedezeti garancia nyújtásával növelje. E cél
elérése érdekében az Alapítvány hitelfedezeti garanciát biztosít az agrárágazatban
tevékenykedő, illetve a vidékfejlesztést szolgáló vállalkozások hiteleihez egyaránt.
Az Alapítvány eddigi működése során nem tett különbséget a vidékfejlesztést hitelcélul
megjelölő vállalkozások, illetve a vidék fejlődését elősegítő hitelcélok között. Magyarország
Európai Unióhoz történő csatlakozását előkészítő jogszabályok, így a vállalkozásoknak
nyújtott támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001
(IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), és a Pénzügyminisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes véleménye alapján azonban 2003. január 1-ét
követően az alapítványi készfizető kezesség támogatásnak minősül és korlátozás alá esik az
Alapítványnak biztosított költségvetési viszont-garancia miatt. Nem terjed ki a
Kormányrendelet hatálya az agrárágazatba tartozó vállalkozások hiteleihez, illetve az
ilyen hitelcélhoz vállalt alapítványi készfizető kezességre. Az ilyen tárgyú hitelek
garantálásának rendszere, részletes szabályai várhatóan az Európai Unióhoz történő
csatlakozást követően válnak ismertté, addig az Alapítvány az Üzletszabályzat általános
rendelkezései szerint fogadja és bírálja el az ide tartozó hitelgarancia kérelmeket, azzal, hogy
e körben korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány az alapító okirata alapján továbbra is vállalhat a fenti
jogszabályok szerint támogatásnak minősülő készfizető kezességet, továbbá a fenti jogszabály
hatálya alá nem tartozó készfizető kezességet is, a jogszabály végrehajtása érdekében
szükségessé vált a hitelcélok között különbséget tenni. Az agrárágazatba tartoznak, s
közvetlen vidékfejlesztést szolgáló vállalkozásnak és hitelcélnak minősül a mezőgazdasági és
halászati termékeket előállítása, elsődleges feldolgozása és kereskedelme. Az agrárágazathoz
tartozik, így nem kerül a Kormányrendelet hatálya alá a mezőgazdasági és halászati termékek
előállításával összefüggésben elvégzett agrár-környezetvédelmi célú hitelekhez nyújtott
készfizető kezesség is.
Az Európai Unió gyakorlatában az agrárágazatot és a vidékfejlesztést nem kezelik külön,
hanem a vidékfejlesztést az agrárágazat részének tekintik. Tekintettel arra, hogy ma még nem
minden esetben tudjuk használni az EU normákból átvett fogalmakat, ezért előfordulhat, hogy
bizonyos hitelcélok megítélése nem lesz egyértelmű abból a szempontból, hogy a
Kormányrendelet hatálya alá esik vagy nem. Emiatt kétség esetén az Alapítvány a
hitelintézetek részére egyedi állásfoglalást ad. Az Alapítvány minden esetben biztosítja a
hitelgaranciát, ha a vállalkozás tevékenysége és a hitel célja a vidékfejlesztéssel közvetlenül
vagy közvetetten összefügg, csupán az lehet kétséges, hogy kell-e alkalmazni a
Kormányrendeletet.
Annak eldöntésére, hogy a garantálandó hitelcél valóban az agrárágazat körébe tartozik-e, az
Alapítvány összeállította a mezőgazdasági és halászati termékek és tevékenységek összevont
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listáját a TEÁOR-kódok (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében
szereplő számok), valamint a magyar vámtarifa 1-24-ig terjedő árucsoportjainak és az 1994.
évi I. törvény idevonatkozó mellékleteinek ún. KN kódjai alapulvételével ( Ágazati Segédlet).
Az Alapítvány készfizető kezessége a Kormányrendelet szerint a különböző támogatások
közül a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes véleménye értelmében
(TVI-782/2002/1.) un. csekély összegű (az Európai Uniós normákból átvett szóhasználattal:
de minimis) támogatási kategóriába tartozik, egyben előírta az Alapítvány számára az
Üzletszabályzat kiegészítését az alábbiakkal:
I.

II.

„Az Alapítvány által a vállalkozásoknak nyújtandó kezesség és garancia a
vállalkozásoknak nyújtott támogatások tilalma alóli mentességek egységes
rendjéről szóló 163/2001 (IX.14.) Korm.rendelet szerint csekély összegű
támogatásnak minősül. Az egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás
jogcímén odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában –
nem haladhatja meg a 163/2001 (IX.14.) Korm.rendelet40§ (4) bekezdésében
meghatározott összeget.”
„Csekély összegű támogatás jogcímén nem részesülhetnek támogatásban a
szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások és az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységek.”

A vidékfejlesztést szolgáló vállalkozások hiteleihez nyújtott, illetve az ilyen hitelcélhoz vállalt
alapítványi készfizető kezességgel kapcsolatos jogszabályi korlátozás legfontosabb eleme,
hogy az adott vállalkozás – jogszabályban meghatározott időtartamon belül (jelenleg: három
egymást követő naptári év alatt) - e jogcímen kapott támogatásainak jelenértéke nem
haladhatja meg a jogszabály által előírt felső határt (jelenleg: százezer eurót).
A jogszabály végrehajtásához a vidékfejlesztési (nem agrárágazat) kategóriába tartozó
hitelcélú hitelekhez kért alapítványi készfizető kezesség esetén az Igénylő Lapon a
hitelintézetnek a vállalkozóról több adatot kell az Alapítvány számára szolgáltatni. Az
Alapítványnak ugyanis jogszabályban előírt kötelezettsége figyelni a vállalkozónak csekély
összegű támogatás címén adott valamennyi támogatást, s ha ezek együttes összege meghaladja
a fenti összeget, meg kell tagadni a hitelgarancia-kérelem teljesítését. Az Alapítvány az
ellenőrzést a vállalkozó nyilatkozata alapján végzi, amelyet a hitelgaranciát igénylő
hitelintézet köteles beszerezni, s az Igénylő Lapon feltüntetve, vagy annak mellékleteként az
Alapítványhoz eljuttatni. Az Alapítvány a Kezességi Levélhez csatolja az adott hitelgarancia
ügy támogatás-tartalmáról szóló igazolást, melyet a hitelintézet a vállalkozás részére továbbít.
A vállalkozó, illetve a vállalkozás köteles továbbá az Alapítvány által kiadott igazolást a
jogszabályban előírt határidőig megőrizni, a támogatásokat ellenőrző szervek, szervezetek
részére bemutatni.
Az Alapítvány – további eltérő jogszabályi rendelkezésig – a fentivel egyező tartalmú
igazolást ad ki a vállalkozás részére a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott
hitelgarancia díjtámogatással kapcsolatosan is, mely a Pénzügyminisztérium Támogatásokat
Vizsgáló Iroda előzetes véleménye alapján ugyancsak csekély összegű támogatásnak minősül
a vidékfejlesztést szolgáló vállalkozások, illetve hitelcélok esetében. A TVI az Alapítvány
Üzletszabályzat-2003
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számára a következő kötelezettséget írta elő: „Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány garantálja, hogy befejezi a támogatás igénylését, ha a kedvezményezett, illetve a
támogatás koordinátor által szolgáltatott adatok alapján a különböző forrásokból származó
csekély összegű támogatások összege eléri a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások
tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet 40. §ának (4) bekezdésében meghatározott mértéket.”
A Kormányrendelet alapján csekély összegű támogatás jogcímen nem részesülhetnek
támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások és az exporthoz
közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, ezért az e körbe tartozó hitelekhez az Alapítvány
2003. január 1. napjától nem vállal hitelgaranciát.
Az Alapítvány a Kuratórium határozata alapján az alapítványi hitelfedezeti garanciát a
költségvetési viszontgarancia miatt 2003-ban is készfizető kezesség formájában biztosítja.
Ugyancsak kuratóriumi határozat alapján továbbra is lehetőség van a jelen Üzletszabályzatban
rögzítettektől eltérő, de az Alapítvány alapdokumentumaiban foglaltakkal és az Alapítványra
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban lévő egyedi hitelgarancia-termék alkalmazására is.
Ennek szabályozása, részletes feltételeinek megállapítása valamennyi hitelintézetre kiterjedő
hatály esetén kuratóriumi határozatban történik. A hitelintézetek szűkebb körét érintő
konstrukciók esetében a felhatalmazást és az alapfeltételeket ugyancsak kuratóriumi határozat
rögzíti, míg a részletes feltételeket és szabályozást az Alapítvány által előkészített és az
érintett hitelintézetekkel kötendő külön megállapodások tartalmazzák.
A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben azzal kell alkalmazni,
hogy a 2003-ban beváltásra kerülő hitelgaranciáknál a hitelgarancia beváltására a
Garancialevél vagy Kezességi Levél kiadásakor hatályos Együttműködési Megállapodás,
Üzletszabályzat és Garancialevél vagy Kezességi Levél, módosítások esetén a módosított
Garancia- Kezességi Szerződés rendelkezései alkalmazandók, egyebekben pedig a jelen
Üzletszabályzat rendelkezései irányadók.
Az Üzletszabályzat egységes értelmezését szolgáló Értelmező rendelkezéseket a X. fejezet
tartalmazza.
A jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, mely a
hitelgarancia-vállaláshoz kapcsolódó és részletes rendelkezéseket tartalmazza.
A 2. számú melléklet az Alapítvánnyal 2003. január 1.-én együttműködő hitelintézetek és
takarékszövetkezetek felsorolása.
Az Üzletszabályzathoz kapcsolódik, kifejezetten a hitelintézetek számára - kizárólag belső
használatra - készült ún. Útmutató is, amely az Alapítvány és a hitelintézetek közötti
munkakapcsolat technikai jellegű kérdéseit szabályozza.
Az Üzletszabályzat tartalmazza az Alapítvány által rendszeresített formanyomtatványokat
tájékoztatás céljából.
A jelen Üzletszabályzatban hivatkozott jogszabályok változása értelemszerűen maga után
vonja az Üzletszabályzat vonatkozó részeinek módosítását, melyről az Alapítvány a
hitelintézeteket kívül tájékoztatja.
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II.
AZ ALAPÍTVÁNYI HITELGARANCIA IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI
II.1./ A hitelfedezeti garancia igénybevételére jogosult hitelintézetek
1.

Az Alapítvány azon hitelintézetek ügyfelei kölcsöneihez és bankgaranciáihoz nyújthat
hitelfedezeti garanciát, amelyek az Alapítványt vagyoni eszközök átengedésével
alapítóként vagy csatlakozóként támogatták, és az Alapítvánnyal kötött
Együttműködési Megállapodásban vállalták, hogy az alapítványi célok megvalósulása
érdekében az Alapítvánnyal együttműködnek.

2.

A hitelintézetnek rendelkeznie kell az Alapítványnál a hitelfolyósítás évében szabad
kvótával. A hitelintézet fiókjai a szabad kvóták létéről a hitelintézet központjától
kaphatnak tájékoztatást.

3.

Az Alapítvány a vállalkozás kölcsönéhez a hitelgaranciát az Alapítvány alapítói között
szereplő vagy az Alapítványhoz csatlakozott hitelintézetek kijelölt fiókjain keresztül
nyújtja, a hitelfelvevő vállalkozással nem áll közvetlen kapcsolatban. A jelen
Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontjában a hitelgarancia-igény előterjesztésére
jogosult hitelintézetek névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.

II.2./ A hitelfedezeti garancia igénybevételére jogosult vállalkozások
1.

A hitelintézet a saját üzletszabályzata, és egyéb belső szabályzata szerint az alapítványi
hitelgarancia igénybevétele nélkül megfelelő mértékű és minőségű fedezetekkel nem
rendelkező vállalkozás kölcsönéhez akkor igényelhet az Alapítványtól hitelfedezeti
garanciát, ha a vállalkozás hitelképes, a hitelkérelem - a megfelelő fedezetektől,
biztosítékoktól eltekintve - megfelel a hitelintézet üzletszabályzatában és egyéb belső
szabályzatában foglaltaknak, valamint a jelen Üzletszabályzat írt további feltételeknek.
Az Alapítvány kérésére a hitelintézet köteles a hatályos aktív üzletági
kötelezettségvállalással kapcsolatos belső szabályzatait az Alapítvány rendelkezésére
bocsátani.

2.

A vállalkozás kölcsönnel megvalósítandó tevékenysége az agrárágazathoz, vagy a
vidékfejlesztéshez kapcsolódik, és a központi költségvetési törvény, vagy ahhoz
kapcsolódó jogszabály nem zárja ki a viszont-garanciára jogosultak köréből.
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3.

A vidékfejlesztést szolgáló hitelcélú vállalkozás hitelfelvételéhez kapcsolódó
hitelgarancia kérelem megfelel a Kormányrendeletben foglalt szabályoknak és a kérelem
benyújtását megelőző jogszabályi határidőn (jelenleg három év) belül a vállalkozás által
igénybevett csekély összegű támogatások összege – a kért hitelgarancia
támogatástartalmával együtt – nem haladja meg a vonatkozó jogszabályban
meghatározott százezer eurónak, illetve a mindenkori jogszabályi felső határnak
megfelelő összeget.

4.

Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozónak magyar állampolgárnak kell lennie, társas
vállalkozás esetén a belföldi természetes személy(ek)nek többségi tulajdonnal kell
rendelkeznie. Az Alapítvány az erre irányuló hitelintézeti kérelem esetén a társas
vállalkozásoknál a természetes személyek többségi részesedését nemcsak a közvetlen,
de a másodlagos közvetett tulajdonosi kör vonatkozásában is vizsgálja. Ha ennek
eredményeként a közvetett tulajdonosok között a természetes személyek többségi
részesedéssel rendelkeznek a hitelgarancia kérelem elbírálható.

II.3./ A hitelfedezeti garanciával biztosítható kölcsönszerződésekre
vonatkozó előírások
1.

Az Alapítvány által nyújtandó hitelgarancia kizárólag az Alapítvány céljával és
feltételrendszerével megegyező olyan kölcsön-, hitel- illetve bankgarancia
szerződésekhez (továbbiakban: kölcsönszerződés) vehető igénybe, amelyek a
jogszabályoknak megfelelnek, egyértelműen tartalmazzák a kölcsön célját, a folyósítás
feltételeit és - esetlegesen a kölcsönszerződés mellékletét képező biztosítéki
szerződésekben - a fedezetek pontos megnevezését. A fedezeteknek a garantált hitel
folyósításakor természetben és jogilag is rendelkezésre kell állni. Azok a fedezetek,
amelyek a kölcsön felhasználása során keletkeznek, a beruházás, fejlesztés, illetve
termék-előállítás folyamatát figyelembe véve kell természetben biztosítékként
rendelkezésre állni.

2.

Alapítványi hitelgarancia csak közép- vagy hosszúlejáratú kölcsönhöz kapcsolódhat. E
szempontból középlejáratúnak minősül minden olyan kölcsön, amelynek futamideje
meghaladja a 180 napot, de nem haladja meg a 3 évet. Hosszúlejáratú pedig az a
kölcsön, amelynek futamideje 3 - 15 év.

3.

A garantálandó kölcsön és a garancia összege nem haladhatja meg az 1. számú melléklet
1. pontjában meghatározott összeget (felső összeghatár). A hitelgarancia vállalásának
alsó összeghatára nincs.

4.

A hitelintézet kérheti az Alapítványtól az 1. számú melléklet szerinti felső határösszeget
meghaladó összegű kölcsön egy részének (részhitel) garantálását is. Részhitel
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garantálásánál kizárólag a mindenkor érvényes, az Alapítvány részéről befogadható
kölcsönösszeg felső határával megegyező összegű hitelrészhez (garantálandó
kölcsönösszeg) igényelhető hitelgarancia a hitelintézet részéről.
5.

Egy fejlesztéshez, illetve tevékenységhez a hitelintézet a maximálisan garantálható
kölcsönösszegen belül több kölcsönszerződéshez, illetve több vállalkozás által
megvalósítandó egy fejlesztéshez, tevékenységhez is igényelhet hitelgaranciát. E
szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a maximálisan garantálható
kölcsönösszegen belül nem egy, hanem több, de egymással összefüggő tevékenységhez,
illetve fejlesztéshez kérik a hitelgaranciát, figyelembe véve a II.7./5. pontban foglaltakat
is.

6.

Egy vállalkozás részére a garantálható kölcsönösszeg maximumán belül több
hitelgarancia is nyújtható, figyelembe véve a bankgaranciára vonatkozó II.7./5. pontban
foglaltakat is.

7.

Devizahitelekhez is kérhető hitelgarancia, ha a hitelintézet a hitelgarancia kérelmet
forintban és fix kamat rögzítése mellett nyújtja be, mert az Alapítvány az
árfolyamkockázatot nem garantálja.

II.4./ Kizáró okok
1.

Nem nyújtható alapítványi hitelgarancia azon vállalkozás számára,
1.1. amelynek az Alapítványnál vagy más hitelgarancia szervezetnél illetve a központi
költségvetés felé beváltott hitelgaranciából eredő tartozása áll fenn, a tartozás
fennállása alatt és a beváltástól számított öt évig, továbbá amelynek egy éven belül
100%-ban megtérült hitelgaranciája van, a megtérüléstől számított egy évig. Ezen
rendelkezések kiterjednek arra az esetre is, ha a garanciabeváltást okozott
vállalkozás vagy annak tagja olyan újabb vállalkozással kerül kapcsolatba
(átalakulás, tagsági jogviszony stb. folytán), amelynek nincs az Alapítványnál
beváltott hitelgaranciája, de az érintett vállalkozások egy adóscsoportba tartoznak,
illetve az 1.14. pont hatálya alá esnek.
1.2. amely hitel kiváltáshoz nyújtott kölcsönt vesz igénybe, kivéve, ha az ilyen
hitelezés külön jogszabály alapján történik, vagy ha az Alapítvány hozzájárulását a
hitelintézet a hitelgarancia-igénylés előtt beszerezte;
1.3. amely csőd, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt áll, vagy ha a vállalkozás más
vállalkozását, a vállalkozás tagjának, vezető tisztségviselőjének, vagy közeli
hozzátartozójának egyéb vállalkozását felszámolták és az eljárások jogerős
befejezése óta nem telt el 3 év;
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1.4. amelynél az alapítványi garancia - az adóscsoportra és az agrár-integrátorokra
vonatkozó külön szabályok figyelembe vételével - az 1. számú mellékletben
meghatározott felső összeghatárt meghaladja;
1.5. amelynek a hitelkérelem benyújtásakor lejárt adó-, vám-, társadalombiztosítási
tartozása van, feltéve, hogy a tartozást a hitelgarancia-igény elbírálásáig sem
rendezte;
1.6. amelynek a kölcsönszerződés aláírásakor, vagy a hitelgarancia kérelem
benyújtásának időpontjában a hitelintézeteknél 90 napon túli lejárt kamatfizetési,
illetve tőketörlesztési kötelezettsége áll fenn. Ez alól kivételt képeznek a
központilag támogatott, hivatalos közlönyben meghirdetett adósságrendezést
szolgáló hitelkonstrukciók;
1.7. amelynek alapítványi garanciával biztosítandó kölcsönszerződését - az Alapítvány
hitelgaranciáján kívül - a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezete szerinti fedezet
nem biztosítja. Az Alapítvány elfogadhat kiegészítő fedezetként a Ptk. XXIII.
fejezetében írt biztosítékokon felül árbevétel-, biztosítás-engedményezést,
valamint opció kikötést is. Önállóan is elfogadható az agrár-integrátorok által
szervezett termeléshez igénybevett hitelek fedezetéül a terményre vonatkozó vételi
jog kikötés és árbevétel engedményezés, valamint a mezőgazdasági erő- és
munkagép kereskedőktől visszavásárlási garanciavállalással megvásárolt gépek
kölcsöneihez a vételi jog kikötés;
1.8. amelynek kölcsönéhez állami kezesség vagy más garanciaintézmény
hitelgaranciája kapcsolódik, kivéve ha a kölcsön a Kuratórium döntése szerint
külön határozatban engedélyezett egyedi termékhez kapcsolódik;
1.9. amelynek kölcsönéhez jogszabály alapján más kezesség kapcsolódik, és az adós
valamint a hitelintézet nem nyilatkozik írásban arról, hogy e kezességet nem
kívánják igénybe venni.
1.10. amely ellen a hitelgarancia igénylés beadásának időpontjában a gazdasági
tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás van folyamatban;
1.11. amely a kölcsönt finanszírozó hitelintézet belső szabályai szerint, vagy az
Üzletszabályzat IV.2./3. pontja értelmében nem tekinthető hitelképes
vállalkozásnak.
1.12. amely a vidékfejlesztést szolgáló hitel garantálását kéri és az általa igénybevett
csekély összegű támogatás a jogszabályi időtartamon belül elérte, vagy
meghaladta a jogszabályi felső határt, vagy egyébként a Kormányrendelet alapján
a további támogatás igénybevétele kizárt;
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1.13. nem az agrárágazatba tartozó vidékfejlesztési hitelcél esetén a szállítási ágazatban
tevékenykedik, vagy az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységhez
igényelt hitel garantálását kéri.
1.14. Nem nyújtható alapítványi hitelgarancia azon vállalkozás számára, amely a
hitelgarancia igénylésekor:
-

valamely adóscsoport tagja, és az adóscsoportba tartozó más vállalkozással
szemben az 1.1., az 1.3., az 1.5., az 1.6. és az 1.10 pontokban megjelölt
kizáró okok bármelyike fennáll,

-

amelyeknek tulajdonosa (tagja, részvényese, stb.) vagy annak közeli
hozzátartozója korábban más olyan vállalkozás tulajdonosa (tagja,
részvényese stb.) vezető tisztségviselője volt, amellyel szemben az 1.1., az
1.3. és az 1.10. pontokban megjelölt kizáró okok bármelyike fennáll,
amelynek vezető tisztségviselője, képviselője vagy annak közeli
hozzátartozója korábban más olyan vállalkozás vezető tisztségviselője volt,
amellyel szemben az 1.1., az 1.3. és az 1.10. pontokban megjelölt kizáró
okok bármelyike fennáll,
amely kezességet vállalt korábban olyan vállalkozásnál, amely kölcsönéhez,
bankgaranciájához nyújtott alapítványi hitelgarancia beváltásra került, s a
kezes a szerződési kötelezettségeit nem teljesítette.

