
A vidékfejlesztési miniszter 39/2011. (V. 18.) VM rendelete

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott leírt feltételrendszer mellett igénybe

vehetõ hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program részét képezõ, azon belül elkülönült szabályok szerint

mûködõ konstrukciókat jelentik;

b) de minimis támogatás:

ba) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás,

bb) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti

támogatás, továbbá

bc) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra

való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK

bizottsági rendelet szerinti támogatás;

c) hitelintézet: az Üzletszabályzatban nevesített, a KA-VOSZ Zrt.-vel szerzõdéses kapcsolatban álló hitelintézet;

d) igénylõlap: az igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

e) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

f) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában

meghatározott vállalkozás;

g) támogatástartalom: az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési

rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 29. pontjában meghatározott

támogatási egyenérték;

h) társult szervezet: a KA-VOSZ Zrt.-vel társulási megállapodást kötött mezõgazdasági érdekképviseleti szervezetek;

i) Üzletszabályzat: a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók részletes

szabályait tartalmazó, mindenkori hatályos, a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) honlapján közzétett üzletszabályzat.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja, címzettjei és mértéke

2. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja

a) azon vállalkozások és természetes személyek támogatása, akik (amelyek)

aa) mezõgazdasági termeléssel,

ab) halgazdálkodással,

ac) mezõgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával,

ad) erdõgazdálkodással,

ae) vadgazdálkodással

foglalkoznak;

b) a vidéki munkahelyek megõrzése;

c) további munkahelyek teremtésének az elõsegítése; valamint

d) a mezõgazdasági vállalkozások likviditási problémáinak áthidalása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez

(a továbbiakban: Folyószámlahitel) támogatás vehetõ igénybe.
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(3) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók igénybevevõi köre, egyúttal a támogatás címzettjei azon – a Szerzõdés 87. és

88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról

szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozás

kritériumoknak megfelelõ – vállalkozások, valamint azon természetes személyek (a továbbiakban együtt:

mezõgazdasági vállalkozás), akik (amelyek)

a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja szerinti tevékenységet végeznek, és

b) az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

(4) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz biztosított támogatások formái:

a) kamattámogatás és

b) kezességi díjtámogatás.

(5) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kezességvállaló intézmény kezessége kapcsolódik.

(6) A támogatástartalom kiszámítása a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott támogatások azon Folyószámlahitel esetén vehetõk igénybe, amelynek összege

ötszázezer forint pozitív egész számú többszöröse, de legfeljebb 25 millió forint, és futamideje legfeljebb 3 év.

(8) A támogatás mértéke 2011. december 31. napjáig megkötött Folyószámlahitel-szerzõdés esetén

a) évi 2 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint

b) a hitelhez nyújtott kezességi díjnak 50 százalékáig terjedõ támogatás, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja

meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát.

(9) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatásakor a de minimis

támogatás összegének euróra történõ átszámításakor az igénylõlap benyújtásának hónapját megelõzõ hónap utolsó

napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

3. A támogatás forrása

3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti 

támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport, 15. egyéb mûködési célú kiadások

kiemelt elõirányzata, a vidékfejlesztési miniszter által a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez

tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet

alapján elkülönített összegbõl legfeljebb 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § (1) Igénylõlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerzõdés alapján – támogatást vehet

igénybe az a mezõgazdasági vállalkozás, aki (amely)

a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti regisztrációs

kötelezettségének eleget tett vagy az igénylõlap benyújtásával egy idõben igazolja, hogy az erre vonatkozó

kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylõlap benyújtásának idõpontjában:

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességû adótartozása, kivéve, ha az

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;

c) nem minõsül az 1. § f) pont szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;

d) nyilatkozik az igénylõlap benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben

igénybe vett 1. § b) pont ba) alpontja szerinti általános csekély összegû (de minimis) támogatás összegérõl; és

e) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel fennállásának ellenõrzését a KA-VOSZ Zrt. végzi. A támogatás

halmozódása a Törvény szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szankciók alkalmazását vonja

maga után.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11803



5. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése

5. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat kizárólagos joggal a Mezõgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) és a KA-VOSZ Zrt. látják el.

(2) Az MVH

a) teljesíti a KA-VOSZ Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére a mezõgazdasági

vállalkozás nyilvántartott de minimis támogatási keretének ellenõrzéséhez kapcsolódó (elektronikus)

adatszolgáltatást,

b) ellátja a mezõgazdasági vállalkozások vonatkozásában a de minimis támogatási kereteknek az ellenõrzéséhez

és nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c) ellátja a mezõgazdasági vállalkozások vonatkozásában az egyéni de minimis támogatási keretekhez kapcsolódó

zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén támogatási keret felszabadítási mûveleteket,

d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,

e) elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat és

f) folyósítja a támogatást.

(3) A KA-VOSZ Zrt.

a) ellátja az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók

aa) koordinálásával és

ab) lebonyolításával

kapcsolatos feladatokat,

b) a vidékfejlesztési miniszter egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot; továbbá

c) ellátja az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.

(4) Az (3) bekezdés a) pont ab) alpontja vonatkozásában a lebonyolítás során ellátja a támogatások elszámolásával, az

informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

6. § (1) A mezõgazdasági vállalkozás az igénylõlapot az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes

irodáiban folyamatosan nyújthatja be. Az igénylõlaphoz csatolnia kell mindazon dokumentumokat, amelyet az

Üzletszabályzat elõír, és nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban elõírt feltételek elfogadásáról. Amennyiben

a mezõgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással – amely igazolja, hogy

mezõgazdasági tevékenységet folytat – úgy azt az igénylõlaphoz csatolni kell, amely regisztrációs díjfizetési

kedvezményre jogosít.

(2) Az MVH a kamat- és kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerzõdés

hatálybalépését követõ 30 napon belül megküld a mezõgazdasági vállalkozás részére.

(3) Az igénybe vett de minimis támogatás összege egyazon mezõgazdasági vállalkozás vonatkozásában hároméves

idõszakonként összesen nem haladhatja meg

a) az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti általános csekély összegû (de minimis) támogatás esetén a 200 000 eurót,

b) az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatás esetén a 7500 eurót,

c) az 1. § b) pont bc) alpontja szerinti halászati csekély összegû (de minimis) támogatás esetén 30 000 eurót.

6. Kifizetés

7. § (1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a

tárgynegyedévet követõ hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az elsõ évre (törtévre) vonatkozó

kezességi díj tekintetében a hitelszerzõdés hatálybalépését követõ hó végéig, ezt követõen évente egy alkalommal az

Üzletszabályzatban meghatározott idõpontig az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon

nyújtja be a KA-VOSZ Zrt. részére, amely a támogatáslehívás igény elõzetes adminisztratív ellenõrzését követõen

továbbítja azt az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem MVH-hoz történõ beérkezésétõl számított 15 napon belül meghozott döntést

követõen az MVH haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást

a hitelintézet részére.
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7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet,

b) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, valamint

c) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra

való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági

rendelet

hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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