
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tájékoztatás a 2022. november 17-től hatályos AVHGA 
Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi 
Üzletszabályzat módosításának részleteiről 
 
Tisztelt Partnerünk!  
 
Az Alapítvány 2022. november 17-i hatállyal módosítja az Üzletszabályzatát és Agrár 
Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát az alábbi területeket érintően: 
- Agrármoratórium 
- Reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárás 
- Egyéb 
 
Kezesség igényléséhez kapcsolódó dokumentumok is változnak, valamint új nyomtatványok 
kerülnek bevezetésre. 
 
I. Üzletszabályzat 
 

1. Agrármoratórium 
 
A 292/2022. (VIII. 8.) Korm.rendelet alapján a Kormány mezőgazdasági vállalkozások 
számára lehetővé tette, hogy fizetési moratóriumot vegyenek igénybe, amely 2023. 
december 31-ig tart. Az agrármoratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló 
szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik, amennyiben azt az ügyfél 
2022. szeptember 15-ig igényelte hitelnyújtójánál. 
 
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) álláspontja szerint az agrármoratórium miatt 
keletkező többlettámogatás állami támogatásnak tekintendő. 
 
Ezért a KAVOSZ-hoz hasonlóan az AVHGA által nyújtott kezességi díjból és 
költségvetési díjtámogatásból eredő többlettámogatás kapcsán is kötelező megvizsgálni, 
hogy rendelkezésre áll-e megfelelő támogatási jogcím, és adott esetben le kell kötni az 
agrármoratóriumban képződő támogatástartalom növekményeket, mindehhez 
figyelembe véve a támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályokat is. 
 
„Tájékoztató az agrármoratóriummal érintett AVHGA kezességgel biztosított ügyletek 
kezelése kapcsán” címmel a központi kapcsolattartókon keresztül megküldésre 
került egy tájékoztató, amelyben megtalálható az agrármoratóriummal érintett ügyletek 
kezelésére az AVHGA részéről kidolgozott eljárásrend. Ezért jelen dokumentum 
kizárólag az Üzletszabályzatot érintő módosításokra tér ki a téma kapcsán. 
 
Az Üzletszabályzatban rögzített legfontosabb változások az alábbiak: 
 
A futamidő változása minden esetben tájékoztatáshoz kötött módosításként lesz 
kezelendő. Amennyiben az agrármoratóriummal érintett ügylet már eleve II. fizetési 
moratóriummal érintett volt, úgy két külön tájékoztatáshoz kötött módosítást kell 
elvégezni a PartnerWeben (továbbiakban: PW) időbeli sorrendben. 
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Az agrármoratóriumhoz két új vállalkozói nyilatkozatot vezetünk be az igénybevett 
támogatásokról: 

- Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 
- EMVA/Csoportmentességi Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 

 
Ha a kedvezményes díjú kezességvállalás jogcíme és a költségvetési díjtámogatás 
jogcíme csekély összegű (de minimis) rendeleteken alapult vagy erre az AVHGA Krízis 
Agrárgarancia Program és AVHGA Krízis Agrárgarancia Program II. keretében került 
sor, úgy a Módosítást Igénylő Lap kötelező mellékletét képezi az Agrármoratórium 
Támogatási Nyilatkozat is. Amennyiben az agrármoratóriummal érintett szerződéshez 
kapcsolódó kedvezményes díjú kezességvállalás csoportmentességi rendeleten vagy 
EMVA rendeleten alapult, úgy az Alapítvány külön jelzésére kell az EMVA / 
Csoportmentességi Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat másolatát benyújtani. 

 
Ha ezen nyilatkozatokra vonatkozó hiánypótlási eljárás sikertelen, úgy nem minden 
esetben tisztázható az, hogy a vállalkozás megfelel-e a támogatási feltételeknek, 
ilyenkor az Alapítvány piaci díjon nyújtja a moratórium miatti futamidő növekményre a 
kezességet.  
 
Amennyiben egy szerződés agrármoratóriummal érintett és a PW-n szereplő lejárati 
időpontját követően megszűnik vagy megszüntetésre kerül, és ezt az Alapítványnak 
eseményközléssel vagy havi adatszolgáltatás során jelentik, az Alapítvány addig nem 
zárja le az ügyletet, amíg a PW módosítás meg nem történik.   
 