-

-

2.

A kölcsönt igénylő vállalkozásnak és a hitelintézetnek az Igénylő Lapon nyilatkoznia
kell arról, hogy a fenti kizáró okok nem állnak fenn. Valótlan tartalmú nyilatkozat
súlyos szerződésszegésnek minősül és a nyilatkozattevővel illetve a valótlan
nyilatkozatot szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal felhasználóval szemben egyéb
jogkövetkezmények is alkalmazhatók.

3.

Egyedi elbírálás alapján adható hitelgarancia azon vállalkozás hiteléhez, amely ellen a
hitelgarancia igénylés beadásának időpontjában a gazdasági tevékenységével
összefüggésben peres eljárás van folyamatban, továbbá amelynél az Igénylő Lap
Kiegészítő Adatlapján meghatározott mutatók kockázati pontjainak értéke nem éri el az
előírt minimumot. Az Alapítvány az adóscsoport és az agrár-integrátor 120 millió forint
garantált hitelt meghaladó hitelgarancia kérelme esetén, a Kiegészítő Adatlap
értékelésekor nem alkalmaz méltányosságot.

4.

A kizáró okok ellenére az Alapítvány egyedi mérlegelése alapján a hitelgarancia
megadható olyan esetekben, amikor a garancianyújtás nem alapító okiratban, vagy
törvényben meghatározott feltételei nem teljesülnek, de a hitelgarancia vállalása az
Alapítványnál már meglévő hitelgarancia beváltását kerüli el, illetve az alapítványi
veszteséget mérsékli.
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5.

Az Alapítvány a hitelgarancia igény vizsgálatánál nem alkalmaz kötelező fedezeti
minimumot. A hitelgarancia kérelem viszont elutasítható, ha az általános hitelezési
gyakorlat szerint a felajánlott fedezetek nem szolgálnak megfelelő biztosítékul.

II.5./ Az Alapítvány kockázatvállalásának mértéke
1. Az Alapítvány által a költségvetési viszontgarancia mellett nyújtható hitelgarancia
vállalkozásonkénti összegét a költségvetési törvény határozza meg. Az egy vállalkozás
által igényelhető hitelgarancia összegét részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Alapítvány helytállási kötelezettsége az általa nyújtott hitelgarancia alapján - a
hitelintézet választása szerint - a garantált hitelösszeg alábbiakban felsorolt százalékára
terjedhet ki:
20 millió forint összegig:

maximum 80%

20-120 millió forint között:

maximum 50%

Fiatal agrárvállalkozók esetén
20-30 millió forint között:

maximum 60%.

Az Alapítvány garanciavállalásának éves átlagos értékét 70%-os mértékben korlátozó
törvényi előírásra tekintettel az Alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadott
alapítványi hitelgaranciák átlagát. Amennyiben a vállalt alapítványi hitelgarancia
átlagértéke megközelíti a 70%-ot, az Alapítvány az 5-20 millió forint közé eső
kölcsönökhöz, illetve a fiatal agrárvállalkozók részére 20 millió forintig, legfeljebb 70%os hitelfedezeti garanciát biztosít. Ez a korlátozás az 5 millió forint alatti kölcsönökre
nem vonatkozik, azokhoz a maximális, 80 %-os alapítványi hitelgarancia a jelen
Üzletszabályzat hatálya alatt korlátozás nélkül adható. Az Alapítvány
kockázatvállalásának átlagos mértékéről a hitelintézetek a BaHiR-on, illetve közvetetten
a FiHiR-en keresztül naprakész információval rendelkeznek.
Egy vállalkozás (jogosult) részére – akár több kölcsönszerződés alapján is - legfeljebb 20
millió forintig terjedő 80%-os hitelfedezeti garancia adható. Adóscsoport tagjainál a 20
millió forintos korlát vállalkozásonként, egyedi elbírálás alapján alkalmazható. Egy
vállalkozásnál több hitelgarancia esetén az Alapítványnál az igényléskor ténylegesen
fennálló kötelezettségeket együttesen kell figyelembe venni.
A kockázatvállalás alsó határa minimum 20 % lehet (csökkentett hányadú garancia). Az
Alapítvány hitelgaranciája ez esetben a hitelintézet által kért csökkentett hányad
(garantálandó kölcsön) 50 százalékára terjed ki.
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2.

A hitelezés további kockázatát és felmerülő veszteségét a hitelintézet viseli. Az
Alapítvány hitelgaranciája nem terjed ki a hitelgarancia-díj összegére és a késedelmi
kamatokra.

II.6./ Az éven túli lejáratú forgóeszköz hitelhez (tőkepótló
hitelkonstrukció) kapcsolódó speciális hitelgarancia-feltételek
1.

Az Alapítvány által garantálható hitel célja a konstrukciót szabályozó külön
jogszabályban meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató termelők tartós
forgóeszköz-szükségletének a finanszírozása lehet.

2.

A garantálható kölcsön felső határa 120 millió forint. A hitelgarancia csak a hitel
összegére terjed ki, a kamataira nem.

3.

Az alapítványi hitelgarancia mértéke:

-

20 millió forint kölcsönig maximum 80 %,

-

20 –120 millió forint kölcsön között maximum 60 %.
Egy vállalkozás (jogosult) részére legfeljebb 20 millió forint – több hitelgarancia esetén
az igényléskor ténylegesen fennálló - garantált hitelösszeghez adható, akár több tőkepótló
hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kölcsönszerződés alapján 80 százalékos hitelfedezeti
garancia a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt. (Nem lehet azonban pl. 40 millió forint
kölcsönt két 20 millió forintos hitelként az Alapítványhoz benyújtani 80 %-os mértékű
hitelfedezeti garanciát kérve.). Adóscsoport tagjainál a 20 millió forintos korlát
vállalkozásonként, egyedi elbírálás alapján alkalmazható. Egy vállalkozásnál több
hitelgarancia esetén az Alapítványnál az igényléskor ténylegesen fennálló
kötelezettségeket együttesen kell figyelembe venni.
Az Alapítvány garanciavállalásának mértékét éves átlagban 70 %-ban korlátozó törvényi
előírásra tekintettel folyamatosan figyelemmel kíséri az Alapítvány a kiadott alapítványi
garanciák százalékos arányát. Amennyiben a vállalt alapítványi garancia mértékének
átlaga eléri a 70 %-ot, az Alapítvány az 5- 20 millió forint közé eső kölcsönökhöz a
továbbiakban csak maximum 70 %-os hitelfedezeti garanciát biztosít. Ez a korlátozás az
5 millió forint alatti kölcsönökre nem vonatkozik, azokhoz a max. 80 %-os alapítványi
garancia a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt adható.
Az Alapítvány kockázatvállalásának mértékéről a hitelintézetek a BaHiR-on, illetve
közvetetten a FiHiR-en keresztül naprakész információval rendelkeznek.

4.

Az Alapítvány a tőkepótló hitelekhez kapcsolódó hitelgaranciákat elkülönítetten kezeli
az egyéb hitelgarancia ügyektől. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás (jogosult) 2003-ban
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az Alapítványtól a hitelgarancia nyújtás egyéb feltételeinek fennállása esetén
-

legfeljebb 120 millió forint tőkepótló és

-

legfeljebb 120 millió forint egyéb
összesen 240 millió forint garantált hitelösszeghez igényelhet alapítványi kezességet
azzal, hogy a garancia együttes összege nem haladhatja meg a 120 millió forintot.
Az elkülönített kezelés azonban nem vonatkozik a 20 millió forint garantált hitelösszeg
esetén a 80 százalékos hitelgarancia iránti kérelemre. A hitelintézet egy vállalkozás
számára összesen 20 millió forint garantált hitelösszegig kérheti a 80 százalékos
hitelgaranciát a tőkepótló és az egyéb hitelkonstrukcióhoz kapcsolódóan. Nem
vonatkozik az elkülönített kezelés az adóscsoport és az agrár-integrátor hitelgarancia
kérelmére.

5.

A tőkepótló hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó alapítványi kezességeknél fizetendő
kezességi díj mértékét az 1. számú Melléklet tartalmazza. E kezességi díj évente és az
éves időszakra előre fizetendő. Alapja a kölcsön összege, az induló törtévben a
Kezességi Levél kibocsátásának napjától a tárgyév december 31. napjáig tartó időszakra
időarányos díjat kell fizetni, ezt követően az előző év december 31-én fennálló és a
hitelintézettel egyeztetett szerződéses hitelállomány, töredék év esetén a díj időarányos
része fizetendő (360 nap/év figyelembevételével).

6.

A Kezességi Levél az első garancia-díj átutalásával lép hatályba. A korábbi években
életbe lépett tőkepótló hitelgarancia hatálya a tárgyévi garancia-díj átutalásával
biztosítható.

7.

Abban az esetben, ha a hitelintézet a hitelgarancia-díjat első alkalommal az
esedékességet követő 45 napon belül - 20 százalék késedelmi kamattal együtt - nem
fizeti meg, a hitelgarancia megszűnik, az Alapítvány azt visszavont hitelgaranciaként
kezeli és a hitelintézet 25.000,- Ft kezelési költséget tartozik az Alapítványnak - számla
ellenében - fizetni.

8.

A további években - a kölcsönszerződés futamideje alatt - a díjat előre, legkésőbb a
tárgyév március 31.-ig kell befizetni az Útmutató II. pontjában foglaltaknak
megfelelően, az Alapítvány részéről kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül.

9.

Az Alapítvány a tárgyévi hitelgarancia-díj átutalásáig tőkepótló hitelgarancia beváltást
nem teljesít. Amennyiben a hitelintézet március 31. előtt hitelgarancia beváltást
kezdeményez, az csak a tárgyévi garancia-díj előrehozott átutalásával lehetséges.

10.

Díjfizetési késedelem esetén a hitelintézet a tárgyévi hitelgarancia-díjat legkésőbb május
31.-ig - a tárgyév január 1.-től számított 20 százalék késedelmi kamatával együtt utalhatja át. A tárgyév május 31.-ig történő díj nemfizetés a hitelgarancia megszűnését
vonja maga után, az első díjfizetés elmaradásának következményei szerint. A Kezességi
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Levél (a korábbi ügyeknél: Garancialevél) hatályát veszti és az Alapítvány helytállási
kötelezettsége megszűnik.
11.

Abban az esetben, ha a hitelintézet az általa megfizetett hitelgarancia-díjat a
hitelfelvevőre a részéről felmerült ok miatt (pl. felszámolás) áthárítani nem tudja, az
Alapítvány az átutalt hitelgarancia-díjat a hitelintézet ez irányú kérelme alapján a
hitelintézet részéről felmerült igazolt költségnek tekintheti, amelyet a hitelintézet az
igényérvényesítés során a megtérülés összegéből levonhat.

12.

A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat általános
rendelkezései irányadók.

II.7./ A bankgaranciához kapcsolódó speciális kezességi szerződési
feltételek
1./

Ha a bankgaranciához az alapítványi hitelgaranciák közül készfizető kezesség
kapcsolódik, akkor az alapítványi kezességnek az Üzletszabályzatban írt részletes
szabályait az itt leírt eltérésekkel kell alkalmazni.
Bankgarancia az a kötelezettségvállalás, amelynél a Hitelintézet üzletszabályzata szerint
kötött bankgarancia megbízási szerződés, bankgarancia-szerződés és/vagy bankgaranciát
tartalmazó egyoldalú okirat, garancialevél (a továbbiakban: bankgarancia-nyilatkozat)
alapján a Hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek esetében
és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog
teljesíteni.

2./

Az Alapítvány által nyújtandó hitelgarancia kizárólag az Alapítvány Alapító Okiratában,
valamint a Kuratórium által meghatározott és a Hitelintézettel közölt célokra és
feltételekkel vehető igénybe, az Alapítvány céljaival és feltételrendszerével megegyező
fejlesztéshez, illetőleg tevékenységhez kapcsolódó bankgaranciához, az Alapítvány
Üzletszabályzatában és a Hitelintézettel kötött Együttműködési megállapodásban, a
jelen mellékletben, valamint - a kezesség iránti igény teljesítése esetén- a Kezességi
Levélben foglaltak szerint. Az említett iratokban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

3./

Csak az Alapítvány Üzletszabályzata II.1. pontjában írt feltételeknek megfelelő
Hitelintézet által nyújtott és csak az Üzletszabályzat II.2. pontja szerinti vállalkozás
megbízása alapján vállalt bankgaranciához kapcsolódhat alapítványi kezesség.

4./

Bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezesség vételárfizetést vagy más - szerződés
vagy jogszabály alapján fennálló - fizetést biztosító, forintban kifejezett, olyan
bankgaranciához vállalható, amelynél a bankgarancia beváltási feltételei nem haladják
meg az okmányszerű ellenőrzéssel kapcsolatos normál banki eljárást. Kölcsön- vagy
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hitelszerződéshez kapcsolódó bankgaranciához akkor nyújtható alapítványi készfizető
kezesség, ha a kölcsön- vagy hitelszerződéshez is vállalható lett volna az általános
szabályok szerint, ami azt is jelenti, hogy kölcsön- vagy hitelszerződést biztosító
bankgarancia, vagy más banki szerződést, jogviszonyt biztosító bankgarancia mellé
készfizető kezesség akkor vállalható, ha a kölcsönt vagy hitelt az Alapítvánnyal alapítói,
vagy csatlakozói kapcsolatban lévő hitelintézet nyújtotta, illetőleg a bankgarancia által
biztosított alapjogviszonyban a hitelintézet az Alapítvány alapítója, vagy csatlakozott
hitelintézet.
5./

A kezességgel érintett bankgarancia összege nem haladhatja meg az Üzletszabályzat 1.
számú mellékletének 1. pontjában meghatározott összeget (felső összeghatár). A felső
összeghatárt meghaladó bankgaranciával kapcsolatosan is alkalmazandó az
Üzletszabályzat II.3.4. pontjában írt lehetőség. Az Üzletszabályzat II.3.5.és II.3.6.
pontjai alkalmazásánál a garantálható kölcsönök és bankgaranciák együttes összegét kell
figyelembe venni, s ezek együttesen nem haladhatják meg a garantálható felső
összeghatárt. Deviza-kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó bankgaranciánál az
Alapítvány csak forintban és fix összegben vállalhat hitelgaranciát, az
árfolyamkockázatot az Alapítvány nem garantálhatja.
Beváltott bankgaranciához készfizető kezesség nem igényelhető.

6./

Az Alapítvány kockázatvállalásának mértékére vonatkozó Üzletszabályzatbeli előírások
(II.5.) a bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezességnél is alkalmazandók, azzal,
hogy az éves garanciavállalás
átlagos mértékénél figyelembe kell venni a
bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezességeket is. Az Üzletszabályzat II. 5./1.
pontjában rögzített mértéket meghaladó kockázatot és felmerülő veszteséget a
Hitelintézet viseli. Az Alapítvány hitelgaranciája nem terjed ki a bankgarancia-díj
összegére és a késedelmi kamatokra továbbá az egyéb hitelintézeti költségekre.

7./

Az Alapítvány a bankgaranciához kapcsolódó kezesség elvállalásával arra vállal
kötelezettséget, hogy ha a kötelezett a Hitelintézet által kiadott bankgarancianyilatkozatban megjelölt szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen
teljesíti, akkor a bankgarancia megbízási szerződésben, a bankgarancia-nyilatkozatban
vagy a bankgarancia szerződésben részletesen meghatározott további feltételek beállta
és a Hitelintézet bankgarancia-nyilatkozat alapján történt helytállása (fizetése), továbbá
meghatározott iratok bemutatása esetén a Hitelintézet felé - a kötelezettnek a
Hitelintézettel szemben a bankgarancia beváltásából eredő kötelezettségeiért - a
Kezességi Levélben foglaltak szerint és legfeljebb az abban meghatározott
összeghatárig helytáll. Az Alapítvány a Kezességi Levélben készfizető kezességet
vállal, s nem követelheti, hogy a Hitelintézet a követelést először a kötelezettől hajtsa
be.

8./

A bankgaranciához kapcsolódó alapítványi kezesség iránti igény az erre a célra
rendszeresített “Alapítványi Bankgarancia-kezesség Igénylő Lapon” (továbbiakban:
Igénylő Lapon) terjeszthető be az Alapítványhoz. Bankgaranciához kapcsolódó
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készfizető kezességvállalás iránti igény esetén a Hitelintézet az Igénylő lappal együtt a
bankgarancia megbízást és nyilatkozatot, igény esetén a bankgarancia-szerződést is
megküldi.
9./

A Hitelintézet és az Alapítvány között - az Igénylő Lapon előterjesztett kezességi
igénnyel egyezően kiállított Bankgaranciához Kapcsolódó Kezességi Levél (a
továbbiakban: Kezességi Levél) Hitelintézettel történő közlésével - a Ptk. 213. § /3/ bek.
alapján kezességi szerződés jön létre amelynek alapja a kötelezett bankgaranciavállalásra a Hitelintézet részére adott megbízása, és/vagy a Hitelintézet által kiadott és
az Alapítványhoz az Igénylő Lap mellékleteként beterjesztett - cégszerűen aláírt bankgarancia-nyilatkozat, bankgarancia-szerződés.
A bankgarancia által biztosított jogviszonyok sokféleségére tekintettel az Alapítvány
fenntartja magának azt a jogot, hogy a fentiektől eltérően a Kezességi Levél speciális
feltételek rovatában (5./f.) az általános feltételektől eltérő feltételeket támasszon, ez
esetben a Kezességi Levél új ajánlatnak minősül, amely a hitelintézet által a
hitelgarancia díj megfizetésével válik elfogadottá.

