
1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat  

az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról 
  
  
  
A Kormány 
  
1. egyetért azzal, hogy 
  
a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MFB Zrt.) a 2010. évi rendkívüli események miatt az elháríthatatlan 
külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 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 külső oknak (vis maior) 
minősülő események miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelő vállalkozások 
számára 6 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Vis 
Maior Hitelprogramot (a továbbiakban: Program), amely éven belüli és éven túli 
mezőgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható; a Programban az a 
mezőgazdasági termelő vállalkozás vehet részt, amely az elháríthatatlan külső ok 
(vis maior) fennállását, vagy az agrárkár-enyhítő juttatásra való jogosultságát a 
jogszabályban meghatározottak szerint igazolja; 
  
Felelős: 
nemzeti fejlesztési miniszter 
vidékfejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
  
Határidő:    2010. november 30. 
  
b) az MFB Zrt. a vis maior vagy az agrárkár-enyhítő juttatásra való jogosultságra 
vonatkozó igazolással rendelkező mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató 
vállalkozások számára a Program keretében a károsodással arányos mértékben a 
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a 
továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a alapján forgóeszköz hitelt nyújtson; 
  
Felelős: 
vidékfejlesztési miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
  
Határidő:    azonnal 
  
c) az MFB Zrt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, 
kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a Program finanszírozásához 6 milliárd forint 
mértékig a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 
törvény 57. §-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 jelen 



határozat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos 
HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik; 
  
Felelős: 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
  
Határidő:    folyamatos 
  
2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a katasztrófa- és elemi kárt szenvedett 
mezőgazdasági termelők hitelfelvételéhez szükséges igazolások Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal által történő kiadása rendjének kialakításához a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
  
Felelős: 
vidékfejlesztési miniszter 
  
Határidő:    azonnal 
  
3. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba. 
 