Ha egy fizetési moratóriummal érintett szerződés PW-n szereplő lejárati időpontja a 
2022-es évre vagy az éves számviteli bizonylat kiállításának időpontja előttre esik, és a 
PW módosításra nem került sor, úgy a nyilvántartott lejárat utáni, az év végéig terjedő 
időszakra az Alapítvány számviteli bizonylatot állít ki, agrármoratóriummal érintett 
szerződés esetén piaci díj, más II. fizetési moratóriummal érintett szerződések esetében 
az ügyletre korábban is alkalmazott díjkategória alkalmazása mellett. Ha később 
megtörténik a PW-n a rögzítés, akkor az Alapítvány az ezen időszakokra már megfizetett 
kezességi díjakat figyelembe fogja venni beszámítás útján. 
 
Amennyiben módosítási eljárás keretében benyújtásra kerül a Módosítást Igénylő Lap 
mellékleteként a válságtámogatási jogcímekhez kapcsolódó nyilatkozat is, úgy az 
Alapítvány a vállalkozás támogatási jogcímeinek optimalizálása érdekében megvizsgálja 
a válságtámogatási jogcímen nyújtott kedvezményes kezességi díjra, költségvetési 
díjtámogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeket, és a többlet támogatástartalom 
kapcsán alkalmazhatja a válságtámogatási jogcímeket is. 
 
Az AVHGA a jövőben is fenn kívánja tartani a halasztott díjfizetés lehetőségét, ezért az 
agrármoratóriummal érintett ügyletek esetében, az ügyfél igénye alapján Partnereink 
külön kérhetik az Üzletszabályzatban jelzett módon, hogy halasztott díjfizetésre kerüljön 
sor. 

 
➢ az Üzletszabályzat VI. fejezet kiegészült az új 1.8 ponttal  
➢ az Üzletszabályzat 6. számú mellékletének bevezetője, 1., 3., 5., 6., 11., 12. pontja 

módosult 
 

2. Reorganizáció és szerkezetátalakítási eljárás 
 

A korábbi fizetésképtelenségi eljárások mellett, a reorganizációs és szerkezetátalakítási 
eljárás bevezetésével szükségessé vált az Üzletszabályzat kiegészítése, a két új eljárás 
hatálya alatt álló vállalkozások kezesség igénylése, és az ilyen eljárásokkal érintett 
vállalkozások beváltási kérelmeinek elbírálása esetén irányadó szabályokkal. 
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Üzletszabályzat módosulásai: 

➢ II.1. pontja kiegészült egy új, 11-es alponttal 
➢ VI.3.5 pontja módosult 
➢ VII. kiegészült 11.c) ponttal 
➢ XI.1. 2.e) pont kiegészítésre került, valamint a XI.1. 7. pont módosult és az új d) 

és e) pontokkal kiegészült 
➢ XI.2.i) pontja és XI.3.i) pontja kiegészült 
➢ 4. számú mellékletének 3.2 pontja kiegészült 
➢ 8. számú mellékletének l) pontja módosult 

 
3. Egyéb 

 
Törlésre kerültek a Krízis Agrárgarancia Programra vonatkozó szabályok, mivel a Krízis 
Agrárgarancia Program II. bevezetését követően már nem relevánsak. Átnevezésre 
került mindenhol az „átmeneti támogatási jogcím” „válságtámogatási jogcímre”. 

 
Az Alapítvány a gyakorlatban eddig is a havi adatszolgáltatásnál szélesebb körben tette 
lehetővé a korrekciót adatszolgáltatás során a kezesség megszűnésére vonatkozóan, ha 
a pénzügyi intézmény téves jelzése miatt nyilvántartott ügyletek megszűntként, 
megszüntetettként szerepelt, ezért a kezesség megszűnésére vonatkozó szabályok 
közül törlésre került egy kereszthivatkozás. 