10./ Az Alapítvány kezesi helytállási kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez, bankgarancia
összeghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezesi kötelezettség terjedelmét,
mértékét, valamint részletes feltételeit az Üzletszabályzat és a Kezességi Levél
tartalmazza.
11./ Az Alapítvány, mint kezes a garancia ügyletből eredő kifogást is felhozhat (Ptk. 273.
szakasz (1) bek.), de a követelésnek a hitelintézet bejelentése alapján (Lehívási Lap)
történt előjegyzése, vagy esetleges visszaigazolása nem jelent lemondást az ilyen
kifogás érvényesítéséről. Az Alapítvány, mint kezes nem köteles a kötelezetthez kérdést
intézni a bankgarancia jogviszonyból meríthető kifogásokat illetően.
12./ Az Alapítvány kezesi kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor
volt. Az Alapítvány kötelezettsége - a Ptk. 273. § /2/ bek. rendelkezéseitől eltérően nem terjed ki a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékszolgáltatásokra, csak
olyan esetben és mértékben, amint azt a Kezességi Levél kifejezetten kimondja.
13./ A bankgarancia beváltásával kapcsolatosan a kötelezettel szembeni jogérvényesítés
költségeiért (perköltség, végrehajtási költség ) az Alapítvány nem felel kezesként, e
költségeket a Hitelintézet előlegezi a behajtási, követelés-érvényesítési eljárása kapcsán,
s a Felek e költségekkel a végelszámolás során számolnak el.
A kezességvállalás nem terjed ki a kezességvállalási díj összegére és a késedelmi
kamatokra. A bankgarancia-nyilatkozatban kikötött garanciadíjra, esetleges ügyleti és
késedelmi kamatokra a kezességvállalás ugyancsak nem terjed ki.
14./ Az Alapítvány a hozzá beérkező igényeket megvizsgálja és legfeljebb 5 nap alatt
elbírálja azok teljesítését. Az igény elutasításáról az Alapítvány a Hitelintézetet
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haladéktalanul írásban tájékoztatja. Ha az Alapítvány a kezesség iránti igény
teljesítéséről dönt - a 9. pontban írt kezességi szerződéskötés eseteit kivéve - Kezességi
Levelet bocsát ki, amely tartalmazza az alapítványi kezesség mértékét, időtartamát,
lejáratát és részletes feltételeit.
15./ Az Alapítvány kezessége fejében a Hitelintézet kezességi díjat köteles fizetni, melynek
alapját, mértékét, a fizetés módját, esedékességét és további feltételeit, valamint a díj
késedelmes fizetésének következményeit az Üzletszabályzat 1. számú melléklete és a
Kezességi Levél tartalmazza. A Kezességi Levél és így a kezességi szerződés a
kezességi díjnak (vagy a Kezességi Levélben meghatározott részének) az Alapítvány
bankszámlájára történő átutalása napján lép hatályba. Szerződő Felek rögzítik, hogy
amennyiben a kezességi díjat a Hitelintézet a kötelezettre áthárítja, ez a kötelezett és az
Alapítvány között közvetlen jogviszonyt nem hoz létre.
Amennyiben a kezességi szerződés létrejöttének dátumától - a Kezességi Levél
Hitelintézettel történő közlésétől - számított 45 napon belül a díj nem érkezik meg az
Alapítvány bankszámlájára, ez a tény a kezességi szerződésre bontó feltételül hat, s a
kezességi szerződés megszűnik.
16./. Az alapítványi kezesség járulékos jellegű jogintézmény, hatályosan nem jön létre az
alapjogviszony nélkül. Így, ha a kezesség alapját képező bankgarancia-megbízásban és
bankgarancia-nyilatkozatban, vagy bankgarancia szerződésben további hatályba léptető
feltételeket kötnek ki, ez a kezességi szerződés hatályát is érinti. A Hitelintézet az
Alapítványt haladéktalanul értesíteni köteles ezen hatályosulási feltételek beálltáról,
beváltás esetén pedig e hatályosulási feltételek beálltát igazolni is tartozik az Alapítvány
felé.
17./ A bankgarancia megszűnéséről, módosításáról, a Kezességi Levélben foglalt adatok
változásáról, az egyedi alapítványi kezességet érintő kérdésekről a Hitelintézet az
Alapítványt haladéktalanul értesíteni köteles (eseményközlés). Az Üzletszabályzat
tartalmazza azokat az eseteket, amelyeknél a Hitelintézet az Alapítvány hozzájárulását
köteles beszerezni.
18./ Az Alapítvány kezesi helytállási kötelezettsége akkor áll be, ha beváltás esetén a
kötelezett számára a bankgaranciára irányuló megbízási szerződésben vagy a
bankgarancia-nyilatkozatban, esetleg bankgarancia-szerződésben előírt teljesítési
határidő eredménytelenül telt el, a fizetési felszólításban megjelölt teljesítés végső
határideje lejárt és a kötelezett a Hitelintézet felé a bankgarancia beváltásából származó
kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette.
A Hitelintézet Lehívási Lap és a jelen mellékletben, valamint a Kezességi Levélben írt
iratok becsatolásával egyidejűleg jogosult a készfizető kezesség érvényesítésére,
lehívására.
19./ Az alapítványi kezesség beváltásakor a Hitelintézet köteles az Alapítványhoz az alábbi
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iratokat becsatolni:
-

-

-

-

-

-

a bankgarancia megbízást, - megbízási szerződést, bankgarancia-nyilatkozatot,
bankgarancia-szerződést, a bankgarancia hatályosulási feltételeinek beálltát
igazoló okiratokat, bizonylatokat,
azokat az iratokat, amelyek igazolják, hogy a bankgarancia-beváltásból származó
szerződéses kötelezettségeit a kötelezett a Hitelintézet felé sem teljesítette,
illetőleg nem szerződésszerűen teljesítette (kötelezett fizetésre felszólításáról
szóló irat, a fizetési felszólítás szabályszerű kézbesítését igazoló irat, a fizetési
határidő eredménytelen leteltét igazoló irat),
a Hitelintézetnek a kedvezményezettel szembeni fizetési kötelezettsége pontos
összegét - jogcímek szerinti bontásban - tartalmazó kimutatást,
a kedvezményezett bankgarancia-lehívását, a bankgarancián alapuló
igényérvényesítést tartalmazó iratát, a kötelezett felé kibocsátott számláját vagy a
bankgarancia által biztosított fizetési kötelezettség alapját képező határozatát, és a
banki teljesítés igazolását,
a bankgarancia beváltási feltételei megvalósulásának igazolására szolgáló iratokat,
feltételhez kötött bankgarancia esetén a bankgarancia beváltását, a Hitelintézetnek
a kedvezményezett felé történő teljesítését igazoló okiratokat, bankszámlaterhelési értesítést,
a biztosítékokra kötött szerződéseket és azok mellékleteit, az azokhoz kapcsolódó
egyéb iratokat (pl. ingó jelzálogjog fennállásáról kiállított közjegyzői tanúsítvány,
a jelzálogjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat, illetve annak igazolása,
hogy a kérelmet az illetékes földhivatalhoz határidőben benyújtották).
a hitelintézet a kötelezettség-vállalási döntés-előkészítő cenzúra előterjesztését és
határozatát,
az adós ellen folyó csőd-, felszámolási, végelszámolási illetve végrehajtási eljárás
esetén a hitelintézet és az eljárásban résztvevők által foganatosított intézkedések
dokumentumait.

A becsatolt dokumentumok fenti feltételeknek való megfelelősége esetén az Alapítvány
a Hitelintézet számlája alapján teljesíti a kezesi kötelezettségét, ellenkező esetben a
teljesítést megtagadja, vagy rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra, esetleg
adategyeztetésre szólíthatja fel a Hitelintézetet. Ez utóbbi esetben a hiánypótlás
teljesítéséig, illetve az adategyeztetés megtörténtéig a fizetési határidő
meghosszabbodik.
20./ A kezesi helytállásra vonatkozó igény érvényesítése a bankgarancia beváltását követően,
de legkésőbb a bankgarancia-nyilatkozatban meghatározott egyösszegű fizetési
kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen leteltét követő 90 napon
belül érvényesíthető az Alapítvány által erre a célra rendszeresített Lehívási Lappal. A
hitelintézet előzetes írásbeli kérelmére megállapodás köthető hosszabb határidőre.
21./ Az Alapítvány, mint kezes felszabadul a kezesi helytállási kötelezettsége alól,
amennyiben a Hitelintézet lemond a követelést biztosító olyan jogról, amelynek alapján
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a kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphatott volna, vagy amennyiben a
követelés a Hitelintézet hibájából behajthatatlanná vált.
22./ Az Alapítvány az Üzletszabályzat általános részében írt eseteken túl megtagadhatja a
kezesi helytállási kötelezettsége teljesítését és az Üzletszabályzatban illetve az
Együttműködési Megállapodásban írt egyéb jogkövetkezményeket is jogosult
alkalmazni, ha a bankgaranciát a Hitelintézet a bankgarancia-nyilatkozatban előírt
feltételek beállta nélkül, vagy az előírt iratok bemutatása nélkül kívánja beváltani, vagy
az esedékes kezességi díj megfizetésére határidőben nem került sor, illetőleg az
Együttműködési Megállapodásban foglaltakat megszegték.

III.
A HITELFEDEZETI GARANCIAVÁLLALÁS FORMÁI
Az Alapítvány a hitelfedezeti garanciát alapítványi kezesség vagy alapítványi garancia
formájában nyújtja. Külön kuratóriumi határozat rendelkezhet arról, hogy bizonyos típusú,
vagy feltételrendszerű hitelekhez csak alapítványi kezesség, vagy csak alapítványi garancia
igényelhető. A Kuratórium határozattal rendelkezhet továbbá arról is, hogy meghatározott
időtartam alatt, vagy időpontig az Alapítvány csak alapítványi kezességet vállalhat.

III.1./ Az alapítványi kezesség
1.

Az Alapítvány a kezesség elvállalásával arra vállal kötelezettséget, hogy ha az adós a
hitelintézettel kötött hitel- vagy kölcsönszerződésben (a továbbiakban:
kölcsönszerződés) vállalt kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget, akkor a
hitelintézet felé az Alapítvány teljesít, az adósnak a kölcsönszerződésben vállalt
kötelezettségeiért helytáll a Kezességi Levél szerint. Az Alapítvány a Kezességi
Levélben készfizető kezességet vállal, s nem követelheti, hogy a hitelintézet a követelést
először az adóstól hajtsa be.
Az Alapítvány, mint kezes az alapügyletből (kölcsönszerződésből) eredő kifogást is
felhozhat, és a követelésnek a hitelintézet bejelentése alapján történt előjegyzése, vagy
esetleges visszaigazolása nem jelent lemondást az ilyen kifogás érvényesítéséről. Az
Alapítvány, mint kezes nem köteles az adóshoz kérdést intézni az alapügyletből
meríthető kifogásokat illetően.

2.

Az Alapítvány az Alapító Okiratban, Működési Szabályzatban, a jelen
Üzletszabályzatában, a Kuratóriumi Határozatokban, valamint az Együttműködési
Megállapodásban, továbbá a Kezességi Általános Szerződési Feltételekben és a
Kezességi Levélben foglalt feltételek szerint vállal készfizető kezességet azzal, hogy az
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ezen okiratokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadók.
3.

A hitelintézet és az Alapítvány között - az Igénylő Lapon előterjesztett kezességi
igénnyel és a Kezességi Általános Szerződési Feltételekkel egyezően kiállított
Kezességi Levél hitelintézettel történő közlésével - a Polgári Törvénykönyv 213. § /1/
bekezdés alapján kezességi szerződés jön létre, amelynek alapja a hitelintézet és az adós
között létrejött és az Alapítványhoz az Igénylő Lap mellékleteként beterjesztett cégszerűen aláírt - kölcsönszerződés.

4.

Az Alapítvány kezesi helytállási kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez, hitelösszeghez
igazodik, amelyért kezességet vállalt (garantált hitelösszeg). Egyedi ügyben a kezesi
kötelezettség terjedelmét, mértékét, valamint részletes feltételeit a Kezességi Levél és
mellékletei tartalmazzák.
Az Alapítvány kezesi kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor
volt. Az Alapítvány kötelezettsége - a Polgári Törvénykönyv 273. § /2/ bekezdés
rendelkezéseitől eltérően - nem terjed ki a kezesség elvállalása után esedékessé váló
mellékszolgáltatásokra, csak olyan esetben és mértékben, amint azt a Kezességi Levél
kifejezetten kimondja.
Az Alapítvány az adóssal szembeni jogérvényesítés költségeiért (perköltség,
végrehajtási költség, stb.) nem felel kezesként, e költségeket a hitelintézet előlegezi a
VI. fejezet szerinti eljárás kapcsán, s e költségekkel a végelszámolás során kell
elszámolni. A kezességvállalás nem terjed ki a kezességvállalási díj összegére, a
késedelmi kamatokra és egyéb hitelintézeti költségre. Kuratóriumi határozat
rendelkezhet akként is, hogy a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamatokra a
kezességvállalás nem terjed ki.

5.

Az alapítványi kezesség, mint szerződést biztosító mellékkötelezettség, járulékos jellegű
jogintézmény, nem jön létre az alapjogviszony nélkül.

III.2./ Az alapítványi garancia
1.

Az Alapítvány visszavonhatatlan kötelezettséget vállalhat arra is, hogy meghatározott
feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg
okmányok benyújtása - esetében és meghatározott határidőn belül a hitelintézetnek a
megállapított összeghatárig (a garantált hitelösszeg Garancialevélben meghatározott
százalékáig) fizetést fog teljesíteni (alapítványi garancia). Az alapítványi garancia esetén
az Alapítvány önálló fizetési kötelezettséget vállal az adós teljesítéséért, mely fizetést az
alapügylettől függetlenül saját kötelezettségének feltételei szerint teljesíti. Alapítványi
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2.

3.

garanciánál az Alapítvány helytállási kötelezettsége a Garancialevélben meghatározott
feltételek szerint alakul, és az Alapítvány nem hivatkozhat az adóst az
alapjogviszonyból eredően illető kifogásokra.
Az Alapítvány a hitelintézet igénylésére - a feltételek fennállása esetén - nyújt
alapítványi garanciát. Az Alapító Okirat, a Működési Szabályzat, a jelen
Üzletszabályzat, az Együttműködési Megállapodás és Kuratóriumi határozatok
határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek fennállta esetén alapítványi garancia
igényelhető.
Egyedi ügyben az alapítványi garancia mértékét, időtartamát, lejáratát és részletes
feltételeit a Garancialevél tartalmazza.
A Garancialevél tartalmazza, hogy az Alapítvány garanciát vállal az Igénylő Lapon
meghatározott adós hitelintézettel szemben fennálló - az Alapítvány Alapító Okiratában
foglaltaknak megfelelő célú és feltételű - fizetési kötelezettségéből az Alapítvány
Alapító Okirata 4.5. pontja szerinti hitelezési veszteség Garancialevélben meghatározott
részének (százalékának) a megfizetésére, amennyiben a hitelintézet igazolja, hogy az
adós a fizetési kötelezettségének esedékességkor - felszólítás ellenére - nem tett eleget
és a hitelszerződés felmondására, megszűnésére került sor, a fizetésre nyitva álló
határidő eredménytelenül telt el, és nyilatkozik, hogy a teljesítés valószínűleg a
továbbiakban már bírósági vagy egyéb jogérvényesítés, végrehajtási eljárás (a követelés
behajtására irányuló eljárás) igénybevételével érhető el.

IV.
A HITELGARANCIA IGÉNYLÉSRE, AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A
HITELINTÉZETEK KAPCSOLATTARTÁSÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
IV.1./ A hitelgarancia igénylése
1.

A hitelintézet az alapítványi kezesség vagy alapítványi garancia iránti igényét az Igénylő
Lapon terjeszti elő. Alapítványi kezesség esetén az Igénylő Lap elválaszthatatlan része a
Kezességi Általános Szerződési Feltételek. Az Igénylő Lap az Alapítvány Titkárságán,
illetve a hitelintézet központjában szerezhető be.

2.

A hitelintézet fiókja a központján keresztül küldi meg a kitöltött Igénylő Lapot az
Alapítványnak. A TAKARÉKBANK Rt. Integrációhoz tartozó takarékszövetkezetek az
igényt a TAKARÉKBANK Rt.-n keresztül juttatják el.
A hitelintézet alapítványi kezesség esetén az Igénylő Lappal együtt a kölcsönszerződést
is megküldi az Alapítványnak. Az Alapítvány a kölcsönszerződést megvizsgálja, ennek
tényét a kölcsönszerződésen aláírásával igazolja és azt a hitelintézet számára legkésőbb
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a Kezességi Levéllel egy időben visszaküldi. Az Alapítvány az agrár-integrátorok
részére 120 millió forintot meghaladó hitelgarancia vállalás feltételeiről minden esetben
külön szerződésben állapodik meg.
3.

A hitelgarancia iránti kérelem benyújtásának határideje:
a hitelintézet az alapítványi kezességet vagy alapítványi garanciát a kölcsönszerződés
aláírását követően, a türelmi időszakban, a kamatfizetési kötelezettséget megelőzően
bármikor, a kamat fizetésének megkezdését követően pedig akkor igényelhet, ha
igazolja, hogy az adós az Igénylő Lap benyújtásáig esedékes kamatot rendben
megfizette. A tőke törlesztésének megkezdése után az adott kölcsönszerződéshez
kapcsolódóan hitelgarancia nem igényelhető.

4.

Az Alapítványhoz már benyújtott, de még el nem bírált hitelgarancia kérelem kezelési
költség felszámítása nélkül, bármikor visszavonható. Elbírált hitelgarancia esetén a
hitelintézet visszavonhatja a hitelgarancia igényét a hitelgarancia nyújtás évében, vagy a
következő év március 1. előtt. A hitelintézetnek ebben az esetben az Alapítvány részéről
kiállított számla alapján, az 1. számú Melléklet 5./ pontjában foglalt kezelési költséget
kell megfizetnie.

IV.2./ A hitelgarancia iránti igény elbírálása
1.

Az Alapítvány a hozzá beérkezett, megfelelően kitöltött Igénylő Lap adatai, valamint a
saját belső nyilvántartása és adatbázisa alapján legkésőbb 5 munkanapon belül az
előírt szempontok szerint elbírálja a benyújtott igényt. A hitelgarancia feltételei
fennállásának a vizsgálata beépül a hitelvizsgálati- és bírálati eljárásba, ahhoz a
vállalkozásnak külön írásos anyagot nem kell készíteni. Az Alapítvány a hitelintézetek
jogszabályi előírásoknak és a saját belső szabályzataiknak megfelelően elvégzett
hitelvizsgálat eredményeit figyelembevéve végzi a hitelgarancia bírálatot. Azoknál a
hitelgarancia-ügyeknél, ahol a garanciaigény alapítványi feltételeknek való
megfelelősége eldöntéséhez az Igénylő Lapon rendelkezésre bocsátott adatok nem
elegendőek, az Alapítvány - az alapítványi feltételek és előírások teljesülése érdekében döntésének meghozatalához további adatokat, információkat kérhet (pl. a hitelintézet
döntés-előkészítő anyagai és azok mellékletei.)
Ha a vállalkozás hitel- és bankgarancia állománya együttesen eléri, vagy meghaladja a
80 millió forintot, vagy ha az Alapítványhoz benyújtott hitel- illetve bankgarancia
egyedi összege a 40 millió forintot, akkor a vállalkozás hitelgarancia igényének
elbírálásához, a kért hitelgarancia mértékétől és összegétől függetlenül, a hitelintézet az
Igénylő Lap Kiegészítő Adatlapján szereplő adatokat is köteles megküldeni.
Az 1. számú mellékletben meghatározott maximált garantált hitelösszeget meghaladó
adóscsoporti hitelgarancia kérelmeket az Alapítvány egyedi elbírálással, az agrárintegrátori kérelmeket külön megállapodás szerint bírálja el. Az egyedi elbíráláshoz az
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Alapítvány kérheti, hogy az adóscsoport Alapítvány által megjelölt bármely tagjáról is
kerüljön benyújtásra Kiegészítő Adatlap.
2.

Az Alapítvány kedvező döntés esetén a Kezességi Levél vagy Garancialevél kiadásával
a vállalkozás kölcsönéhez biztosítja a hitelgaranciát. A Kezességi Levélen és a
Garancialevélen sorszám, valamint az igénylés jellegét mutató betűjelölés szerepel az
Útmutató szerint. A Kezességi Levél, illetve a Garancialevél mellékletei tartalmazzák a
tőketörlesztések előírását és az alapítványi hitelgarancián kívüli hitelfedezetek
felsorolását.
Amennyiben a hitelgarancia vidékfejlesztési hitelcélú, akkor az Alapítvány a
jogszabályokban előírt módon számított támogatástartalmat a vállalkozók részére a
hitelintézetek közreműködésével közli. A támogatástartalomról szóló értesítő levelet a
vállalkozóknak az adójogszabályok hatálya alá eső bizonylatokkal megegyező módon
10 éves időtartamra meg kell őrizni.

3.

Ha a hitelgarancia igény nem felel meg az alapítványi feltételeknek, vagy a
hitelintézetek részéről küldött kiegészítő, illetve egyéb információk mérlegelése alapján
a vállalkozás nem tekinthető hitelképesnek, az Alapítvány a hitelgarancia igényt
elutasítja. Az elutasításról az Alapítvány, az indok megjelölésével együtt, a hitelintézetet
haladéktalanul írásban tájékoztatja.

