Tájékoztatás a 2021. február 1-től hatályos AVHGA
Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi
Üzletszabályzat módosításának részleteiről
Tisztelt Partnerünk!
Az Alapítvány 2021. február 1-ei hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát és az Agrár
Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi területeket érintően:
- Fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok változása
- Hitelkiváltás fogalmának pontosítása, saját hitel kiváltása
- A mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdasága, mint fogalmak
bevezetése
- Egyéb
A kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak.
I. Üzletszabályzat módosítás részletei
1. Fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok változása
A 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a fizetési moratórium
kapcsán bevezetett, tájékoztatáshoz kötött módosítások futamidő hosszabbításra
vonatkozó 550 napos korlátot 700 napra emelte az Alapítvány, valamint párhuzamosan
bevezetésre került egy kumulációs szabály, miszerint a szerződések futamidő
módosítására többször is lehetőség nyílik, de a 2020. március 19. után bejelentett futamidő
hosszabbítást eredményező módosítások vagy módosulások időtartama együttesen az
ügylet eredeti lejárati dátumától számítva nem haladhatják meg a 700 napot. A 700 napot
meghaladó futamidő hosszabbítások továbbra is bírálathoz kötöttek maradnak.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6. számú melléklet bevezető rész, 1. és 3. pontja.
Az Alapítvány a fizetési moratórium hatálya alá eső ügyletek tekintetében meghatározta a
2021. évben kiállításra kerülő számviteli bizonylatok fizetési határidejét (2021. augusztus
15.) és a díjszámítás vetítési alapját.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6. számú melléklet 13. pontja.
Pontosításra kerültek azon esetek, amikor a beváltás megköveteli a fizetési moratóriumban
való részvételi nyilatkozat csatolását.
➢ Módosult az Üzletszabályzat 6. számú melléklet 8. pontja.

2. Hitelkiváltás, a saját hitel kiváltásának definíciója
Az Alapítvány a jövőben is biztosítani kívánja Partnerei számára a saját és idegen banki
ügyletek kiváltásának lehetőségét, ezért pontosításra került a hitelkiváltás fogalma,
valamint új fogalomként, egyfajta alkategóriaként bevezettük a saját hitel kiváltásának
fogalmát, mellyel az Alapítvány az esetleges értelmezési problémákat kívánja kiküszöbölni.
A moratóriummal érintett ügyletek saját banki kiváltása esetén továbbra is él az a szabály,
hogy a kiváltandó ügylet futamidő hosszabbítását a PartnerWeben be kell jelenteni, és a
bejelentés keretében kiállított kezességi díj Alapítvány számláján történő jóváírását
követően lép hatályba az új kezességi szerződés.
➢ Módosult az Üzletszabályzat I.19., I.35., V.3.1., VIII.1.1.7., VIII.2.1., X.4.4., valamint az
1. számú melléklet (Hirdetmény) III.4. és a 6. számú melléklet 1. pontja.
3. A mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdasága, mint fogalmak
bevezetése
2021. január 1-jén hatályba lépett a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény,
amely alapján az Üzletszabályzat érintett pontjaiban átvezetésre kerültek az új kategóriák:
a mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdasága. A PartnerWeb
rendszerben a működési forma mezőnél is ezen új kategóriák lesznek kiválaszthatók.
➢ Módosult az Üzletszabályzat I.30.d), I.40., II.1.10., VII.11.a) valamint a 8. számú
melléklet 4.j) pontja.
4. Egyéb
Pontosításra került az Üzletszabályzat szövegében a költségvetési díjtámogatással
összefüggő szóhasználat, annak hangsúlyozása érdekében, hogy a díjtámogatást az állam
a vállalkozások számára nyújtja.
➢ I. 40 pontra cseréltük a korábbi 26. pontot az Értelmező rendelkezésekben
➢ Módosult az Üzletszabályzat II.5. 1.1 pontja, a II.5. 3 pontja, a IV.1.6 pontja, valamint
módosult az 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.1, I.2. és IV. 4. pontjai, a II.3. 4, II.3.6,
II.3.8, II.3.12, valamint a IV. 4 pontja.

II. Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) Kezességi Üzletszabályzat módosítása
Az Üzletszabályzat fent taglalt módosításai (I.1-4. pontok az ASZK Kezességi
Üzletszabályzatban is megfelelően leképezésre kerültek.
➢ Módosult az ASZK Üzletszabályzat I.17., I.25., I.26., III.1.3., V.3.1., VII.1.1.; IX.8.a;
X.1.1.7., XIII.4.3. pontja, az 1. számú melléklet (Hirdetmény) I.1, I.5 pontja, valamint a 4.
számú melléklet bevezető része és az 1., 7., 13. pontja.

2

III. Változó dokumentumok
2021. február 1-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak.
Szabályzat:
Üzletszabályzat
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Igénylési dokumentumok az AVHGA Üzletszabályzathoz kapcsolódóan:
ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek (kölcsön és garancia, lízing, faktoring)
MÁK NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a
Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan
Vállalkozás nyilatkozata
Tájékoztatási célt szolgáló dokumentumok:
Kezesség igénylő lap sablonok
Módosítás igénylő lap sablonok
Segédanyagok:
Útmutató
Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista
Az Alapítvány a 2020. december 1-től érvényes Kezességi Általános Szerződési Feltételek
dokumentumot, a MÁK nyilatkozatot és a Vállalkozás nyilatkozatát a PartnerWeben 2021.
február 15-ig benyújtott kérelmek vonatkozásában fogadja el, ezt a dátumot követően
hiánypótlást alkalmazunk a korábbi verziójú dokumentumok benyújtása esetén.
A dokumentumok elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok
menüpontja.
2020. január 26.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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