
A Kormány 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozata

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

keretösszegének felemelésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 15 milliárd forint

keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Program); a Programban

azon a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõneknyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében

meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ vállalkozás vehet részt, amely az alábbi tevékenységek

valamelyikét végzi:

aa) mezõgazdasági termelõ tevékenység;

ab) halgazdálkodási tevékenység;

ac) baromfi- és sertés ágazatban termeltetõ tevékenység, amelynél feltétel a hitelfelvétel indokoltsága

tekintetében a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlása és a

termeltetési szerzõdések megléte;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. április 30.

b) az MFB Zrt. az a) pontban szereplõ vállalkozások számára a Program keretében a Magyar Fejlesztési Bank

Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a szerint a Kormány határozata

alapján – a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében – éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt finanszírozzon,

amely elsõsorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedõ, az a) pont szerinti tevékenységet folytató piaci

szereplõk forráshoz jutását biztosítja;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

c) a Program finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott éven túli

lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan15milliárd forintmértékig

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47. §-ának (3) bekezdésében

meghatározott keret terhére az MFB Tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB

Zrt-vel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás

szempontjából 4 év; az árfolyam-fedezeti megállapodás jelen határozat hatálybalépésének napján a Magyar

Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.

Felelõs nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

2. Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról szóló 1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat

a) 1. a) alpontjának helyébe a következõ szöveg lép:

„a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a 2010. évi rendkívüli

eseményekmiatt az elháríthatatlan külsõ ok (vismaior) esetén alkalmazandóegyes szabályokról, valamint egyes agrár

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés d), f) és g) pontja

alapján elháríthatatlan külsõ oknak (vis maior) minõsülõ események miatt kárt szenvedett mezõgazdasági termelõ

vállalkozások számára 11 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot

(a továbbiakban: Program), amely éven belüli és éven túli mezõgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható;

a Programban az a mezõgazdasági termelõ vállalkozás vehet részt, amely az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)

fennállását, vagy az agrárkár-enyhítõ juttatásra való jogosultságát a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. április 30.”
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b) 1. c) alpontjának helyébe a következõ szöveg lép:

„c) a Program finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott éven túli

lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan 11 milliárd forint mértékig a

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47.§-ának (3) bekezdésében

meghatározott keret terhére az MFB Tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB Zrt.-vel

árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából

6 év; az árfolyam-fedezeti megállapodás a 6 milliárd forint tekintetében 2010. november 16-án, az 5 milliárd forint

tekintetében pedig, az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior

Hitelprogram keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat hatálybalépésének napján,

a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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