IV.3./ A hitelgarancia díj
Az Alapítvány a hitelgarancia nyújtásáért a hitelgarancia kérelem szerint egyszeri, vagy
évenkénti díjfizetést alkalmaz.
Egyszeri díj fizetésekor az 1. számú melléklet 2.1./ pontjában közölt díjtáblázatot kell
alkalmazni.
Az évenkénti díj fizetésekor a díj mértéke megegyezik a garantált hitel összegének
függvényében meghatározott mindenkori éven belüli hitelgarancia díjjal. Az évenkénti
díjfizetés alapja, a fizetés feltételei és esedékessége, a késedelem következményei,
valamint az évenkénti díjfizetéssel összefüggő egyéb szabályok azonosak az
Üzletszabályzat II.6./5 - 12-ig terjedő pontokban foglalt és „Az éven túli lejáratú
forgóeszköz hitelhez (tőkepótló hitelkonstrukció) kapcsolódó speciális hitelgarancia
feltételek”-ről szóló szabályokkal.
Prolongációs díj: a hitelintézet kérelmére az Alapítvány a Kezességi Levél határidejét a
kölcsönszerződés módosítása alapján meghosszabbíthatja. A hitelgarancia
meghosszabbított lejárati idejére az Alapítvány prolongációs díjat számít fel. A
prolongációs díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
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Az Alapítvány az 1. sz. melléklet szerinti garantált hitelösszegű kérelmek esetén 50 %os mértékű díjtámogatást alkalmaz a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött
Együttműködési Megállapodás értelmében. A díjtámogatásra jogosult vállalkozás a
hitelgarancia díj felét fizeti az Alapítvány felé, a díj másik felét az Alapítvány
közvetlenül igényli a minisztériumtól.

A hitelfedezeti garancia formájától függően a hitelgarancia-díj lehet kezességi díj, vagy
garanciadíj.
1.

Kezességi díj: az Alapítvány készfizető kezessége fejében a hitelintézet kezességi díjat
köteles fizetni, melynek alapját, mértékét, a fizetés módját, esedékességét és további
feltételeit, valamint a díj késedelmes fizetésének következményeit a jelen
Üzletszabályzat és az 1. számú Mellékletének rendelkezésein kívül a Kezességi Levél is
tartalmazza. A Kezességi Levél (a kezességi szerződés) a kezességi díjnak (vagy a
Kezességi Levélben meghatározott részének) az Alapítvány bankszámlájára történő
átutalása napján lép hatályba. Amennyiben a kezességi díjat a hitelintézet az adósra
áthárítja, ez a tény az adós és a Alapítvány között közvetlen jogviszonyt nem hoz létre.
Ha a kezességi szerződés létrejöttének dátumától - a Kezességi Levél hitelintézettel
történő közlésétől - számított 45 napon belül a díj nem érkezik meg az Alapítvány
bankszámlájára, akkor ez a kezességi szerződésre bontó feltételül hat, s a kezességi
szerződés megszűnik. Az Alapítvány az ily módon történő megszűnés előtt a Kezességi
Levél közlésétől számított 30 nap elteltével értesíti a hitelintézetet a késedelem tényéről
a BaHiR-on keresztül. A Kezességi Levél közlésének időpontja az az időpont, amikor a
hitelintézet megbízottja az Alapítványtól a Kezességi Levelet az ún. kézbesítőkönyv
aláírásával átveszi.
A bankgarancia után vállalt készfizető kezesség esetén lehetőség van egyszeri és
évenkénti díjfizetésre is. Egyszeri díj fizetésekor az 1. sz. melléklet 2.1. pontjában
közölt díjtáblázatot kell alkalmazni, évenkénti díj fizetésekor a futamidőtől függetlenül
az éven belüli hitelgarancia-díj mértékek érvényesek.

2.

Garanciadíj: Az alapítványi garancia fejében a hitelintézet garanciadíjat köteles fizetni,
melynek részletes feltételeit, valamint a díj késedelmes fizetésének következményeit a
jelen Üzletszabályzat és a Garancialevél tartalmazza. Az Alapítvány által kiállításra
kerülő Garancialevél az esedékes garanciadíjnak az Alapítvány bankszámlájára történő
átutalása napján lép hatályba.
Amennyiben a hatálybalépési feltételül szabott díjfizetés a Garancialevél hitelintézet
általi kézhezvételétől (a hitelintézet megbízottja általi átvételtől) számított legkésőbb 45
napon belül nem történik meg (az esedékes díj az Alapítvány bankszámlájára nem
érkezik be) ez a Garancialevélre bontó feltételül hat, s a Garancialevél érvényét veszti,
megszűnik. Az Alapítvány az ily módon történő megszűnés előtt a Garancialevél
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közlésétől számított 30 nap elteltével értesíti a hitelintézetet a késedelem tényéről a
BaHiR-on keresztül. A Garancialevél közlésének időpontja az az időpont, amikor a
hitelintézet megbízottja az Alapítványtól a Garancialevelet az ún. kézbesítőkönyv
aláírásával átveszi. A garanciadíj-fizetés adósra való áthárítása - a kezességi díj
áthárításához hasonlóan - nem keletkeztet közvetlen jogviszonyt az Alapítvány és az
adós között.
3.

Az Alapítvány a Kezességi Levél vagy a Garancialevél kiállításával egyidejűleg az
esedékes hitelgarancia-díjról számlát állít ki és azt elküldi a hitelintézet részére, amely
köteles a hitelgarancia-díjat a számla kézhezvételét követő 15 naptári napon belül az
Alapítvány bankszámlájára átutalni.
A hitelgarancia-díj késedelmes megfizetése esetén az Alapítvány jogosult 20 százalék
késedelmi kamatot felszámítani.

4.

Ha a hitelszerződés módosítása során a hitelösszeg (vagy a hitelösszeg garantált
hányada) növekszik, erre a hitelgarancia automatikusan nem terjed ki, de a hitelintézet
új garanciát kérhet a hitelnövekmény összegére a már korábban leírtak szerint.
Amennyiben a kölcsönszerződés módosításának eredményeként a garantált
hitelösszeg csökken, a hitelintézetnek a díjvisszatérítés számla ellenében az esetben jár,
ha a módosítás a hitelgarancia nyújtása évében, illetve a következő év március 1 előtt
történik.

5.

Ha a kölcsön folyósítása meghiúsul és a hitelintézet a IV.1./4. pontban foglalt határidőn
belül a kiadott garancia visszavonását kéri, a kezelési költség levonásával (1. sz.
melléklet 5./ pont) a már megfizetett hitelgarancia-díjat az Alapítvány a hitelintézetnek
visszatéríti.
Ha a IV.3./4. pontban foglalt határidőn belül a kölcsön folyósítása részben hiúsul meg és
emiatt a hitelintézet módosítással csökkenti a hitelösszeget, az Alapítvány a díjat stornó
és új számla kiadásával rendezi, valamint a díjkülönbözetet a hitelintézetnek visszafizeti
a hitelintézet által írásban közölt bankszámlára.

IV.4./ Adatszolgáltatás, értesítési- és hozzájárulás kérési kötelezettség
1.

A hitelintézet fokozott gondossággal és pontossággal jár el a jelen pontban írt
adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítése körében is, tekintettel arra, hogy az
Alapítvány működési rendszerének sajátosságaiból következően az alapítványi
kezességekkel és alapítványi garanciákkal kapcsolatos valamennyi adat, ezzel
összefüggésben az Alapítvány hitelgarancia nyilvántartása a hitelintézet által
szolgáltatott adatokon alapul.
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2.

A hitelintézet köteles az adós személyében beálló változáshoz, a tartozásátvállaláshoz, a
kölcsönszerződésen alapuló követelés engedményezéséhez, a hitel végső lejáratának
meghosszabbításához (prolongálás), biztosítékok megváltoztatásához az Alapítvány
előzetes hozzájárulását beszerezni. Amennyiben az Alapítvány legkésőbb az engedély
iránti kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, mintha a hozzájárulást megadta volna. A hozzájárulás beszerzése során a
hitelintézet a változás tárgyát, a módosítás indokát, az alapítványi kezességre vagy
alapítványi garanciára gyakorlandó hatását és következményeit az Alapítvánnyal írásban
közli. Az Alapítvány a hozzájárulás megadása esetén, a módosított kölcsönszerződés
megküldését követően módosított Kezességi Levelet ad ki. Az eljárás részletes leírását
az Útmutató tartalmazza. Az ügyintézés gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az
Alapítvány elfogadja, hogy a módosítási kérelem és a módosított kölcsönszerződés
egyidejűleg érkezzen.

3.

A hitelintézet a kölcsönszerződés megszűnéséről, és a IV.4./2. pontban nem említett
egyéb módosításokról (pl. adatváltozás, törlesztés átütemezése,) az Együttműködési
Megállapodásban, valamint a Kezességi Levélben /Garancialevélben foglalt, továbbá az
egyedi alapítványi kezességet és az alapítványi garanciát érintő további változásokról az
Alapítványt haladéktalanul értesíti.

4.

Az Alapítvány a beváltás vagy az Alapítvány veszteségének elkerülése, illetve
csökkentése érdekében a hitelintézet részéről benyújtott tartozásátvállalási kérelemhez
hozzájárulhat - a Kormányrendeletben foglalt támogatás korlátozásra vonatkozó
szabályok figyelembevételével - abban az esetben is, ha a hitelgarancia nyújtásának
feltételei a kölcsönszerződés új kötelezettjére nézve nem állnak fenn. A hitelintézet az
Alapítvány hozzájárulását a hitel és a tartozás-átvállalási ügyleteknél a saját döntését
követően a IV. 4./2. pontban írt adatok megadásával kérheti.

5.

Ha az Alapítvánnyal kapcsolatban álló hitelintézetek között kölcsön átadása, illetve
cseréje történik, abban az esetben un. engedményezési eljárásra kerül sor. Ennek során
az átadó hitelintézet a hitelgarancia ügy számára történő hivatkozással írásban
nyilatkozik az Alapítvány felé a kölcsönügylet átadásáról, az átvevő hitelintézet pedig
írásban nyilatkozik az átvételi készségéről. A két egybehangzó nyilatkozat alapján az
Alapítvány az adatbázisában történő átvezetéssel új Garancia /Kezességi Levelet bocsát
ki, az eredeti hitelgaranciát pedig megszünteti. Ez az eljárás abban az esetben jár az
átadó hitelintézetnél kvóta felszabadulással, az átvevő hitelintézetnél pedig kvóta
felhasználással, ha az engedményezés az eredeti garancia kibocsátásának évében
történik.

6.

Beváltást megelőzően a hitelintézet a hitelgaranciával érintett kölcsönszerződésből
eredő követelést bármikor szabadon elidegenítheti az Alapítvány megkérdezése nélkül
azzal, hogy az elidegenítésről az Alapítványt utólag, az eladást követő15 napon belül
írásban tájékoztatja. Ez azonban azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a hitelintézet
lemond a hitelgarancia-beváltási jogáról és a hitelgarancia megszűnik. A hitelgarancia
fenntartása melletti értékesítés abban az esetben lehetséges, ha a hitelintézet a
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kölcsönszerződést a jelen Üzletszabályzatban leírtak szerint egy másik, az
Alapítványhoz tartozó hitelintézetnek adja el az Alapítvány előzetes hozzájárulása
mellett az előző pont szerint.
7.

Ha az Alapítvány a hozzájárulást a változáshoz, módosításhoz megtagadja, az
alapítványi kezesség vagy alapítványi garancia az eredeti feltételekkel sem maradhat
fenn. Ha az alapítványi hozzájárulást a hitelintézet elmulasztja beszerezni, vagy a
hozzájárulás meg nem adását figyelmen kívül hagyva hajtja végre a módosítást, a
Alapítvány kezesi/garantőrkénti helytállási kötelezettsége megszűnik. Különösen
indokolt esetben, amennyiben az Alapítvány helytállási kötelezettségét érdemben nem
érinti a módosítás, az Alapítvány utólag jóváhagyólag tudomásul veheti a változásokat.

8.

Ha az adós a kölcsönt határidő előtt visszafizette vagy fizetési kötelezettsége határidő
előtt más okból megszűnt, erről a hitelintézetnek legkésőbb a visszafizetést vagy a
kötelezettség megszűnését követő 15 napon belül értesítenie kell az Alapítványt
(eseményközlés). Az Igénylő Lap szerinti utolsó törlesztést a hitelintézetnek nem kell
jelenteni, mert a törlesztéshez kapcsolódó hitelgarancia ügyet a negyedéves jelentés
feldolgozásakor az Alapítvány automatikusan lezárja.
Az Alapítvány a negyedéves jelentés, vagy eseményközlés alapján megszűnt ügyek
lezárásáról nem készít külön értesítést a hitelintézetnek, mivel ez a tény a BaHiR-on
keresztül átkerül a hitelintézeti adatbázisba is.

9.

A hitelintézet minden naptári negyedév végét követő 30 napon belül a folyamatban lévő
kezességi és garanciaügyekről írásbeli jelentést készít az Üzletszabályzat Útmutatója
szerinti tartalommal és formában (Negyedéves Jelentés). A hitelintézet e jelentéstételi
kötelezettsége az eseményközlési kötelezettségtől függetlenül teljesítendő.
A hitelintézet jogosult a fenti határidőt követő 15 napon belül az átadott adatokat
jogkövetkezmények nélkül kiegészíteni, illetve módosítani.

10.

Az Alapítvány jogosult könyvelését és elszámolásait a hitelintézet adatszolgáltatása
alapján és annak megfelelően vezetni, s helytállási kötelezettségét ennek megfelelően
teljesíteni. A jelen Üzletszabályzat szerint rendelkezésre álló határidő letelte után a
hitelintézet kötve van az általa szolgáltatott információkhoz, és az Alapítvány
hozzájárulása nélkül a Negyedéves Jelentésében foglaltakat nem módosíthatja.

11.

Amennyiben a hitelintézet téves adatszolgáltatása miatt az Alapítvány a tényleges
kötelezettségét meghaladó mértékű összeget fizet ki, s emiatt kár éri, a hitelintézet
köteles a kárt megtéríteni.

12.

A hitelintézet az Alapítványnak küldött Negyedéves Jelentések tényszerűségének
biztosítása érdekében a hitelgaranciával érintett hitelszerződés felmondásáról az
Alapítványt a felmondástól számított 30 napon belül értesíti. A hitelintézet továbbá az
Alapítvány szabad pénzeszközeinek eredményes befektetéséhez, és mindenkori
likviditásának elősegítéséhez hozzájárul azzal, hogy az Alapítvány felé haladéktalanul
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jelzéssel él, ha tudomására jut, hogy bármely hitelgarancia üggyel kapcsolatban beváltás
várható.
13.

A hitelintézet köteles haladéktalanul megosztani az Alapítvánnyal minden olyan
rendelkezésére álló információt a 10 millió forintot meghaladó garantált hitelösszegű
hitelgarancia ügyeknél, mely az adós fizetőképességének olyan mértékű romlását
válthatja ki – amely jogi intézkedéseket tesz, vagy tehet szükségessé - annak érdekében,
hogy a hitelintézet és az Alapítvány kellő időben fel tudják mérni, illetve minimalizálni
tudják a várható veszteségeiket.

V.
A HITELGARANCIA BEVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az Alapítvány és a hitelintézetek hitelgarancia ügyekben vállalt együttműködésének
hangsúlyos célja a hitelezési veszteség minimalizálása. Ennek érdekében a hitelintézet még az
alapítványi kezesség vagy az alapítványi garancia érvényesítése előtt minden törvényes
eszközzel szorgalmazza az esedékes kamatfizetési kötelezettség teljesítését, annak
kikényszerítését.
A TAKARÉKBANK Rt Integrációjához tartozó takarékszövetkezetek a hitelgarancia
beváltására irányuló igényüket a TAKARÉKBANK Rt-én keresztül juttatják el az
Alapítványhoz.

V.1./ Az alapítványi kezesség beváltása
1. Az Alapítvány kezesi helytállási kötelezettsége – az Üzletszabályzatban meghatározott
feltételek fennállása esetén - akkor áll be, ha az adós számára a kölcsönszerződésben előírt
teljesítési határidő eredménytelenül telt el, a fizetési felszólításban megjelölt teljesítés
végső határideje lejárt és/vagy az adós nem teljesítése, illetve a hitelszerződésben rögzített
egyéb feltételek beállta miatt a hitelintézet a kölcsönszerződést felmondta.
A hitelintézet az Alapítvány által erre a célra rendszeresített Lehívási Lap megküldésével
és a következő pontban foglalt iratok Alapítványhoz történő becsatolásával egyidejűleg
jogosult a készfizető kezesség érvényesítésére, beváltására.

2.

