
 

 

  

A 2010. évi Üzletszabályzat 3. számú mellékletének 2010. március 1-től hatályos 
módosítása 

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, Partnereinket, hogy az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány új átmeneti támogatási kategóriát vezet be. 

Az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek 
elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és 
gazdasági válságban" című közlemény módosításával (2009/C 261/02) újabb átmeneti 
támogatási kategória bevezetésével ad lehetőséget a tagállamok számára a válság negatív 
hatásainak mérséklésére.  

Az ún. 15 000 eurós támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 
vállalkozások finanszírozási lehetőségeit bővíti, alkalmazásával az Alapítvány az alacsony – 
7 500 eurós – agrár de minimis küszöböt meghaladó mértékben is nyújthat általános díjon 
kezességet, kölcsön-, hitel- és lízingszerződésekhez. Az agrár de minimis, mint támogatási 
jogcím megmarad, de 2010. december 31-ig az átmeneti támogatás keretében 15 000 euró 
támogatás nyújtható az agrárvállalkozásoknak. Az új támogatás alkalmazásával a 
vállalkozások agrár de minimis keretének megkímélését is szeretnénk biztosítani. A 15 000 
eurós támogatást az Alapítvány a pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági 
termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami 
támogatás igénybevételének eljárási szabályairól szóló 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet alapján 
fogja alkalmazni 2010. március 1-től. 

Az új támogatási kategória keretében a 2008. július 1-ét követően a pénzügyi válság 
következtében nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatására is van lehetőség. 

Az új kategória bevezetése az Üzletszabályzat 3. számú mellékletének kiegészítését tette 
szükségessé. Az Üzletszabályzat 2010. március 1-jétől hatályos 3. számú melléklete alább, 
illetve a Letölthető/Üzletszabályzat menüpontban is megtalálható. 
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Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  
2010. évi Üzletszabályzata  
3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal  
 
3. számú melléklet  
 
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK  
 
1.A. 500 000 eurós átmeneti támogatás  
 
1.1 Az Alapítvány átmeneti időszakra, 2010. december 31-ig kibocsátott Kezességi Levelek 
lejáratáig, illetve megszűnéséig – az 1.1-1.9 pontokban megállapított feltételekkel – az 
Alapítvány Üzletszabályzatában rögzített támogatási kategóriákon kívül un. átmeneti 
támogatásnak minősülő kezességet is vállalhat az általános vállalkozói kezesség kategórián 
belül kölcsön- vagy lízingszerződéshez. 
  
1.2 Az átmeneti támogatásként a kedvezményezettnek 2010. december 31-ig odaítélt összes 
támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az 500 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.  
 
1.3 Az átmeneti támogatás azonos elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az 
1998/2006/EK rendelet (a továbbiakban: de minimis rendelet) hatálya alá tartozó 
támogatással.  
 
1.4 Amennyiben a vállalkozás 2008. január 1-jét követően de minimis támogatásban 
részesült, az átmeneti támogatás és a de minimis támogatás támogatástartalma 2008. január 
1-je és 2010. december 31. között együttesen nem haladhatja meg az 500 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.  
 
1.5 Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható 
állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményez, 
amely túllépi a 800/2008/EK rendeletben (csoportmentességi rendelet) vagy a Bizottság által 
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 
támogatási intenzitást.  
 
1.6 Átmeneti támogatás nem nyújtható  
 
 a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;  
 
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;  
 
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak:  
 
      (i) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre,  
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      (ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbítástól függ;  
 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez 
közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;  
 
e) amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.  
 
1.7 Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem 
minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; a támogatás nyújtható azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek a fenti időpont után, a globális pénzügyi és gazdasági válság 
következtében kerültek nehéz helyzetbe, de előzőleg nem voltak nehéz helyzetben.  
 
1.8 A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás az Igénylő Lapon írásban köteles 
tájékoztatni az Alapítványt a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásként, 
illetve csekély összegű támogatásként 2008. január 1-jét követően neki odaítélt 
támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.  
 
