Az Üzletszabályzat 2011. március 14-i módosításának részletei
Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy az Alapítvány Üzletszabályzata 2011. március 14től két témát érintően módosul.
I. módosítás: Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram fedezeti könnyítés
Mint ismeretes, a Magyar Fejlesztés Bank Zrt. a Vidékfejlesztési Minisztériummal egyeztetve
2010. novemberben hirdette meg az Agár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot. A hitelek
futamideje 5 év, a vállalkozásonként folyósítható összeg 1-50 millió forint közötti, ezen belül
hektáronként 200 ezer, ültetvényeknél pedig legfeljebb 500 ezer forint lehet. A hitelt az elemi
és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó
vállalkozások vehetik igénybe. A hitelkeret 6 milliárd forint, de igény esetén, újabb döntés
értelmében az összeg növelhető.
Az Alapítvány 2011. március elejéig a hatályos Üzletszabályzat általános feltételű
kezességekre vonatkozó előírásai szerint bírálta el a Vis maior hitelek kezességi kérelmeit. A
hitelek igénybevételének elősegítése érdekében az Alapítvány Kuratóriuma 2011. március
14-i hatályú döntése értelmében a Vis maior hitelek kezességi kérelme a következőkben
ismertetett – mérsékelt fedezeti követelmények – szerint bírálhatók el.
A Vis maior hitelek kezességvállalásakor a hitelek fedezetei között továbbra is szükséges a
Ptk. XXIII. fejezete szerinti fedezetnek szerepelni. Az 1-25 millió Ft közötti Vis maior hiteleknél
azonban az Üzletszabályzatban előírt 30 százalékos alapítványi fedezeti érték helyett
elegendő a kezességgel biztosított hitel tőke összeg 10 százalékának, a 25-50 millió Ft
közötti hiteleknél a 30 százalékos fedezeti követelmény helyett pedig a hitel tőke összeg 20
százalékának megfelelő alapítványi fedezeti értékű biztosíték.
A módosítással az Üzletszabályzat speciális feltételű kezességeket tartalmazó 3. számú
melléklete bővül az új 3/2. számú melléklettel, melyet jelen levelünkhöz csatolunk. A fenti
Üzletszabályzat módosítás gyakorlatban kizárólag azon pénzügyi intézményeket érinti,
amelyek csatlakoztak az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramhoz.

II. módosítás: Kezességvállalás formájában nyújtott átmeneti támogatás bizottsági
jóváhagyása
Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a kezességvállalás formájában nyújtott átmeneti
támogatás bizottsági jóváhagyásának megfelelően az Üzletszabályzat 2011. február 3-ától
hatályos 5. számú mellékletében a 2. pont támogatáshalmozódásra és díj megfizetésére
vonatkozó 2.3 és 2.4 alpontja – értelmezésbeli eltérések miatt, az Európai Bizottság kérésére
– módosításra került. A módosított rendelkezések a levél mellékleteként megtalálhatók.

1. sz. melléklet: Agrár Forgóeszköz Vis Maior hitelprogramhoz kapcsolódó készfizető
kezességvállalás speciális feltételei – Üzletszabályzat 3/2. számú
melléklete
2. sz. melléklet: Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata 5.
számú melléklete 2. pontjának 2.3 és 2.4 alpontja módosítása
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1. sz. melléklet
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata az alábbi 3/2. számú melléklettel
egészül ki:
3/2. számú melléklet
Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramhoz kapcsolódó készfizető
kezességvállalás speciális feltételei

1. A speciális feltételű kezességre
vonatkozó kérelem
benyújtásának kezdete:

2011. március 14.

2. A speciális feltételű kezesség
igénybevételének megszűnése:

A
hitelprogram
megszüntetésével
egyidejűleg,
illetve
amennyiben a hitelprogram keretében a kezességgel biztosított
összeg a 6 milliárd Ft összeget eléri az Alapítvány a speciális
feltételű kezességre vonatkozó további kérelmet nem fogad be.

3. A vállalkozás (adós) és az
ügylet vonatkozásában

Az Alapítvány az Üzletszabályzatában rögzített kizáró okoktól
eltérően
a.) az Üzletszabályzat II.3 1.5 pontjában rögzített kizáró ok
vonatkozásában az alábbi előírások érvényesülése szükséges:
Az Agrár Vis maior hiteleknél 25 millió Ft hitelösszegig a Ptk.
XXIII. fejezete szerinti fedezet továbbra is szükséges. Az 1-25
millió Ft közötti Vis maior hiteleknél azonban az
Üzletszabályzatban előírt 30%-os alapítványi fedezeti érték
helyett elegendő a kezességgel biztosított hitel tőke összeg
10%-ának, a 25-50 millió Ft közötti hiteleknél a 30%-os fedezeti
követelmény helyett pedig a hitel tőke összeg 20%-ának
megfelelő alapítványi fedezeti értékű biztosíték;

4. Kezességgel biztosított összeg:

b.) kizáró oknak minősül, amennyiben az érintett
vállalkozásnak az Alapítvány nyilvántartása szerint felmondott
státuszban lévő ügylete(i) van(nak).
Vállalkozásonként a fennálló tőke, maximum 50 millió Ft +
kamat összege. Az Alapítvány a hitelprogram keretében
legfeljebb 6 milliárd Ft hitelhez nyújt kezességet.