Az alapítványi kezesség beváltásakor a hitelintézet a Lehívási Lap mellékleteként az
Alapítványhoz a beváltás feltételeként meghatározott alábbi iratokat csatolja be:
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- a hitelezés körülményeit összefoglaló tájékoztató levél (az Adós tevékenységéről,
a piacáról, a hitel felvételéről, céljáról és a hitel felmondás okáról, előzményeiről,
az adósnak, adóscsoportnak, a hitelintézet rendelkezésére álló dokumentumok
szerint kimutatható összes kötelezettségéről),
- a kölcsönszerződés felmondását igazoló irat,
- a fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen
leteltét igazoló irat,
- a szerződésszegési ok megszüntetésére irányuló felszólítás,
- az adós részére történő szabályszerű kézbesítést igazoló okiratok,
- a hátraléki kimutatás a beváltott hitelgaranciához kapcsolódó kölcsönszerződésről
- a hitelintézet rendelkezésére álló tartozás kimutatás a vállalkozásról, amely a
hitelintézetek és kölcsönszerződések, adók, járulékok, főbb szállítók és
tulajdonosi kölcsönök szerinti részletezéssel tartalmazza a beváltott
hitelgaranciával érintett vállalkozás tartozásait,
- a kölcsönszerződés, a biztosítékokra kötött szerződések és azok mellékletei a
módosításokkal együtt, így az adott esetben az ingó jelzálogjog fennállásáról
kiállított közjegyzői tanúsítvány, és/vagy a jelzálogjog bejegyzését igazoló
földhivatali határozat, illetve annak igazolása, hogy a kérelmet az illetékes
földhivatalhoz határidőben benyújtották,
- az adós ellen folyó csőd-, felszámolási-, végelszámolási- illetve végrehajtásieljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban résztvevők által foganatosított
intézkedések dokumentumai,
- 10 millió forint feletti garantált hitel esetén a hitelintézet a kötelezettség-vállalási
döntés-előkészítő cenzúra előterjesztése és határozata, valamint a
kölcsönszerződésben rögzített kölcsön folyósítás feltételeinek meglétét bizonyító
irat(ok), bizonylat(ok).
Amennyiben a beváltás jogszerűségének, különösen a II. pontban foglalt feltételek
fennállásának megállapításához az Alapítványnak további adatokra van szüksége, az
Alapítvány jogosult az adósra, az adóscsoportra, a kölcsönszerződés teljesítésére, az
adósnak a hitelintézetnél fennálló más kölcsönszerződésére, a kölcsönszerződésben írt
fedezetekre vonatkozóan további információkat, adatokat kérni, a hitelintézet pedig
köteles a saját szabályzataiba, a vállalkozáshoz kapcsolódó belső irataiba az Alapítvány
számára betekintést biztosítani.
3. A felmondólevél, illetőleg felszólítás akkor tekinthető szabályszerűen kézbesítettnek, ha a
tértivevényen a kézbesítést az adós aláírásával igazolta, vagy ha a küldeményt a posta “a
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címzett ismeretlen”, “nem fogadta”, “nem kereste”, illetve “ismeretlen helyre költözött”
jelzéssel küldte vissza.
4. A becsatolt dokumentumok megfelelősége esetén az Alapítvány 8 napon belül elkészíti és
a hitelintézetnek megküldi az ügyletre vonatkozóan a beváltási elszámolást. Ezen
elszámolás tartalmazza a hitelgarancia ügylet számát, a hitelintézet által a hitelgarancia
beváltást megelőzően jelentett adatokat (tőkére, illetve kamatra vonatkozóan), a beváltási
számítás tényadatait (folyósított-, törlesztett- és hátralékos tőkét; a jelentett meg nem
fizetett kamatot, valamint az utolsó negyedéves jelentési időszak végétől a hitelfelmondás
időpontjáig eltelt időszakra, az Alapítvány által rögzített induló kamattal számolt ügyleti
kamatot) illetve az Alapítvány fizetési kötelezettségének összegét (mind tőkére, mind
kamatra vonatkozóan).
A becsatolt dokumentumok meg nem felelősége esetén az Alapítvány a teljesítést
megtagadja, vagy rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra, esetleg adategyeztetésre, vagy
közös helyszíni ellenőrzésre szólíthatja fel a hitelintézetet. Ez utóbbi esetben a hiánypótlás
teljesítéséig, illetve az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés megtörténtéig a beváltási
elszámolás elkészítésének határideje meghosszabbodik, illetve a 8 napos teljesítési
határidő újra kezdődik.
Ha a Lehívási Lap vagy mellékletei nem felelnek meg a törvényes feltételeknek és a jelen
Üzletszabályzatban foglaltaknak, az Alapítvány a kezesség beváltását megtagadja.
5. A kezesi helytállásra vonatkozó igény – a beváltási feltételek fennállta esetén - a
hitelszerződés felmondását és/vagy a kölcsönszerződés szerinti utolsó (végtörlesztési)
fizetési kötelezettség lejártát követő 30 napon belül elküldött - legfeljebb 30 napos fizetési
határidőt engedélyező - fizetési felszólításban írt határidő eredménytelen leteltét követő 90
napon belül érvényesíthető az Alapítvány által erre a célra rendszeresített Lehívási Lappal.
Ha a hitelintézet a hitelszerződést felmondta, de remény van arra, hogy az adós a fizetési
kötelezettségeinek eleget tud tenni, a hitelintézet írásbeli kérelmére az Alapítvány –
ugyancsak írásban – hozzájárulhat ahhoz, hogy a hitelgarancia beváltására rendelkezésre
álló határidő 90 napon túli – egyedileg meghatározott – határidővel is
meghosszabbodhassék.
Ha a hitelintézet a hitelszerződést a fentiek szerint nem mondta fel, vagy a
kölcsönszerződés szerinti utolsó (végtörlesztési) fizetési határidő lejártától számított 30
napon belül fizetési felszólítást nem küldött ki, az érvényes Kezességi Levélben rögzített
utolsó törlesztő részlet esedékességét követő 90 napos határidőn túl hitelgarancia beváltás
iránti igény nem érvényesíthető.
6. Az Alapítvány, mint kezes felszabadul a kezesi helytállási kötelezettsége alól, ha a
hitelintézet lemond a követelést biztosító olyan jogról, amelynek alapján a kezes a reá
átszálló követelésre kielégítést kaphatott volna, vagy ha a követelés a hitelintézet hibájából
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behajthatatlanná vált (pl. jelzálogjogról való lemondás, zálogtárgy felszabadítása, további
kezesek kötelemből való elengedése).
7. Az Alapítvány megtagadhatja a kezesi helytállási kötelezettsége teljesítését, valamint a
VIII. pontban írt egyéb jogkövetkezmények is alkalmazhatók különösen az alábbi
esetekben:
- ha a kölcsönt a hitelintézet a kölcsönszerződésben , illetve a Kezességi Levélben
előírt feltételek teljesülése nélkül, vagy nem a kölcsönszerződésben meghatározott
célra folyósította, vagy
- ha az esedékes kezességi díj megfizetésére határidőben nem került sor,
- ha a beváltási eljárás során megállapításra kerül, hogy a hitelgarancia igényléskor a
költségvetési viszontgarancia feltételek nem álltak fenn, vagy
- ha a II.4. pontban felsorolt kizáró okok közül bármelyik is fennállt, és erről a
hitelintézet a hitelgarancia igénylésekor tudott, de ezt az Alapítvány elől elhallgatta,
illetőleg a valós adatok ismeretében hamis adatokat közölt, vagy a kizáró okok
fennálltáról gondos eljárás mellett tudnia kellett volna,
- ha a hitelintézet nem tett eleget a garanciával kapcsolatos jelentési
kötelezettségeinek,
- illetőleg az Együttműködési Megállapodásban foglaltak súlyos megszegése, valamint
a VI. pontban írt egyéb okok esetén.
8. Az Alapítványnak a Kezességi Levélben vállalt helytállási kötelezettsége a felmondás
napján fennálló meg nem fizetett tőketartozás és - amennyiben a hitelgarancia a kamatra is
vonatkozott - a jelentett meg nem fizetett kamat, valamint az utolsó negyedéves jelentési
időszak végétől a hitelfelmondás időpontjáig eltelt időszakra, az Alapítvány által rögzített
induló kamattal számolt ügyleti kamat együttes összegének (garantált hitelösszeg) a
Kezességi Levélben meghatározott százalékáig, de legfeljebb az ott meghatározott
összegig terjed.
9. A hitelintézet az Alapítvány részéről megküldött beváltási elszámolás adatainak
elfogadása esetén a beváltás összegéről az Alapítványnak számlát küld. A számla alapján,
annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az Alapítvány a pénzügyi
teljesítésről intézkedik.
10. A hitelintézet az általa kezdeményezett, vagy a behajtásban más érdekelt szervezet, vagy
magánszemély által tett és tudomására jutott behajtási jogcselekményekről az intézkedés
megtételével, illetve tudomásulvételével egyidejűleg haladéktalanul köteles az Alapítványt
tájékoztatni. A tájékoztatást a negyedéves jelentésektől függetlenül is a BaHiR-ban
eseményként, illetve a behajtási jogcselekmény dokumentum másolatának megküldésével
kell teljesíteni olyan részletességgel és mértékben, hogy az Alapítvány a rá vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeket teljesíteni tudja.
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V.2./ Az alapítványi garancia beváltása
1. Az Alapítvány helytállási kötelezettsége akkor áll be – az Üzletszabályzatban
meghatározott feltételek fennállása esetén - ha az adós számára a kölcsönszerződésben
előírt teljesítési határidő eredménytelenül telt el, a fizetési felszólításban megjelölt
teljesítés végső határideje lejárt és/vagy az adós nem teljesítése miatt a hitelintézet a
hitelszerződést felmondta.
A hitelintézet az Alapítvány által erre a célra rendszeresített Lehívási Lap megküldésével
és a következő pontban foglalt iratok Alapítványhoz történő becsatolásával egyidejűleg
jogosult a készfizető kezesség érvényesítésére, beváltására.
2. Az alapítványi garancia beváltásakor a hitelintézet a Lehívási Lap mellékleteként az
Alapítványhoz a beváltás feltételeként meghatározott alábbi iratokat csatolja be:
-

a hitelezés körülményeit összefoglaló tájékoztató levél (az Adós tevékenységéről, a
piacáról, a hitel felvételéről, céljáról és a hitel felmondás okáról, előzményeiről, az
adósnak, adóscsoportnak a hitelintézet rendelkezésére álló dokumentumok szerint
kimutatható összes kötelezettségéről);

-

a kölcsönszerződés felmondását igazoló irat,

-

a fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét
igazoló irat,
a szerződésszegési ok megszüntetésére irányuló felszólítás,
az adós részére történő szabályszerű kézbesítést igazoló okiratok,

-

a hátraléki kimutatás a beváltott garanciához kapcsolódó kölcsönszerződésről,

-

a hitelintézet rendelkezésére álló tartozás kimutatás a vállalkozásról, amely a
hitelintézetek és kölcsönszerződések, adók, járulékok főbb szállítók és tulajdonosi
kölcsönök szerinti részletezéssel tartalmazza a beváltott garanciával érintett
vállalkozás tartozásait,

-

a kölcsönszerződés, a biztosítékokra kötött szerződések és azok mellékletei a
módosításokkal együtt, így az adott esetben az ingó jelzálogjog fennállásáról kiállított
közjegyzői tanúsítvány, és/vagy a jelzálogjog bejegyzését igazoló földhivatali
határozat, illetve annak igazolása, hogy a kérelmet az illetékes földhivatalhoz
határidőben benyújtották,

-

továbbá az adós ellen folyó csőd, felszámolási, végelszámolási illetve végrehajtási
eljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban résztvevők által foganatosított
intézkedések dokumentumai,

-

a folyósítást megelőzően teljesített és a kölcsönszerződésben rögzített kölcsön
folyósítás feltételeinek meglétét bizonyító irat(ok), bizonylat(ok),
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-

10 millió forint feletti garantált hitel esetén a hitelintézet döntés-előkészítő cenzúra
előterjesztése és határozata.

Amennyiben a beváltás jogszerűségének, különösen a II. pontban foglalt feltételek
fennállásának megállapításához az Alapítványnak további adatokra van szüksége, az
Alapítvány jogosult az adósra, az ügyfélcsoportra, a kölcsönszerződés teljesítésére, az
adósnak a hitelintézetnél fennálló más kölcsönszerződésére, a kölcsönszerződésben írt
fedezetekre vonatkozóan további információkat, adatokat kérni, a hitelintézet pedig
köteles a saját szabályzataiba, a vállalkozáshoz kapcsolódó belső irataiba az Alapítvány
számára betekintést biztosítani.

3. A felmondólevél, illetőleg felszólítás akkor tekinthető szabályszerűen kézbesítettnek, ha a
tértivevényen a kézbesítést az adós aláírásával igazolta, vagy ha a küldeményt a posta “a
címzett ismeretlen”, “nem fogadta”, “nem kereste”, illetve “ismeretlen helyre költözött”
jelzéssel küldte vissza.
4. A becsatolt dokumentumok megfelelősége esetén az Alapítvány 8 napon belül elkészíti és
a hitelintézetnek megküldi az ügyletre vonatkozóan a beváltási elszámolást. Ezen
elszámolás tartalmazza a hitelgarancia ügylet számát, a hitelintézet által a hitelgarancia
beváltást megelőzően jelentett adatokat (tőkére, illetve kamatra vonatkozóan), a beváltási
számítás tényadatait (folyósított-, törlesztett- és hátralékos tőkét; a jelentett meg nem
fizetett kamatot, valamint az utolsó negyedéves jelentési időszak végétől a hitelfelmondás
időpontjáig eltelt időszakra, az Alapítvány által rögzített induló kamattal számolt ügyleti
kamatot) illetve az Alapítvány fizetési kötelezettségének összegét (mind tőkére, mind
kamatra vonatkozóan).
A becsatolt dokumentumok meg nem felelősége esetén az Alapítvány a teljesítést
megtagadja, vagy rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra, esetleg adategyeztetésre vagy
helyszíni ellenőrzésre szólíthatja fel a hitelintézetet. Ez utóbbi esetben a hiánypótlás
teljesítéséig, illetve az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés megtörténtéig a beváltási
elszámolás elkészítésének határideje meghosszabbodik, illetve a 8 napos teljesítési
határidő újra kezdődik.
Ha a Lehívási Lap vagy mellékletei nem felelnek meg a törvényes feltételeknek és a jelen
Üzletszabályzatban foglaltaknak, az Alapítvány a garancia beváltását megtagadja.
5. A helytállásra vonatkozó igény – a beváltási feltételek fennállta esetén - a hitelszerződés
felmondását és/vagy a kölcsönszerződés szerinti utolsó (végtörlesztési) fizetési
kötelezettség lejártát követő 30 napon belül kiadott - legfeljebb 30 napos fizetési határidőt
engedélyező - fizetési felszólításban írt határidő eredménytelen leteltét követő 90 napon
belül érvényesíthető az Alapítvány által erre a célra rendszeresített Lehívási Lappal.
Amennyiben a hitelintézet a hitelszerződést felmondta, de remény van arra, hogy az adós a
fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, a hitelintézet írásbeli kérelmére az Alapítvány
– ugyancsak írásban – hozzájárulhat ahhoz, hogy a hitelgarancia beváltására rendelkezésre
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álló határidő 90 napon
meghosszabbodhassék.

túli

–

egyedileg

meghatározott

–

határidővel

is

Ha a hitelintézet a hitelszerződést a fentiek szerint nem mondta fel, vagy a
kölcsönszerződés szerinti utolsó (végtörlesztési) fizetési határidő lejártától számított 30
napon belül fizetési felszólítást nem küldött ki, az érvényes Garancialevélben rögzített
utolsó törlesztő részlet esedékességét követő 90 napos határidőn túl hitelgarancia beváltás
iránti igény nem érvényesíthető.
6. Az Alapítvány megtagadhatja a helytállási kötelezettsége teljesítését, illetőleg az egyéb
jogkövetkezményeket is jogosult alkalmazni, ha a hitelintézet olyan követelést biztosító
jogról mondott le, amelynek alapján, illetve következtében az Alapítványnak megtérülés
címén járó összeg csökken, vagy amennyiben a hitelintézet hibájából válik a követelés
behajthatatlanná.
7. Az Alapítvány megtagadhatja a garantőrkénti helytállási kötelezettsége teljesítését,
valamint a VIII. pontban írt egyéb jogkövetkezmények is alkalmazhatók különösen az
alábbi esetekben:
- ha a kölcsönt a hitelintézet a kölcsönszerződésben, illetve a Garancia Levélben előírt
feltételek teljesülése nélkül, vagy nem a kölcsönszerződésben meghatározott célra
folyósította, vagy
- ha az esedékes garancia díj megfizetésére határidőben nem került sor,
- ha a beváltási eljárás során megállapításra kerül, hogy a II.4. pontban felsorolt kizáró
okok közül bármelyik is fennállt, és erről a hitelintézet a hitelgarancia igénylésekor
tudott, de ezt az Alapítvány elől elhallgatta, illetőleg a valós adatok ismeretében
hamis adatokat közölt, vagy a kizáró okok fennálltáról gondos eljárás mellett tudnia
kellett volna,
- ha a hitelintézet nem tett eleget a garanciával kapcsolatos jelentési
kötelezettségeinek,
- illetőleg az Együttműködési Megállapodásban foglaltak súlyos megszegése, valamint
a VI. pontban írt egyéb okok esetén.
8. Az Alapítványnak a Garancialevélben vállalt helytállási kötelezettsége a felmondás napján
fennálló meg nem fizetett tőketartozás és - amennyiben a hitelgarancia a kamatra is
vonatkozott - a jelentett meg nem fizetett kamat, valamint az utolsó negyedéves jelentési
időszak végétől a hitelfelmondás időpontjáig eltelt időszakra, az Alapítvány által rögzített
induló kamattal számolt ügyleti kamat együttes összegének (garantált hitelösszeg) a
Garancialevélben meghatározott százalékáig, de legfeljebb az ott meghatározott összegig
terjed.
9. A hitelintézet az Alapítvány részéről megküldött beváltási elszámolás adatainak
elfogadása esetén a beváltás összegéről az Alapítvány felé számlát küld. A számla alapján,
annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az Alapítvány a pénzügyi
teljesítésről intézkedik.
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10. A hitelintézet az általa kezdeményezett, vagy a behajtásban más érdekelt szervezet, vagy
magánszemély által tett és tudomására jutott behajtási jogcselekményekről az intézkedés
megtételével, illetve tudomásulvételével egyidejűleg haladéktalanul köteles az Alapítványt
tájékoztatni. A tájékoztatást a negyedéves jelentésektől függetlenül is a BaHiR-ban
eseményként, illetve a behajtási jogcselekmény dokumentum másolatának megküldésével
kell teljesíteni olyan részletességgel és mértékben, hogy az Alapítvány a rá vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeket teljesíteni tudja.