  
Üzletszabályzat módosulásai: 
➢ Módosultak az Üzletszabályzat II.4 fejezetének alábbi pontjai: 1.3, 2.1, 2.4  
➢ Módosult a III.2.j) pont  
➢ VIII. 1.1.2 pontja módosult 
➢ XV.6 pontban bővült a kiszervezettek köre 
➢ 7. számú mellékletének 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. pontja módosult 
➢ 8. számú mellékletének u) pontja módosult 
➢ 9. számú mellékletének 6. pontja módosult 
 

 
II. Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat 

 
1. Agrármoratórium 

 
Az I. Üzletszabályzat pontban részletezettek szerint bevezetésre kerültek az 
agrármoratórium kezelésére vonatkozó szabályok. Eltérés az Üzletszabályzattól egyfelől, 
hogy az ASZK Kezességi Üzletszabályzat esetében a futamidő hosszabbítással járó 
moratóriummal kapcsolatos változásokat technikai okokból eseményközlésként tette 
lehetővé az Alapítvány, másfelől a kezességi díjak költségvetési díjtámogatási feltételeit 
nem az Alapítvány vizsgálja. 
 
Amennyiben a kedvezményes díjú kezességvállalás jogcíme az általános de minimis 
rendeleten alapult, úgy szükséges egy új nyomtatványt is kitöltetni a vállalkozással, mely 
nyomtatványt meg kell őrizni és beváltás esetén az AVHGA számára megküldeni. Az 
ebben szereplő információt a PartnerWeben történő eseményközlés során kell majd 
megadni a rendszerben. A nyilatkozat neve: 
 
ASZK Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 

 
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosulásai: 
➢ 4. számú melléklet bevezetője, 1., 2., 8., 11. és 12. pontja 
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2. Reorganizáció és szerkezetátalakítási eljárás 
 

Az I. Üzletszabályzat pontban részletezettek szerint bevezetésre kerültek korábbi 
fizetésképtelenségi eljárások mellett a reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárások 
is, az ezekre vonatkozó szabályok az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi 
Üzletszabályzatában is átvezetésre kerültek. 

 
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosulásai: 
➢ II.1. pont 3.2 alpontja módosult 
➢ VII. 3.1. c) pontja, valamint a 3.3 módosult 
➢ IX.8. c) pontja kiegészítésre került 
➢ XII.6. és 11. c) pontja kiegészítésre került és bekerült az új d) és az e) pont 

 
 

3. Egyéb 
 

Törlésre kerültek a Krízis Agrárgarancia Programra vonatkozó szabályok. 
 

Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosulásai: 
➢ II. pont Krízis Program törlésre került 
➢ II.1. 1. pontból a Krízis Program törlésre került 
➢ II.4.2. pontja módosult 
➢ III.1.3. pontja változott 
➢ IV. 2.3. és 2.4 pontja törlésre került 
➢ XVI.6 pontban bővült a kiszervezettek köre 
➢ 1. számú melléklet 1. pontja 

 
 

III. Új és változó dokumentumok 
 

2022. november 17-i hatállyal az Alapítvány alábbi dokumentumai változnak. 
 
Szabályzatok:  
 

• Üzletszabályzat 

• ASZK Kezességi Üzletszabályzat 
 

Módosuló Üzletszabályzat szerinti dokumentumok: 
 
Igénylési nyomtatványok: 

• Általános Szerződési Feltételek (korábbi hatályú dokumentumot 2022.12.15-ig 
elfogadjuk) 

• Vállalkozás Nyilatkozata (korábbi hatályú dokumentumot 2022.12.15-ig elfogadjuk) 

• Nyilatkozat a Krízis Agrárgarancia Program II. és a válságtámogatás 
igénybevételéhez (korábbi hatályú dokumentumot 2022.12.15-ig elfogadjuk) 

• Azonosítási Nyilatkozat 

• Lehívási lap (kölcsön, lízing, ASZK) 
 

Új dokumentumok az agrármoratóriumhoz: 

• Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 

• EMVA/Csoportmentességi Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 
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Módosuló Agrár Széchenyi Kártya nyomtatványok:  
 

• ASZK Azonosítási Nyilatkozat (a PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat 
checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi 
intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan 
generálódik az Igénylő Lap részeként) 

 
Új dokumentum az agrármoratóriumhoz: 

• ASZK Agrármoratórium Támogatási Nyilatkozat 
 

Segédanyagok 

• Útmutató  

• Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához – ellenőrző lista 

• Biztosítékok minősítése és értékelése c. dokumentum (PartnerWeb) 
 
Fentiek elérhetősége: www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontja. 
 
 
2022. november 16. 
 
 
Üdvözlettel: 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 