5. Kezességvállalás mértéke:

ÜSZ szerint maximum 80%-os mérték.

6. Állami támogatás:

Költségvetési viszontgarancia 70%-os mértékben

7. Állami támogatás formája:

Agrár de minimis

8. Igazolás a támogatásról:

A kezességhez kapcsolódó támogatástartalom összegéről az
Alapítvány igazolást állít ki.

9. Kezességbírálat időtartama:

Hiánytalanul beérkezett dokumentáció esetén, annak
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül

10. Konstrukció kód:

MFV

11. Kezességvállalás díja:

Az Alapítvány mindenkor hatályos Hirdetménye szerint
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján kedvezményes
vagy általános díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az
Alapítvány a mindenkori Hirdetménye szerinti piaci díjon is
vállal kezességet, ha az adós ennek megfizetését
nyilatkozatban vállalja.

Jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az Alapítvány Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak.
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2. sz. melléklet
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata 5. számú melléklete 2. pontjának 2.3 és
2.4 alpontja az alábbiakban módosul:
5. számú melléklet
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2.

Kezességvállalás formájában nyújtott átmeneti támogatás

2.1

Az Alapítvány átmeneti időszakra a 2.1.1-2.1.5 pontban foglalt feltételek együttes teljesülése
esetén, a 2.2-2.4 pontban részletezett további szabályok szerint a 2011. december 31-ig
kibocsátott Kezességi Levelekben azok kibocsátását követő két évig a Hirdetmény I.4. pontjában
szereplő, a piaci díjakhoz képest 15%-kal mérsékelt díjakat alkalmazza.
2.1.1

A kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a kezességgel biztosított összeg 80%át.

2.1.2

Vállalkozásonként a Bizottsági Közlemény alapján kezességvállaló intézmények vagy
állam által kölcsön- vagy lízingszerződéshez vállalt kezességek esetén – az
Üzletszabályzat szerinti – kezességgel biztosított összeg nem haladja meg a
kedvezményezett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-a szerint számított
2010. évi személyi jellegű ráfordításainak összegét. Amennyiben a vállalkozást 2010.
január 1-je után alapították, a kezességgel biztosított összeg nem haladhatja meg a
kedvezményezett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-a szerinti, a működés
első két évére vonatkozó becsült éves személyi jellegű ráfordításainak összegét.

2.1.3

Beruházási hitelek esetében – az Üzletszabályzat szerinti – kezességgel biztosított
összeg a 27 uniós tagállamra vonatkozóan számított átlagos évi bérköltség  alapján is
kiszámítható.

2.1.4

A kedvezményezett éves személyi jellegű ráfordításai összegének meghatározásakor
figyelembe vehető a kedvezményezett telephelyén dolgozók bére is, akik bérüket
alvállalkozótól kapják. Ha az alvállalkozók személyi jellegű ráfordításai a fővállalkozó
számára nyújtott kezesség összegének meghatározásakor figyelembe vételre kerülnek,
e személyi jellegű ráfordításokat az alvállalkozó az általa igényelt kezesség esetében
már nem veheti figyelembe.

2.1.5

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem támogatható.

2.2

A Hirdetmény I.3. pontjában szereplő piaci díjak és a jelen fejezet alapján nyújtott kezesség
esetében alkalmazott, a Hirdetmény I.4. pontjában szereplő díjak közti különbség pénzügyi
válság kapcsán nyújtott támogatásnak minősül, amelynek támogatástartalmáról az Alapítvány
igazolást bocsát ki, melyet a pénzügyi intézmény a kedvezményezett részére köteles átadni.

2.3

A jelen fejezetben szabályozott támogatás ugyanazon támogatható költség tekintetében nem
halmozható az 1998/2006/EK rendelet (általános csekély összegű (de minimis) rendelet)ek
hatálya alá tartozó támogatással.

2.4

A kedvezményes időszak lejártát követően a további évekre a kezesség kiadásakor érvényes
piaci díjat vagy amennyiben a díj felszámításakor érvényes piaci díj annál kedvezőbb, akkor a
kedvezőbb díjmértékkel számított piaci díjat kell megfizetni.

2.5

A támogatás kedvezményezettjének az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a
támogatás odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtásáról döntő szerv
ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.
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A támogatás az Európai Bizottság vonatkozó jóváhagyó határozata kézhezvételét követően nyújtható.
Forrás: Eurostat legfrissebb rendelkezésre álló adatok: EU-27 2007. havi bérköltségek: 3 028 EUR.
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