V.3. Részleges hitelgarancia beváltás
(Beváltási előleg)
A hitelintézet az Alapítványtól részleges hitelgarancia beváltást kérhet az alábbi feltételek
fennállása esetén és előírt módon:
1. Ha a hitelintézet úgy ítéli meg - és ezt az Alapítvány felé részletesen írásban indokolja -,
hogy az adós átmeneti likviditási gondok miatt a kölcsönszerződésben előírt
tőketörlesztési kötelezettségének határidőben nem tud eleget tenni, de a kamat és egyéb
járulékfizetési kötelezettségeit rendben teljesíti, az Alapítványtól részleges hitelgarancia
beváltás (beváltási előleg) teljesítését kezdeményezheti, amennyiben a kölcsönszerződést
még nem mondta fel.
2. A részleges hitelgarancia beváltás fenntarthatóságának időtartama legfeljebb 12 hónap (365
nap).
Ennek megfelelően a hitelintézet kérheti az Alapítványt, hogy a kölcsönszerződés szerint
esedékessé váló
éves tőketörlesztést legfeljebb egy alkalommal,
féléves tőketörlesztést legfeljebb két alkalommal,
negyedéves tőketörlesztést legfeljebb négy alkalommal,
havi tőketörlesztést legfeljebb tizenkét alkalommal
a vállalkozás helyett a hitelintézet részére teljesítse.
A részleges beváltás időpontját attól a naptól kell számítani, amikor az Alapítvány az adós
helyett első ízben teljesít (a hitelintézetnek történt átutalás napja).
3. Az Alapítvány részéről részleges beváltás (beváltási előleg) címén kifizetett összeg nem
haladhatja meg a Garancia /Kezességi Levél alapján az Alapítványra háruló fizetési
kötelezettséget. Ennek megfelelően, ha az egy év során esedékes tőketörlesztések összege
meghaladná a Garancia /Kezességi Levélben szereplő maximális hitelgarancia összegét,
akkor a részleges beváltás folyamatába annyi törlesztő részlet vonható be, amelyek összege
az Alapítványra háruló fizetési kötelezettséget nem haladja meg. Ezen ok miatt elfogadható
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az, hogy az utolsó részleges beváltási törlesztés (a beváltási előleg utolsó részlete) kisebb
legyen a Garancia /Kezességi Levélben rögzített esedékes tőketörlesztés összegénél.
4. A részleges hitelgarancia beváltás további feltételei:
4.1. A kölcsönszerződés lejárata éven túli.
4.2. Egy vállalkozó esetén, egy hitelgarancia ügy kapcsán 1-3 év futamidejű
kölcsönszerződésnél összesen egy alkalommal, 3 év feletti futamidejű ügyeknél
pedig összesen két alkalommal van lehetőség részleges beváltásra. A két részleges
beváltás között minimum egy évnek kell eltelnie, az első beváltás lezárásának
időpontjától kezdődően.
4.3 Ha egy vállalkozásnak több hitelgarancia ügye van az Alapítványnál, egy időben
csak az egyik garanciához kapcsolódóan lehet részleges beváltást kérni. Ettől az
előírástól az Alapítvány a hitelintézet kérelmére eltekinthet.
4.4. A kölcsönszerződésben foglalt biztosítékok maradéktalanul rendelkezésre állnak.
4.5. A részleges beváltás indításakor (írásbeli kérelmezésekor) tőkeelmaradás nem állhat
fenn. Amennyiben tőkeelmaradás van, a hitelintézetnek a módosítási eljáráson
keresztül olyan átütemezést kell kezdeményeznie, amely a tőkeelmaradást
megszünteti.
4.6. Nincs lehetőség a részleges beváltásra, ha a kölcsönszerződés szerint már csak az
utolsó tőketörlesztési kötelezettség áll fenn. A részleges beváltás hatálya alatt a
futamidőt és a törlesztés ütemezését nem lehet megváltoztatni.
5. A részleges hitelgarancia beváltás díja
Az Alapítvány részéről teljesített részleges garanciabeváltás után a Hitelintézet részleges
beváltási díjat fizet. Ennek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 75 %-a. A
hitelintézet a díjat - az alapítványi teljesítéshez igazodva – az Alapítvány részéről kiállított
számla kézhezvételét követő 15 munkanapon belül fizeti meg.
A részleges hitelgarancia beváltási díj alapjai:
- az Alapítvány által teljesített, legfeljebb egy évig göngyölített összeg;
- az adott törlesztési részlet esedékességének napjától a következő tőketörlesztés
időpontjáig eltelt időtartam (napok száma) és
- az előzőekben meghatározott kamat mérték.
- ha az utolsó, a hitelszerződésben előirányzott és a Kezességi Levélben rögzített
tőketörlesztés esedékessége a részleges beváltás időszakára esik, akkor a fizetendő
díjnak a számítás szempontjából figyelembe vett időtartam része (futamidő) a
korábbi törlesztések közötti időtartamok átlaga lesz, megnövelve a döntéshozatalra
(30 nap)és a számla kiegyenlítésére rendelkezésre álló (15 nap) összesen 45 nappal.
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Ha a hitelintézet által kifizetett díjat a vállalkozó a hitelintézetnek nem fizeti meg, a díj
összege az ezt követő hitelgarancia beváltás során igazolt költségként elszámolható.
6. A részleges beváltás eljárási rendje
6.1. A hitelintézet az adós tőketörlesztési kötelezettségének lejárata előtt vagy legkésőbb
az ezt követő 15 napon belül megállapodik az adóssal arról, hogy az adós átmeneti
likviditási problémája miatt a kölcsönszerződés szerinti tőketörlesztést az adós
helyett az Alapítvány teljesíti legfeljebb egy évig azzal a feltétellel, hogy a
kölcsönszerződés szerinti kamatot és egyéb járulékot a hitelintézetnek továbbra is
az adós fizeti meg, és a hitelintézet az adósnak legfeljebb egy év fizetési haladékot
ad. A megállapodásnak különböző formája lehet (pl. jegyzőkönyv, szerződés).
6.2. A hitelintézet az előző pont szerinti döntéséről a 6.1. pontban leírt határidő
figyelembevételével írásban tájékoztatja az Alapítványt. Az értesítésnek
tartalmaznia kell az érintett Garancia /Kezesség Levél számát, a hitelfelvevő nevét
és az Alapítvány által teljesítendő első törlesztés időpontját és összegét.
6.3. A kérelem mellékletei:
- a megállapodás
- a hitelintézet nyilatkozata a fedezetek rendelkezésre állásáról
- a hitelintézet által az adósra vonatkozó kimutatás, mely a kölcsönt, a kamatot és
egyéb bankköltséget tartalmazza (hitelkarton).
6.4. Az Alapítvány a 6.2. és a 6.3. pontok szerinti anyagok és saját nyilvántartása
alapján dönt a részleges beváltás elfogadásáról. Kedvező döntés esetén kinyomtatja
a Részleges Hitelgarancia Lehívási Lapot, amely minden, az ügy szempontjából
fontos adatot tartalmaz, és azt megküldi a banknak. A Lehívási Lap üres rovatait a
hitelintézetnek kell kitöltenie. A hitelintézet ellenőrzi a megküldött adatokat és
eltérés esetén egyeztetést kezdeményez az Alapítvánnyal.
6.5. A cégszerűen aláírt Lehívási Lapot a hitelintézet visszaküldi az Alapítványnak
6.6. Ha a részleges beváltás feltételei maradéktalanul fennállnak, a kérelem és annak
mellékletei alapján – a kézhezvételétől számított 8 napon belül, – az Alapítvány
írásban nyilatkozik, hogy kész a részleges beváltás teljesítésére. Az Alapítvány
beváltási előleget legkorábban a kölcsönszerződésben írt eredeti esedékesség
időpontjában teljesít. A Hitelintézetnek el kell küldenie a beváltási előlegre
vonatkozó számlát és a BaHiR-on keresztül jelezni a folyamat megindítását (RBI
lásd az útmutatót). Az Alapítvány a számla kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül teljesít. A számla késedelmes megfizetése esetén az Alapítvány
az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles
megfizetni. Hiánypótlás esetén a határidő meghosszabbodik, és attól az időponttól
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kell a 8 munkanapot számítani, amikor az Alapítvány az utolsó hitelintézeti iratot
rendben átvette.
7. A Hitelintézet a részleges beváltás időtartama alatt minden soron következő esedékes
alapítványi teljesítés előtt, de legkésőbb 8 napon belül jelzi a BaHiR-on keresztül, hogy
továbbra is kéri az alapítványi teljesítést, egyben nyilatkozik az adós kamatfizetésének
teljesítéséről.
8. A részleges beváltás ideje alatt a vállalkozó részére új hitelgaranciát nem lehet kérni.
9. A hitelintézet a részleges beváltás tartama alatt a kölcsönszerződés futamidejét és a
törlesztési összegeket nem módosíthatja.
10. A részleges hitelgarancia beváltás befejezése, elszámolása:
10.1. A részleges hitelgarancia beváltás határidő előtti (egy éven belül) befejezése,
elszámolás a hitelintézet és az Alapítvány között.
A hitelintézet a részleges hitelgarancia beváltás ideje alatt bármikor közölheti az
Alapítvánnyal, hogy :
10.1.1. Az adós likviditási helyzete visszaállt és az Alapítvány részéről teljesített
összeget visszafizeti, vagy
10.1.2. Nincs remény arra, hogy az adós a kölcsönszerződésben foglaltakat teljesíteni
tudja, ezért a hitelgarancia beváltás jogával él.
A 10.1.1. esetben az Alapítvány a hitelintézet közlését követő 8 napon belül megküldi a
hitelintézet részére az addig teljesített összeget tartalmazó beváltási előleg visszatérítési
számlát. A hitelintézet az összeget a számla átvételétől számított 15 napon belül az
Alapítvány számlájára visszautalja.
A 10.1.2. esetben a hitelintézeti közlést követően az Alapítvány által beváltási előleg
címén kifizetett összegről az Alapítvány előleg visszatérítési számlát állít ki, és a
hitelintézet az összeget az átvételtől számított 15 napon belül visszautalja az Alapítvány
számlájára. Ezt követően az Üzletszabályzat előírásai szerint az Alapítvány lebonyolítja
a hitelgarancia beváltási eljárást.

10.2. A részleges hitelgarancia beváltás rendes befejezése, elszámolás a hitelintézet és az
Alapítvány között.
Az Alapítvány részéről – a részleges hitelgarancia beváltással összefüggésben teljesített
első utalástól számított egy év (365 nap) elteltével a részleges hitelgarancia beváltási
eljárás megszűnik. Ezen időponttól számított legkésőbb 30 nap elteltével a hitelintézet
köteles nyilatkozni arról, hogy:
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10.2.1. Az adós fizetőképessége helyreállt és az Alapítvány által az egy év alatt
teljesített tőketörlesztést (beváltási előlegek) a hitelintézetnek megfizeti,
10.2.2. Az adós fizetésképtelensége továbbra is fennáll, ezért a hitelintézet a
kölcsönszerződést felmondja és az Alapítványnál a hitelgarancia beváltási
eljárást elindítja.
A 10.2.1 esetben az Alapítvány megküldi a hitelintézetnek az általa - a részleges
beváltás során - kifizetett összeggel egyező számlát, melyet a Hitelintézet 15 napon
belül kifizet.
A 10.2.2. esetben a Hitelintézeti közlést követően az Alapítvány által beváltási előleg
címén kifizetett összegről az Alapítvány előleg visszatérítési számlát állít ki, és a
Hitelintézet az összeget az átvételtől számított 15 napon belül visszautalja az Alapítvány
számlájára. Ezt követően az Üzletszabályzat általános előírásai szerint kell az
alapítványi garancia vagy kezesség beváltását kezdeményezni.
10.3. A 10.1. pontban előírtakat kell alkalmazni abban az esetben, amikor az utolsó
törlesztő részlet 365 napon belül válik esedékessé. Ilyen esetben a részleges beváltás
befejezési dátuma az utolsó tőketörlesztés (az Alapítvány utolsó beváltási előleg
fizetése) esedékessége, megnövelve a törlesztések (beváltási előleg fizetések)
futamidejének átlagával.
11. Az Alapítvány a részleges hitelgarancia beváltás bejelentésére és a beváltás befejezését
szolgáló elszámolásra formanyomtatványt rendszeresít.
A részleges beváltás lezárására szolgáló un. Elszámolási Lapon történik meg a részleges
beváltás díjának elszámolása. Amennyiben a hitelintézet a visszatérítendő összeget a
feltételezett időtartamnál (utolsó törlesztés futamideje+45 nap) hamarabb fizeti meg,
akkor a díjból arányosan visszatérítés jár, amennyiben a különbözet meghaladja az 5.000
forintot.
12. A részleges hitelgarancia beváltás teljes folyamatát a BaHiR-on található esemény-közlési
rendszeren keresztül megküldött események kísérik.
13. Részleges beváltás (beváltási előleg kérése) bankgarancia-kezességnél nem alkalmazható.
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VI.
AZ ALAPÍTVÁNYI KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

VI.1./ Az alapítványi kezességhez kapcsolódó követelés érvényesítése

1. Ha az Alapítvány a kezességvállalási szerződés alapján a hitelintézetnek teljesít, akkor a
követelés arányos része az Alapítványra száll át biztosítékaival, az azt biztosító jogokkal,
valamint a végrehajtási joggal együtt.
2. A hitelintézet az Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodásban vállalta, hogy
közreműködik a beváltás utáni igényérvényesítésben, követelés-kezelésben, behajtási
eljárásban a veszteség csökkentése, az alapítványi cél megvalósulása érdekében. A
követelést biztosító fedezetek, biztosítékok gyakori oszthatatlanságára is figyelemmel - a
hitelintézet minden rendelkezésére álló lehetőséget megragad a teljes követelés
érvényesítésére, függetlenül a követelésrész tulajdonjogától. A hitelintézet a követeléseket
biztosító fedezetek érvényesítésével, illetve minden egyéb törvényes módon és késlekedés
nélkül a teljes követelés behajtásában tevékenyen közreműködik, eljár a teljes követelés
érvényesítésére - a megítélése szerint a várhatóan legeredményesebb lépést megtéve.
3. Amennyiben bírósági eljárásban vagy más olyan eljárásban, ahol a hitelintézet
jogszabálynál fogva képviseleti joggal nem rendelkezik az Alapítvány vonatkozásában, az
Alapítvány a hitelintézetet képviselő ügyvéd vagy más képviseletre jogosult személy
részére az eljárásban történő képviseletre közvetlen megbízást és meghatalmazást ad. A
hitelintézet ez esetre vállalja, hogy a képviselőt információval ellátja, irányítja és ellenőrzi
tevékenységét, eljárását. A képviselőként eljáró személy díját a hitelintézet fizeti, s az így
kifizetett összeg a végelszámolás során figyelembe vehető költségnek minősül.
4. A hitelintézet a követelés-érvényesítés során az alábbi intézkedések valamelyikét a fizetési
felszólításban, felmondásban az adós teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen
leteltét követő 90 napon belül köteles megtenni :
• a követelés bíróság előtti érvényesítésének kezdeményezése,
• a fedezetek értékesítésének megkísérlése,
• felszólítás a zálogtárgy átadására a hitelintézeti végrehajtás érdekében,
• a tartozásról kiállított közjegyzői okirat záradékolásra benyújtása az illetékes
bírósághoz,
• az adós elleni csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezése.
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Amennyiben a követelés behajtása más módszerrel eredményesebbnek tűnik, a hitelintézet
kérelmére az Alapítvány írásban hozzájárulhat, hogy a 90 napos határidő egyedileg
meghatározott ideig meghosszabbodhasson.
Ha a hitelintézet a követelés érvényesítésére más módszert választott, e döntés
következményeiért felelősséggel tartozik, s az Alapítvány részére a felsorolt intézkedések
késedelmességéből vagy elmulasztásából eredő kárt megtéríti. A kár bizonyítása az
Alapítványt terheli.
5. A hitelintézet a jogérvényesítési lépések megtételére vállalt kötelezettségen felül vállalja
továbbá, hogy figyelemmel kíséri az adós tevékenységét, s amennyiben a hitel
felmondásának következményével járó likvidítási gondot, vagy egyéb körülményt észlel,
csődmenedzser vagy válságmenedzser bevonását javasolhatja, vállalja továbbá, hogy a
beváltott kezességi ügyekben a követelést a “jó gazda gondosságával kezeli”, figyelemmel
kíséri a követelés piaci értékét, s amennyiben indokolt, a követelés értékesítésére tesz
javaslatot az Alapítvány felé, kérve a hozzájárulását az engedményezéshez.
A hitelintézet az Alapítványt az igényérvényesítési, követelésérvényesítési eljárás minden
olyan fázisáról értesíti, egyben hozzájárulását kéri, amely vagyontárgy értékesítésével
kapcsolatos (pl. árajánlat közlése), vagy a vagyontárggyal összefüggésben jelentősebb
kiadással jár (pl. őrzés). Mindezen kötelezettség független a hitelintézet részéről a
behajtási eljárás helyzetéről adott negyedéves jelentéstől.
6. A hitelgarancia beváltását követően a hitelintézet a saját követelés részét is – figyelemmel
az Együttműködési Megállapodásban és a jelen Üzletszabályzatban írt, az alapítványi
követelésrész behajtásában vállalt közreműködésére – csak az Alapítvány írásbeli
hozzájárulásával jogosult elidegeníteni vagy kezelésbe adni. A követelésrész
elidegenítésére vagy kezelésbe adására vonatkozó szándékot a hitelintézet írásban
indokolni köteles, köteles továbbá az elidegenítés feltételeit az Alapítvánnyal közölni. Az
Alapítvány a hozzájárulása megadásához jogosult feltételeket szabni.
A hitelgarancia beváltását követően az Alapítvány jogosult a beváltás következtében reá
átszállt követelésrészt saját maga kezelni, elidegeníteni vagy a hitelintézeten kívül más
személy kezelésébe adni. Az Alapítvány e döntéséről a hitelintézetet írásban értesíteni
köteles. Az alapítványi követelésrész értékesítése esetén a hitelintézetet elővásárlási jog
illeti meg a Ptk.-ban írt feltételekkel. A hitelintézet az elővásárlási jog gyakorlását 15
napon belül közli az Alapítvánnyal. Ha a hitelintézet nem nyilatkozik ezen határidőn
belül, az Alapítvány ezt az elővásárlási jogról való lemondásnak tekinti.
Az Alapítvány követeléseinek érvényesítése során lehetőség van arra, hogy az Alapítvány,
vagy az általa megbízott (illetve működtetett) társaság megvásárolja - az érintett
hitelintézet előzetes hozzájárulása mellett - az alapítványi követeléshez kapcsolódó banki
és egyéb követeléseket is. A követelés vásárláskor figyelembe kell venni a Ptk. szerinti
elővásárlási jogra vonatkozó szabályokat.
Ha a hitelintézet a beváltott garanciához kapcsolódó olyan követelését értékesítette az
Alapítvány hozzájárulása nélkül, mely tartalmazta az Alapítvány követelését is, az
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Alapítvány a követelés vételárának mértékétől függetlenül igényt tarthat a beváltás során
általa megfizetett teljes összegre.
7. Ha a készfizető kezességvállalás beváltását követően az Alapítvány a reá átszállt
követelést és a hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen
érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak
abban, hogy a behajtási bevételekből először a hitelintézet követelését kell kielégíteni,
feltéve, hogy:
•
•
•

a hitel összege a kezességvállalásakor a 20 millió forintot nem haladja meg,
valamint
a hitelintézet nem igényelt 50%-nál magasabb mértékű készfizető kezességet,
továbbá
a követelés behajtásával közösen egy olyan pénzügyi vállalkozást bíznak meg,
amelyben az Alapítvány, illetve a hitelintézet nem gyakorol tulajdonosi jogokat.

8. A hitelintézet a fenti eljárás, illetve az Adós számlájára történő teljesítés, vagy egyéb
pénzügyi teljesítés (pl. káresemény miatti biztosítási összeg, inkasszóval történő leemelés,
végrehajtótól-, felszámolótól-, vevőtől származó visszatérülés) során hozzá befolyó
megtérülésből a befolyt - az eljárás költségével csökkentett - összegnek a Kezességi
Levélben meghatározott százalékát, de maximum az Alapítványtól kezesség címén
lehívott összeget a javára történt megfizetést követően átutalja. A hitelintézet a
megtérüléstől számított 15 napon belül értesíteni köteles az Alapítványt a megtérülés
összegéről. Az értesítés alapján az Alapítvány számlát bocsát ki, melynek kézhezvételét
követő 15 napon belül az Alapítvány bankszámlájára teljesíti az utalást. A hitelintézet
késedelmes fizetése esetén az Alapítvány 20 % mértékű késedelmi kamatra jogosult,
melyre az Alapítvány a visszatérülés hitelintézethez történt érkezésének napjától számított
15 nap elteltét követően tart igényt.
Ha a hitelintézet több kölcsönszerződésből eredő alapítványi hitelgaranciával, valamint
alapítványi hitelgaranciával nem fedezett követelést érvényesít, akkor a megtérülés
felosztásának alapja a beváltás időpontjában valamennyi kölcsönt érintően fennálló
hátralékos tőke összege.
A behajtással összefüggő eljárási, behajtási költségekről bármely részleges megtérüléskor,
követelés-értékesítéskor, illetve végelszámoláskor a költségek kiegyenlítését igazoló
dokumentum másolata és a BaHiR-ban esemény megküldésével, beváltott hitelgaranciák
szerinti részletezéssel tájékoztatni kell az Alapítványt.
9. A hitelintézet részéről fizetendő pénzösszegek megelőzik a sem alapítványi kezességgel,
sem alapítványi garanciával nem érintett, de megtérült követeléseket, amennyiben az
Alapítvány által garantált, illetve kezességgel biztosított hitel biztosítékául nyújtott
fedezetek a hitelintézet által később megkötött kölcsönszerződésekhez is kapcsolódnak.
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10. Abban az esetben, ha a hitelintézet az igényérvényesítés során az adóstól a hitel és
járuléka, illetve annak egy része fejében természetben kap kielégítést, a hitelintézet a
vagyontárgyakat csak az Alapítvány előzetes írásbeli engedélyét követően jogosult
tulajdonba venni azzal, hogy a tulajdonba vételtől kezdődően az ingó zálogtárgyat egy
éven belül, ingatlant és/vagy társasági tulajdonrészt 3 éven belül értékesíteni köteles. A
befolyt és az igazolt költségekkel csökkentett vételár Kezességi Levélben meghatározott
részét, százalékát, de maximum az Alapítvány részéről a kezesség alapján átutalt összeget
a hitelintézet az Alapítvány javára 30 napon belül megfizetni tartozik.
11. Abban az esetben, ha a hitelintézet és az Alapítvány az igényérvényesítés során közösen
szerez tulajdonjogot a hitel fedezetét képviselő ingó zálogtárgyon vagy ingatlanon, a felek
közötti elszámolás minden esetben - a tulajdonszerzést megelőzően - a hitelintézet és az
Alapítvány között létrejött külön szerződésen alapul.
12. A behajtási eljárás befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a kezesség
érvényesítésétől számított 3 év elteltével a hitelintézet teljes körű elszámolást
(végelszámolást) készít az adóstól behajtott követelésekről, az Alapítványnak átutalt
összegekről, az elszámolt behajtási költségekről, a behajtási tevékenységéről, a megtérülés
mértékéről, kérve az Alapítványtól a végelszámolás elfogadását. A hitelintézet
kezdeményezésére a végelszámolás - egyedi megállapodás keretében - a kezesség
érvényesítésétől számított 3 éven túl is teljesíthető.
A hitelgarancia-ügy végelszámolása esetében a hitelintézet az Útmutató IV. fejezetében
foglaltak szerint jár el.
13. A végelszámolás az Alapítvány hozzájárulásával lezárható azzal is, hogy a követelés
behajthatatlan. A behajthatatlanná minősítésnél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
3.§. (4) bekezdés 10. pontjának a rendelkezései az irányadók.
14. A hitelintézet eljárására - az Üzletszabályzatban és az Együttműködési Megállapodásban
nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók azzal, hogy
az Együttműködési Megállapodás szerint a hitelintézetnek díj nem jár.