1.9 A támogatás kedvezményezettjének az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 
a támogatás odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú 
felhívása esetén azokat köteles bemutatni.  
 
1.B. 15 000 eurós átmeneti támogatás  
 
1.1 Az Alapítvány átmeneti időszakra, 2010. december 31-ig kibocsátott Kezességi Levelek 
lejáratáig, illetve megszűnéséig – az 1.1-1.9 pontokban megállapított feltételekkel – az 
Alapítvány Üzletszabályzatában rögzített támogatási kategóriákon kívül un. átmeneti 
támogatásnak minősülő kezességet is vállalhat mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállításával foglalkozó vállalkozások kölcsön- vagy lízingszerződéséhez.  
 
1.2 A kedvezményezettnek odaítélt összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 
2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vállalkozásonként nem haladhatja 
meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.  
 
1.3 Egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e 
között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
rendelet (1535/2007/EK rendelet) hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma 
együttesen nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.  
1.4 Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti állami támogatás nem 
halmozható a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó 
támogatással.  
 
1.5 Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti állami támogatás nem 
halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást 
eredményezne, amely túllépi a mezőgazdasági (1857/2006/EK rendelet), a halászati 
(736/2008/EK rendelet), illetve az általános csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság 
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan 
rögzített támogatási intenzitást.  
 
1.6 Átmeneti támogatás nem nyújtható  
 
a) a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján;  
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b) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;  
 
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak;  
 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez 
közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;  
 
e) ha a támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.  
 
1.7 Átmeneti támogatással csak olyan mezőgazdasági termelő vállalkozás támogatható, 
amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A támogatás 
nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2008. július 1-je után, a globális pénzügyi és 
gazdasági válság következtében kerültek nehéz helyzetbe, de 2008. július 1-jén nem voltak 
nehéz helyzetben.  
 
1.8 A támogatás nyújtását megelőzően a mezőgazdasági termelő vállalkozás az Igénylő 
Lapon írásban köteles tájékoztatni az Alapítványt a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó 
átmeneti támogatásként, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatásként 2008. 
január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási 
kérelmeiről.  
 

1.9 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.  
 
2. Kezességvállalás formájában nyújtott átmeneti támogatás elsődleges 
mezőgazdasági termelők számára  
 
2.1 Az Alapítvány a 2.1.1-2.1.5 pontban foglalt feltételek együttes teljesülése esetén, a 2.2-
2.4 pontban részletezett további szabályok szerint a 2010. december 31-ig kibocsátott 
Kezességi Levelekben, azok kibocsátását követő két évig – a jelen Üzletszabályzat 
kiegészítéssel együtt módosított – Hirdetmény I.4. pontjában szereplő mérsékelt díjakat 
alkalmazza az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások esetében.  
 
2.1.1 A kölcsön- vagy lízingszerződés céljától függetlenül legfeljebb 50 000 000 Ft 
kezességgel biztosítandó összeg esetében az Alapítvány adósminősítése szerinti I-III. 
osztályba sorolt vállalkozások esetén maximum 90%-os mértékű kezesség igényelhető.  
 
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 2008. évi személyi jellegű ráfordításainak 
összegét. Amennyiben a vállalkozást 2008. 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 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 
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számára nyújtott kezesség összegének meghatározásakor figyelembe vételre kerülnek, e 
személyi jellegű ráfordításokat az alvállalkozó az általa igényelt kezesség esetében már nem 
veheti figyelembe.  
 
2.1.4 Csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz 
helyzetben lévőnek; a támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a fenti 
időpont után, a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében kerültek nehéz 
helyzetbe, de előzőleg nem voltak nehéz helyzetben.  
 
2.2 A Hirdetmény I.3. pontjában szereplő piaci díjak és a jelen fejezetben szabályozott, 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 a 1535/2007/EK rendelet (agrár de minimis rendelet) hatálya alá tartozó 
támogatással.  

2.4 A kedvezményes időszak lejártát követően a további évekre a mindenkor hatályos 
Hirdetményben szereplő piaci díjat kell megfizetni.  

 

 

 