VI.2. Az alapítványi garanciához kapcsolódó követelés érvényesítése
1. Az Együttműködési Megállapodásban az Alapítvány és a hitelintézet megállapodása
alapján az alapítványi garancia beváltásával az arányos követelésrész az Alapítványra nem
száll át.
2. A hitelintézet eljár az alapítványi garancia beváltását követően az adóssal és/vagy
jogutódjával és/vagy bármely olyan harmadik személlyel szemben, aki ellen a követelést
jogszerűen érvényesítheti, a kölcsönszerződésből fakadó követelés érvényesítése
érdekében minden törvényes módon és késlekedés nélkül, s minden szükséges lépést
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megtesz a teljes követelés behajtására, az alapítványi teljes megtérülés elérésére. Az
alapítványi garancia beváltása után a hitelintézet a követelés-érvényesítés során a saját
nevében jár el az Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján. A hitelintézet a
követelés-érvényesítés során hozzá befolyó összegekből az Alapítványnak a
garanciavállalása arányában járó részt - megtérülés jogcímén – átutalással rendezi. A
hitelintézet a követelést csak az Alapítvány hozzájárulásával jogosult értékesíteni,
engedményezni. Az alapítványi kezességre az Üzletszabályzatban írt követeléskezelési
lépéseket a hitelintézet az alapítványi garanciákkal kapcsolatosan is megteszi az ott írtak
szerint.
3. A hitelintézet a követelés-érvényesítés során az alábbi intézkedések valamelyikét a fizetési
felszólításban, felmondásban az adós teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen
leteltét követő 90 napon belül köteles megtenni :
• a követelés bíróság előtti érvényesítésének kezdeményezése,
• a fedezetek értékesítésének megkísérlése,
• felszólítás a zálogtárgy átadására a hitelintézeti végrehajtás érdekében,
• a tartozásról kiállított közjegyzői okirat záradékolásra benyújtása az illetékes
bírósághoz,
• az adós elleni csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezése.
Ha a hitelintézet szerint a fenti intézkedések helyett a követelés érvényesítése más
módszerrel eredményesebb, e döntés következményeiért felelősséggel tartozik, s az
Alapítvány részére a fenti intézkedés késedelmességéből vagy elmulasztásából eredő kárt
megtéríti. A kár bizonyítása az Alapítványt terheli. Amennyiben a követelés behajtása más
módszerrel eredményesebbnek tűnik, a hitelintézet kérelmére az Alapítvány írásban
hozzájárulhat, hogy a fenti határidő egyedileg meghatározott ideig meghosszabbodhasson.
4. A Hitelintézet az Alapítványt az igényérvényesítési, követelésérvényesítési eljárás minden
olyan fázisáról értesíti, egyben hozzájárulását kéri, amely vagyontárgy értékesítésével
kapcsolatos (pl. árajánlat közlése), vagy a vagyontárggyal összefüggésben jelentősebb
kiadással jár (pl. őrzés). Mindezen kötelezettség független a hitelintézet részéről a
behajtási eljárás helyzetéről adott negyedéves jelentéstől.
5. A hitelintézet az eljárása során hozzá befolyó megtérülésből, illetve az Adós számlájára
történő teljesítésből, vagy egyéb pénzügyi teljesítésből (pl. káresemény miatti biztosítási
összeg, incassóval történő leemelés, végrehajtótól-, felszámolótól-, vevőtől származó
visszatérülés, stb.) befolyt - az eljárás költségével csökkentett- összegnek a
Garancialevélben meghatározott százalékát, de maximum a beváltott alapítványi garancia
címén átutalt összeget a javára történt megfizetést követően átutalja. A hitelintézet a
megtérüléstől számított 15 napon belül értesíteni köteles az Alapítványt a megtérülés
összegéről. Az értesítés alapján az Alapítvány számlát bocsát ki, melynek kézhezvételét
követő 15 napon belül a Hitelintézet az Alapítvány bankszámlájára teljesíti az utalást.
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A megtérülés késedelmes átutalása esetén a hitelintézet 20 százalék késedelmi kamatot
fizet, melyre az Alapítvány a visszatérülés hitelintézethez történt érkezésének napjától
számított 15 nap elteltét követően tart igényt.
A hitelintézet, amennyiben több hitelszerződésből eredő és alapítványi hitelgaranciával
fedezett, valamint alapítványi hitelgaranciával nem fedezett követelést érvényesít, úgy a
megtérülés felosztásának alapja a beváltás időpontjában fennálló valamennyi kölcsönt
érintően fennálló hátralékos tőke összege.
Az Alapítvány követeléseinek érvényesítése során lehetőség van arra, hogy az Alapítvány,
vagy az általa megbízott (illetve működtetett) társaság megvásárolja - az érintett
hitelintézet előzetes hozzájárulása mellett - az alapítványi követeléshez kapcsolódó banki
és egyéb követeléseket is. A követelés vásárláskor figyelembe kell venni a Ptk. szerinti
elővásárlási jogra vonatkozó szabályokat.
Ha a hitelintézet a beváltott garanciához kapcsolódó olyan követelését értékesítette az
Alapítvány hozzájárulása nélkül, mely tartalmazta az Alapítvány követelését is, az
Alapítvány a követelés vételárának mértékétől függetlenül igényt tarthat a beváltás során
általa megfizetett teljes összegre.
6. A hitelintézet részéről ily módon visszafizetendő pénzösszegek megelőzik a sem
alapítványi garanciával, sem alapítványi kezességgel nem érintett, de megtérült
követeléseket, amennyiben az Alapítvány által garantált kölcsön biztosítékául nyújtott
fedezetek a hitelintézet által később megkötött kölcsönszerződésekhez is kapcsolódnak.
7. Abban az esetben, ha a hitelintézet az igényérvényesítés során az adóstól a kölcsön és
járuléka illetve annak egy része fejében természetben kap kielégítést, a hitelintézet a
vagyontárgyakat - csak az Alapítvány előzetes írásbeli hozzájárulását követően tulajdonba veheti azzal, hogy a tulajdonba vételtől kezdődően ingó zálogtárgyat egy éven
belül, ingatlant és/vagy társasági tulajdonrészt 3 éven belül értékesíteni köteles. A befolyt
és az igazolt költségekkel csökkentett vételár Garancialevélben meghatározott részét,
százalékát, de maximum az Alapítvány részéről beváltott alapítványi garancia címén
átutalt összeget a hitelintézet az Alapítvány javára 30 napon belül megfizetni tartozik.
A behajtással összefüggő eljárási, behajtási költségekről bármely részleges megtérüléskor,
követelés-értékesítéskor, illetve végelszámoláskor a költségek kiegyenlítését igazoló
dokumentum másolata és a BaHiR-ban esemény megküldésével, beváltott hitelgaranciák
szerinti részletezéssel tájékoztatni kell az Alapítványt.
8. A behajtási eljárás befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb az alapítványi
garancia érvényesítésétől számított 3 év elteltével minden alapítványi garanciaügyben a
hitelintézet köteles teljes körű elszámolást (végelszámolást) készíteni az adóstól behajtott
követelésekről, az Alapítványnak átutalt összegekről, az elszámolt behajtási költségekről,
a behajtási tevékenységéről a megtérülés mértékéről, s az Alapítványtól a végelszámolás
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elfogadását kérni. A hitelintézet kezdeményezésére egyedi megállapodás keretében a
végelszámolás a garancia érvényesítésétől számított 3 éven túl is teljesíthető.
A végelszámolás az Alapítvány hozzájárulásával lezárható azzal is, hogy a követelés
behajthatatlan. A behajthatatlanná minősítésnél a VI.1./12. pontban írtak irányadók.
9. A hitelgarancia beváltását követően a hitelintézet a követelést – figyelemmel az
Együttműködési Megállapodásban és a jelen Üzletszabályzatban írt behajtási eljárására –
csak az Alapítvány írásbeli hozzájárulásával jogosult elidegeníteni vagy kezelésbe adni. A
követelés elidegenítésére vagy kezelésbe adására vonatkozó szándékot a hitelintézet
írásban indokolni köteles, köteles továbbá az elidegenítés feltételeit az Alapítvánnyal
közölni. Az Alapítvány a hozzájárulása megadásához jogosult feltételeket szabni.
A hitelgarancia beváltását követően az Alapítvány jogosult a követelés elidegenítését a
hitelintézetnél kezdeményezni.
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VII.
AZ ALAPÍTVÁNY ELLENŐRZÉSI JOGA
1. Az Alapítvány az Alapító Okiratában, az Működési Szabályzatában és a jelen
Üzletszabályzatban foglaltaknak az egyes hitelintézeteknél történő ellenőrzésére
esetenként független könyvvizsgálót és más eseti szakértőt is alkalmazhat. A hitelintézet
ezen felül lehetővé teszi, hogy az Alapítvány képviselői a hitelgarancia ügyekkel érintett
vállalkozásokat a hitelintézeti képviselővel közösen a helyszínen alkalmanként
megtekintsék, továbbá ezen ügyekhez kapcsolódóan a Igénylő Lapon, illetőleg a Kezességi
Levélben vagy a Garancialevélben a biztosítékok között megjelölt fedezeteket, illetve az
ezek érvényesítésével kapcsolatban tett intézkedéseket ellenőrizzék. Az Alapítvány a
bejárás, illetve az ellenőrzés során szerzett negatív tapasztalatairól a hitelintézetet írásban
tájékoztatja és egyben felhívhatja a hitelintézet figyelmét az általa sérelmesnek tartott
eljárásra vagy az elmulasztott intézkedés megtételére.
2. Amennyiben a hitelintézet a hitelgarancia beváltásra vonatkozó igényét az Alapítványhoz
bejelentette, de az Alapítvány a rendelkezésére álló iratok alapján úgy ítéli meg, hogy a
hitelintézet a hitelgarancia kérelem benyújtásának időpontjában, illetve ezt követően az
Együttműködési Megállapodást, vagy a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit megszegte,
vagy az Alapítványt megtévesztette, illetőleg, ha bármelyik kezességi vagy garanciaszerződéssel kapcsolatosan érvénytelenségi, hatálytalansági ok merül fel, szakértői
vizsgálatot rendelhet el.
A szakértő jogosult az érintett ügy irataiba betekinteni, a hitelintézet alkalmazottjától,
megbízottjától, az adóstól az üggyel kapcsolatosan további adatokat, információkat,
iratokat kérni, a helyszínen a hitelcél megvalósulásával, a fedezetek állapotával
kapcsolatos helyszíni ellenőrzést végezni. Amennyiben a vállalkozás a hitelintézetnél az
1996. évi CXII. törvény alapján valamely ügyfélcsoportba, adóscsoportba sorolható, azok
tagjának tekinthető, a szakértő adatkérési, betekintési, helyszíni ellenőrzési joga az egész
ügyfélcsoporttal, adóscsoporttal kapcsolatosan fennáll. Amennyiben az adósnak több
kölcsönszerződése, bankgarancia szerződése is fennáll a hitelintézetnél, az iratbetekintési-, adatkérési-, és helyszíni ellenőrzési jog ezekre is kiterjed.
Szakértőként eljárhat az Alapítvány által megbízott könyvvizsgáló, ügyvéd, vagy
követelés- és kockázatkezeléssel üzletszerűen foglalkozó vállalkozás. Külső szakértő
megbízási szerződésének szigorú titoktartási kötelezettséget kell tartalmaznia a
megbízottra.
3. Az Alapítvány jogosult bármelyik beváltott alapítványi kezességi vagy alapítványi
garancia-ügyben a hitelintézettől ún. Egyedi Jelentést kérni a követelés-érvényesítés
állásáról, pl. az addig megtett lépésekről, a várható megtérülésről.
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VIII.
A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
1. Ha a hitelintézet a hitelgaranciával érintett hitelezési tevékenysége során alapítványi
előírást (Alapító Okiratot, Működési Szabályzatot, Üzletszabályzatot, Kuratóriumi
Határozatokat) a hitelintézetnek bizonyíthatóan felróható okból súlyosan sért meg, vagy az
Együttműködési Megállapodásban, a Kezességi Levélben, vagy a Garancialevélben
foglaltakat súlyosan megszegi, ideértve azt is, ha az Együttműködési Megállapodásban
vállalt fokozottan gondos eljárást elmulasztja - az Alapítványnak jogában áll a kezesi,
illetőleg garantőri helytállási kötelezettsége teljesítését megtagadni, a hitelintézettel az
együttműködést ideiglenesen felfüggeszteni, teljes kárának megtérítését követelni,
valamint a szerződésszegés jellegétől függően az Együttműködési Megállapodásban és a
Polgári Törvénykönyvben írt egyéb jogkövetkezményeket is alkalmazni (pl. elállás,
felmondás).
2. Amennyiben az Alapítvány a felsorolt kizáró okok bármelyikének fennállásáról
utólagosan, a beváltást követően szerzett értesülést, igényt tart az adós hiteleihez
kapcsolódóan általa a kezesi jogviszony következtében korábban megfizetett teljes
összegnek a hitelintézet által történő visszafizetésére.
3. E jogkövetkezményeket az Alapítvány akkor is jogosult alkalmazni, ha az állami viszontgarancia igénybevételére, érvényesítésére vonatkozó alapítványi jog a hitelintézetnek
bizonyíthatóan felróható okból nem érvényesíthető a viszontgaranciát vállaló szervezettel
szemben.
4. A hitelintézet hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet a
költségvetési viszont-garanciával érintett kölcsönügyletek esetén a hitelgarancia vállalást
követően a kölcsönszerződés felmondását követő 3 évig, legfeljebb azonban a kölcsön
teljes visszafizetéséig a kölcsönszerződéssel kapcsolatos nyilvántartásait, elszámolásait,
külső szakértő igénybevételével is megvizsgálhassa.
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IX.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Alapítvány a hitelintézetekkel kizárólag az alapítványi együttműködésre kijelölt
központi szervezeti egység közreműködésével - annak kivételével, hogy a hitelgarancia
beváltási eljárás során, ezzel összefüggésben a hitelgarancia ügyben illetékes hitelintézeti
fiókkal közvetlenül is - tarthat fenn munkakapcsolatot. Ez utóbbi esetben az Alapítvány a
fiókhoz írt válaszlevelének egy példányát a hitelintézet központjának is megküldi.
A hitelintézet az Alapítványhoz a hitelgarancia iránti és annak visszavonására, illetve
módosítására vagy a beváltásra vonatkozó kérelmét, igényét cégszerűen aláírva küldi meg
az előző pontban leírtak betartása mellett. A központi szervezeti egységnél az
együttműködésre kijelölt és az aláírásra jogosult személyek névsorát és aláírás-mintáját a
hitelintézet az Alapítvány rendelkezésére bocsátja és gondoskodik annak folyamatos
karbantartásáról. Az Alapítvány a hitelintézetnek megküldi az Alapítvány nevében aláírásra
jogosultak listáját és haladéktalanul intézkedik a változás közlése iránt is.
Az Alapítvány és a hitelintézetek közötti kapcsolattartásra és adatszolgáltatásra a
banktitokra vonatkozó szigorú szabályok irányadók.
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X.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Adós: az Alapítvány mindenkori hatályos Alapító Okiratában, Üzletszabályzatában
foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozás, aki/amely a hitelintézettel kötött kölcsönszerződés
kötelezettje;
Adóscsoport: az Alapítvány szempontjából egymással kapcsolatban álló vállalkozások
csoportja, két vagy több vállalkozás, akiknek/amelyeknek hiteléhez, kölcsönéhez
bankgaranciájához az Alapítvány hitelgaranciát, s így kockázatot vállalt és ez egyetlen
kockázatnak minősül. E szempontból adóscsoportnak, ezért egyetlen kockázatnak minősül
azon vállalkozások csoportja, amelyeknél a két vagy több vállalkozás
-

a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. §. 23.
pontjai alapján kapcsolt vállalkozásnak tekintendők, és/vagy
- a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. rendelkezései alapján
anyavállalatnak, leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak, társult
vállalkozásnak, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak, kapcsolt
vállalkozásnak minősülnek, és/vagy
- a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv
rendelkezései alapján ügyfélcsoportot alkotnak, és/vagy
- a hitelintézet belső szabályzata szerint ügyfélcsoportnak minősül aki(k) felé
az Alapítvány hitelgaranciát vállalt és aki(k) a vonatkozó vállalkozásokat
hitellel, kölcsönnel finanszírozták, részükre bankgaranciát nyújtottak (a
továbbiakban: érdekelt hitelintézetek),
Adóscsoport limit: az egy adóscsoportba tartozó vállalkozások együttes garantált
hitelösszege, amely a vállalkozások pénzügyi adatai minősítésétől függően, egyedi elbírálás
alapján legfeljebb háromszorosa lehet az egy vállalkozás részére garantálható
hitelösszegnek.
Agrár-integrátor: az agrárágazatban működő gazdálkodó szervezet, amely az
agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII.16.) FVM rendelet
szerinti integrátori tevékenységet folytat és a székhelye szerinti illetékes megyei
földművelésügyi hivatal integrátorként szabályosan bejegyezte.
Alapítványi garancia: az Alapítvány mindenkori hatályos Üzletszabályzatában és az
Együttműködési Megállapodásban foglalt kibocsátási és igénybevételi feltételekkel nyújtott
speciális hitelfedezeti kötelezettségvállalás, amely tartalmában azonos a Polgári
Törvénykönyv 249. §-ban meghatározott bankgaranciával;
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Alapítványi Hitelgarancia Igénylő Lap és Alapítványi Bankgarancia-kezesség
Igénylő Lap (a továbbiakban: Igénylő Lap): az Alapítvány mindenkori hatályos
Üzletszabályzatában és az Együttműködési Megállapodásban foglalt tartalmi és formai
követelményekkel kiállított, a hitelintézet részéről az Alapítvány speciális kötelezettségvállalását (alapítványi kezességét vagy alapítványi garanciáját) kérő, az igény elbírálását
lehetővé tevő információkat, adatokat rögzítő irat, amelyet az igénylő hitelintézet tölt ki, és
amely adatainak valódiságáért és tartalmáért felelősséget vállal. Az Igénylő Lapon az adós
aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az Alapítvánnyal és szükséges esetben a
Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezettel, valamint a költségvetési támogatások
igénybevételét szabályozó és ellenőrző szervezetekkel, továbbá a Kormányrendelet
végrehajtásában közreműködő szervezetekkel az Igénylő Lap adatait és a
vállalkozással/adóscsoporttal összefüggő egyéb információkat közölje, egyben nyilatkozik
arról, hogy a vállalkozás az Alapítvány által előírt feltételeknek megfelel, és amely a
hitelintézet részére az Alapítvány felé a banktitok alóli általános felmentvényt ad;
Alapítványi kezesség: az Alapítvány mindenkori hatályos Üzletszabályzatában és az
Együttműködési Megállapodásban foglalt kibocsátási és igénybevételi feltételekkel nyújtott
speciális hitelfedezeti kötelezettségvállalás, amely tartalmában azonos a Polgári
Törvénykönyv 274. § /2./ bekezdésben meghatározott készfizető kezességgel. Az Alapítvány
részéről a kölcsönhöz nyújtott kezességvállalás részletes szabályait a Kezességi Általános
Szerződési Feltételek, illetve a Kezességi Levél tartalmazza;
BaHiR: betűszó, a Banki Hitelgarancia Rendszer megnevezése alapján. Az
Alapítvány által fejlesztett program lehetővé teszi az adott hitelintézeti központ számára az új
garanciák rögzítését és a hitelgarancia adatbázis kezelését. Emellett a rendszer kezeli a
hitelintézeti központ és az Alapítvány számítógépe közötti kétirányú adatforgalmat is.
Különösen jelentős a beváltott hitelgarancia ügyekben, a követelés érvényesítése során való
kapcsolattartásban;
Bankgarancia: bankgarancia a jelen Üzletszabályzat II.1. pontjában írt feltételeknek
megfelelő hitelintézet által nyújtott, a II.2. pontban rögzített feltételeknek megfelelő
vállalkozás II.3.1. pontban írt feltételeknek megfelelő fejlesztéséhez, illetve tevékenységéhez
kapcsolódó bankgarancia, amelynél a hitelintézet üzletszabályzata alapján kötött
bankgarancia-szerződés vagy bankgaranciát tartalmazó egyoldalú okirat (a továbbiakban:
bankgarancia-nyilatkozat) alapján a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott
feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig
fizetést fog teljesíteni. Az Alapítvány részéről a bankgaranciához nyújtott kezességvállalás
részletes, a kölcsönhöz adott hitelgaranciától eltérő szabályait a Bankgaranciához Kapcsolódó
Speciális Kezességi Szerződési Feltételek, illetve Kezességi Levél tartalmazza. Egyebekben a
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bakgarancia-kezességre az Üzletszabályzat hitelgaranciára vonatkozó általános rendelkezéseit
kell alkalmazni;
Bankgarancia-kezesség: az Alapítvánnyal alapítói vagy csatlakozói kapcsolatban álló
hitelintézet által a Ptk. és a hitelintézet Üzletszabályzata szerint nyújtott bankgaranciához a
jelen Üzletszabályzatban rögzített feltételekkel vállalt speciális kötelezettség, amely formája
szerint alapítványi kezesség;
FiHiR: betűszó, a Fióki Hitelgarancia Rendszer megnevezés alapján. Az Alapítvány
által fejlesztett program lehetővé teszi az adott hitelintézet számára a fiókokban vagy
régióközpontokban az új garanciák rögzítését és az adott fiókra, vagy régióra vonatkozó
hitelgarancia adatbázis kezelését. A FiHiR minden esetben a hitelintézeti központ BaHiRgépével tart kapcsolatot. A hitelintézeti központ és az Alapítvány számítógépe közötti
kétirányú adatforgalmat csak a BaHiR gép valósítja meg. A BaHiR egységen lehet beállítani a
FiHiR gépekben megvalósítható szolgáltatásokat.
Garancialevél: az Alapítvány mindenkori hatályos Üzletszabályzatában és az
Együttműködési Megállapodásban foglalt tartalmi és formai követelményekkel kibocsátott
speciális hitelfedezeti kötelezettségvállalást (alapítványi garanciát) rögzítő irat;
Garantálandó kölcsön: a kölcsönszerződésben feltüntetett kölcsönösszeg vagy annak
azon része (részkölcsön), melyhez a hitelintézet alapítványi kezességvállalást vagy alapítványi
garanciavállalást igényel;
Garantált hitelösszeg: a hitelintézet választása szerint vagy a garantálandó kölcsön
összege, vagy a garantálandó kölcsönösszeg és annak a kölcsönszerződésben rögzített
legfeljebb egy évi induló ügyleti kamattal növelt összege. Ha a hitelintézet a kamatra garanciát
nem kér, a garantált hitelösszeg a garantálandó kölcsönnel megegyezik;
Hitelintézet: azon bank vagy takarékszövetkezet, mely az Alapítvánnyal alapítói vagy
csatlakozói kapcsolatban áll a jelen Üzletszabályzat II/1.1. pontja szerint. Az Alapítvány a
Kuratórium hozzájárulása értelmében a vele alapítói vagy csatlakozói kapcsolatban lévő
hitelintézet integrációjába tartozó más hitelintézet vagy hitelintézetek részére is nyújthat
hitelgaranciát;
Hitelfedezeti garancia vagy hitelgarancia: az Alapítvány mindenkori hatályos
Alapító Okiratában, a jelen Üzletszabályzatban és az Együttműködési Megállapodásban
foglalt kibocsátási és igénybevételi feltételekkel nyújtott speciális kötelezettségvállalás, amely
formája szerint egyaránt lehet készfizető kezesség vagy alapítványi garancia;
Kezességi Levél: az Alapítvány mindenkori hatályos Üzletszabályzatában és az
Együttműködési Megállapodásban foglalt tartalmi és formai követelményekkel kibocsátott
speciális hitelfedezeti vagy bankgaranciához kapcsolódó kötelezettségvállalást (alapítványi
kezességet) rögzítő irat. A Kezességi Levél az Igénylő Lappal és a Kezességi Általános
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Szerződési Feltételekkel együtt a Polgári Törvénykönyv 213. § /1/ bekezdése szerint kezességi
szerződésnek minősül;
Kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 1999. évi XCV. törvény szerint azon vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott
létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 4.000 millió Ft, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2.700 millió Ft. A létszám-meghatározásnál a hitelgarancia iránti
igény benyújtásának időpontjában ténylegesen, vagy az ezt megelőző egy év alatt az adott
vállalkozás által munkaviszony alapján fő- és mellékfoglalkozásban, legalább havi 60 órában
foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámát kell figyelembe venni. A vállalkozásban az
állam, az önkormányzat vagy a nem kis- és középvállalkozások tulajdoni részesedése (tőke
vagy szavazati jog alapján) külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. A 25 %-os
részesedésbe nem kell beszámítani a vállalkozás azon tulajdonosait, amelyek olyan
intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással.
Kvóta: az Alapítvány Kuratóriuma által egy naptári évre jóváhagyott, hitelgarancia és
bankgarancia-kezesség vállalására felhasználható garantált hitelösszeg kerete. A Kuratórium
határozattal a kvóta nagyobb részét a hitelintézetek között felosztja különböző értékelési
szempontok szerint, és kisebb részét tartalékba helyezi. A hitelintézet a saját kerete 80%-ának
felhasználását követően a kvóta emelését kérheti. Az Alapítvány a többletkvótát a hitelintézet
tárgyévi tevékenysége alapján biztosítja;
Vállalkozás: a kis és középvállalkozás fogalomkörének megfelelő azon egyéni
vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő, mezőgazdasági őstermelő, illetve a Ptk. szerinti
gazdálkodó szervezet, akinek/amelynek kölcsönéhez a hitelintézet az Alapítványtól
hitelgaranciát igényel, vagy akinek/amelynek kötelezettségei teljesítéséért a hitelintézet
bankgaranciát vállal. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében egy
vállalkozásnak minősül az „adóscsoport” is.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás érdekében bevezetett értelmező rendelkezések
Agrárágazat: A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény III. CÍM, II. és III. Fejezetében
hivatkozott mezőgazdasági és halászati termékek előállítását, elsődleges feldolgozását és
kereskedelmét végző vállalkozások tevékenysége.
Mezőgazdasági és halászati termékek: azok a termékek, amelyeket az Európai
Közösség Kombinált Nómenklatúrájának és a Kombinált Nómenklatúrán (KN kód) alapuló
magyar vámtarifa 1-től 24-ig terjedő árucsoportjai tartalmaznak, továbbá az Európai
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Megállapodás I. Mellékletében, valamint a 3. számú Jegyzőkönyvben felsorolt termékek,
kivéve a 3678/91 (EGK) számú rendelet által meghatározott termékeket. Az e körbe tartozó
tevékenységek, termékek felsorolását az Ágazati Segédlet tartalmazza.
Vidékfejlesztést közvetlenül szolgáló vállalkozás, közvetlen vidékfejlesztési
hitelcél: az agrárágazatba tartozó vállalkozás, illetve hitelcél.
Vidékfejlesztést közvetetten szolgáló vállalkozás, közvetett vidékfejlesztési
hitelcél: a fenti meghatározás szerint az agrárágazatba nem tartozó vállalkozás, illetve
hitelcél.
Csekély összegű (de minimis) támogatás: EU támogatási kategória, amelybe a
Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda sorolja be a támogatásokat. E támogatási
kategóriában egy vállalkozás három év alatt ilyen jogcímen kapott támogatásainak összege
nem haladhatja meg a jogszabály szerinti felső határt, jelenleg a százezer eurónak megfelelő
forintot. A számítás módját a Kormányrendelet tartalmazza. Az euróban meghatározott
összegek forintra való átváltásakor a hitelgarancia kérelem benyújtásának napját megelőző
hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyam
alkalmazandó.
Számított kezességi díj: a Kormányrendelet alapján az alapítványi hitelgarancia
költségvetési viszontgarancia igénybevétele következtében az alapítványi mérlegadatokból
meghatározott garancia díj, amelynek 2003. évi mértéke 2,50%.
Támogatástartalom: az egy vállalkozás számára nyújtott állami támogatások
Kormányrendelet mellékleteiben közzétett módszertan alapján kiszámolt értéke. Az
alapítványi hitelgarancia támogatástartalma – a jogszabály szerint megállapított - alapítványi
számított garancia díj és a ténylegesen fizetett kezességi díj különbözetéből, a hivatalos
lapban közzétett referencia kamat és a hitelszerződés alapján fizetendő tényleges kamat
különbözetből számított összeg.
A GKM kezességvállalási díjtámogatása is csekély összegű támogatásnak minősül, amelynek
mértéke megegyezik a tényleges támogatás összegével.
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1. számú Melléklet
A hitelgarancia díja, fizetési feltételek, kedvezmények
1./ A garantálandó kölcsön (lásd X. Értelmező Rendelkezések) felső határa hagyományos
hiteleknél: 120.000.000,- Ft, azaz: egyszázhúsz millió forint. A hitelintézet a garantálandó
kölcsönösszegen felül kérheti a kölcsönszerződésben írt induló ügyleti kamatlábbal számított
egy évi kamatösszegnek a garantálását is.
Egy vállalkozás részére garantált hitelösszeg felső határa a tőkepótló hitellel együttesen
240.000.000,- Ft-ot, azaz kettőszáznegyven millió forintot, a garancia összege pedig
120.000.000,- Ft-ot, azaz egyszázhúsz millió forintot nem haladhatja meg.
Az egy adóscsoport részére egyedi elbírálás alapján legfeljebb 360.000.000,- Ft garantált hitel
adható. Az adóscsoport egyes tagjai részére a garantált hitel összege nem haladhatja meg
hagyományos hiteleknél a 120 millió Ft-ot, a tőkepótló hitellel együtt pedig a 240 millió Ft-ot.
Az agrár-integrátor által agrárágazati tevékenységek finanszírozására felvett hitelek
garantálható összegének felső határa 720.000.000,- Ft. Egy vállalkozás részére a garantált
hitel összege a garantált integrátori hitel beszámításával sem haladhatja meg hagyományos
hiteleknél a 120 millió Ft-ot, a tőkepótló hitellel együtt pedig a 240 millió Ft-ot.

2./ A hitelgarancia-díj mértéke:
Az Alapítvány a hitelgarancia nyújtásáért vagy a bankgaranciához nyújtott kezességvállalásért
a hitelintézet választása szerint egyszeri, vagy évenkénti díjat számít fel a kölcsönt nyújtó
hitelintézet felé az alábbiak szerint:
A hitelgarancia díj mértéke 50%-os garancia esetén, egyszeri díjfizetéssel

Garantált hitelösszeg (Ft)
20.000.000 – ig
20.000.001 – 40.000.000
40.000.001 – 80.000.000
80.000.001 – től

Díj mértéke a garantált hitelösszeg %-ában
Futamidő
1 évig
1 évtől 3 évig 3 évtől 7 évig
7 év felett
0,25
0,50
0,75
1,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0,75
1,50
2,25
2,50
1,00
2,00
3,00
3,20

A fenti díjkulcsok alapján számított értékeket arányosan növelni kell, ha a hitelgarancia
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mértéke az 50%-ot meghaladja. A díj megállapításához garanciadíj szorzót kell alkalmazni,
melyhez a kért garancia százalékos mértékét osztani kell 50-nel:
például a hitelintézet 9 millió Ft kölcsönhöz 70%-os garanciát kér, 6 év futamidőre:
a garanciadíj szorzó 70/50 = 1,4 a garanciadíj mértéke 0,75 x 1,4 = 1,05. A
garanciadíj szorzót két tizedes pontossággal kell meghatározni, az általános
kerekítési szabályok figyelembevételével.
Az agrár-integrátor egyösszegű, 120 millió forintot meghaladó garantált hitelösszegű
kezességvállalási kérelme esetén a fenti díjtáblázaton belüli kezességvállalási díj kerül
meghatározásra a hitelintézet és az Alapítvány egyedi megállapodása alapján.
2.2. Prolongációs díj: legfeljebb egy éves prolongáció esetén a mindenkori éven belüli díj
időarányos része. Ha a futamidő módosítás éven túli és díjsáv változással jár, akkor a
prolongációs díj mértéke az új sáv szerinti hitelgarancia díj és a már befizetett díj
különbözete. Ha a futamidő módosítás éven túli, de nem eredményez sávváltozást, akkor a
prolongációs díj megegyezik a mindenkori éven belüli hitelgarancia díjjal.

3./ Hitelgarancia díj kedvezmények:
• Ismételt kérelmi bónusz
20%
• GKM díjtámogatás
50%
• hitelintézettel, egyedi termékre az Alapítvánnyal kötött külön megállapodás esetén a
megállapodás szerinti díjkedvezmény
Az Alapítvány 20%-os mértékű hitelgarancia-díj kedvezményt biztosít az ismételten
hitelgaranciát igénylő azon vállalkozás részére, amely a korábbi alapítványi hitelgaranciával
érintett - eredeti - kölcsönszerződéséből eredő valamennyi tartozását a hitelintézettel szemben
maradéktalanul teljesítette (ismételt kérelmi bónusz).
Az Alapítvány a 40 millió forint alatti garantált hitelösszegű kérelmek esetén a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériummal kötött Együttműködési Megállapodás alapján 50 %-os mértékű
hitelgarancia-díj támogatást biztosít a megállapodásban írt éves keretösszeg erejéig az
egyszeri garancia-díjból (GKM díjtámogatás). A vállalkozás ebben az esetben a hitelgarancia
díj felét tartozik az Alapítvány felé kifizetni, a díj másik felét az Alapítvány közvetlenül a
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól igényli.
Egy vállalkozás 2003-ban többször is díjkedvezményben részesülhet, ha a kölcsönt különböző
célra veszi igénybe.
Az Alapítvány a GKM díjtámogatás mellet nem biztosítja az ismételt kérelmi bónuszt.
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4./Az évenkénti hitelgarancia díj mértéke tőkepótló hitelkonstrukció esetén:

Garantált hitelösszeg (Ft)
10.000.000 – ig
10.000.001 – 15.000.000
15.000.001 – 120.000.000

Díj mértéke a garantált hitelösszeg %-ában
Garancia mértéke
50 %
51 – 60 %
61 – 80 %
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,50
1,00
1,20
-

A hitelgarancia-díj alapja és fizetésének feltételei:
a hitelgarancia-díj évente és az éves időszakra előre fizetendő. A hitelgarancia-díj alapja a
hitel összege, első alkalommal a Kezességi Levél (1998 előtti ügyeknél: Garancialevél)
kibocsátásának napjától a tárgyév december 31-ig eltelt napok arányában, ezt követően az
előző év december 31-én fennálló és a hitelintézettel egyeztetett szerződéses hitelállomány,
töredék év esetén ennek időarányos része (360 nap/év figyelembevételével).
A tőkepótló hitelhez 50%-os mértékű díjkedvezmény jár, melyet a költségvetés fizet meg oly
módon, hogy a vállalkozás a hitelgarancia díj teljes összegét kifizeti, majd a kedvezmény
összegét az APEH-től visszaigényli.

5./ A hitelgarancia visszavonása esetén felszámított kezelési költség: 25.000,- Ft, de
legfeljebb a hitelgarancia díj összege. A hitelgarancia díj 25.000 forintot meghaladó részét az
Alapítvány a hitelintézetnek visszautalja.

6./ Az adós kölcsön-előtörlesztése (a kölcsön teljes kiegyenlítése) esetén az Alapítvány a
hitelgarancia-díj különbözetét abban az esetben fizeti vissza, ha az előtörlesztés a futamidő
szerinti díj megállapítása szempontjából a vállalkozás javára sávváltozást eredményez. A
díjkülönbözet visszafizetése az Alapítvány által kiállított különbségi számla alapján történik.

7./ Az Alapítványi hitelgarancia futamidő szerinti felső határa 15, azaz tizenöt év.
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2. számú Melléklet
Az Alapítvánnyal 2003. január 1-én együttműködő hitelintézetek névsora

Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt.
(BUDAPEST BANK Rt.)
CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.
(CIB Bank Rt.)
Erste Bank Hungary Rt.
(Erste Bank Rt.)
ING Bank (Hungary) Rt.
(ING Bank Rt.)
Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
(K & H Bank Rt.)
Konzumbank Kereskedelmi Bank Rt.
(KONZUMBANK Rt.)
MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK Rt.
(MKB Rt.)
ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR és KERESKEDELMI BANK Rt.
(OTP BANK Rt.)
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.
(Takarékbank Rt.)
PostaBank és Takarékpénztár Rt.
(PostaBank Rt.)
SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET
ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
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A Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó takarékszövetkezetek névsora
Sorszám

Takarékszövetkezet neve

BARANYA megye
1
2
3
4
5

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentlőrinc Ormánság és Vidéke Takarékszövetkezet
Szigetvári Takarékszövetkezet
Újpetre és Vidéke Takarékszövetkezet
BÁCS-KISKUN megye

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bácska Takarékszövetkezet
Borotai Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
FOKUSZ Takarékszövetkezet
Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet
Lakiteleki Takarékszövetkezet
Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
Rónasági Takarékszövetkezet
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Tiszaalpári Takarékszövetkezet
Tiszakécskei Takarékszövetkezet
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet

Bácsalmás

Jászszentlászló

Fülöpszállás

BÉKÉS megye
20
21
22
23
24
25

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyulai Takarékszövetkezet
Kondorosi Takarékszövetkezet
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet

Gyomaendrőd

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye
26
27
28
29
30
31
32

Bükkalja Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet
Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár
Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet
Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet
Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet
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33
34

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Zemplén Takarékszövetkezet

Sátoraljaújhely

CSONGRÁD megye
35
36
37
38
39
40
41

Csanádpalota és Vidéke Takarékszövetkezet
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet
Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet
PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet
Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet

Szeged
Hódmezővásárhely

FEJÉR megye
42
43
44
45

ALBA Takarékszövetkezet
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
Sárrétvidéke Takarékszövetkezet
Vértes Takarékszövetkezet

Mór
Szabadbattyán
Bicske

GYŐR-MOSON-SOPRON megye
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ásványrárói Takarékszövetkezet
Halászi Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet

Beled
Lébény

HAJDÚ-BIHAR megye
55
56
57
58
59
60
61

Hajdúsági Takarékszövetkezet
Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet
Hosszúpályi és Környéke Takarékszövetkezet
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet

Hajdúhadháza

HEVES megye
62
63
64
65

Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet
Agria Bélapátfalva és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Gyöngyöspata
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66

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye
67
68
69
70
71
72

Alsójászsági Takarékszövetkezet
Jászfényszaru és Vidéke Takarékszövetkezet
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Szolnok Környéki Takarékszövetkezet
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Jászalsószentgyörgy
Jászberény

KOMÁROM-ESZTERGOM megye
73
74
75
76

Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Tata és Vidéke Takarékszövetkezet

Oroszlány
Komárom

NÓGRÁD megye
77
78
79
80

Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet
Háromkő Takarékszövetkezet
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet

Magyarnándor
Pásztó
Salgótarján

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet
Kisdunamenti Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

Budaörs
Cegléd
Dunaharaszti
Gyömrő

Balatonszárszó és Vidéke Takarékszövetkezet
Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Drávamenti Takarékszövetkezet
Karád és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet

Balatonboglár

PEST megye
81
82
83
84
85
86
87
SOMOGY megye
88
89
90
91
92
93

Barcs

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megye
94
95
96

Ibrány és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyhalász és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyírségi Takarékszövetkezet
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97
98
99
100
101

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Kisvárda
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Fehérgyarmat
Szabolcs Takarékszövetkezet
Újfehértó
Tiszavasvári Takarékszövetkezet

TOLNA megye
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Döbröközi Takarékszövetkezet
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Fadd és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagymányok és Vidéke Takarékszövetkezet
Pincehely-Ozora és Vidéke Takarékszövetkezet
Siómenti Takarékszövetkezet
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet

VAS megye
111
112
113
114

Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet
Ják és Vidéke Takarékszövetkezet
Nádasd-Őrségi Egyesült Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Nagydorog
Bonyhád

Nádasd

VESZPRÉM megye
115
116
117

Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet

Badacsonytomaj

ZALA megye
118
119
120
121
122

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Pacsa és Vidéke Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet
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Hitelgarancia igényléssel és
Beváltással kapcsolatos
Alapítványi nyomtatványok

Alapítványi Hitelgarancia Igénylő Lap
- Tájékoztató az Igénylő Lap kitöltéséhez
- Kitöltési Segédlet az Ágazati Segédlet kivételével, mely az Agrár termékek és
tevékenységek felsorolását tartalmazza a TEÁOR és KN kódok szerint. Tételesen a BaHiR és a
FiHiR rendszerben, valamint a hitelintézeteknek fájl formátumban elküldött Igénylő Lapon
érhető el, ill. alkalmazható.

Kezességi Általános Szerződési Feltételek
Alapítványi Bankgarancia-kezesség Igénylő Lap
- Tájékoztató az Igénylő Lap kitöltéséhez
- Kitöltési Segédlet az Ágazati Segédlet kivételével, mely az Agrár termékek és
tevékenységek felsorolását tartalmazza a TEÁOR és KN kódok szerint. Tételesen a BaHiR és a
FiHiR rendszerben, valamint a hitelintézeteknek fájl formátumban elküldött Igénylő Lapon
érhető el, ill. alkalmazható.

Bankgaranciához kapcsolódó Speciális Kezességi Szerződési Feltételek
Kiegészítő Adatlap
Hitelgarancia és Bankgarancia-kezesség Lehívási Lap

A „GARANCIA” rendszerben az ügyintézés során keletkező, adatokkal
feltölthető nyomtatványok:
Igazolás az alapítványi kezesség támogatás tartalmáról a vállalkozás számára, melyet a
hitelintézet kézbesít
Részleges Hitelgarancia Lehívási Lap
Meghatalmazás követelésrész behajtására, - beváltott hitelgarancia esetén
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