
                                                
 

Tájékoztató 
az agrárágazati támogatások elıfinanszírozásáról  

 
A területalapú (vagy egyéb agrárjellegő) támogatás(ok) egyszerősített elıfinanszírozásával 
Takarékszövetkezetünk célja, hogy a mezıgazdasági vállalkozók már a tavaszi munkák idején kiszámítható 
bevételhez jussanak, és ezzel likviditási helyzetük javuljon. A hitel elsıdleges biztosítéka a támogatás 
engedményezése (a biztosítéki rendszer ismertetése részletesen az anyagban megtalálható).  
 
A hitel igénybevételének feltétele, annak igazolása, hogy: 

� A földhasználó valóban tulajdonosa, vagy bérlıje a használt földterületnek, és regisztráltatta magát. 
� A használt terület hasznosítása megegyezı a támogatási igénylılapon beadott adatokkal. 
� A támogatási kérelem jogszabályban elıírt határidın belüli továbbítása a Mezıgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalba(MVH). 
� Hitelképesség. 

 
Ügyfél által benyújtandó dokumentumok: 

� Egyszerősített hitelkérelem, regisztrációs lap, (esetlegesen Gazdakártya – hitelkérelem). 
� Regisztrációs lap. 
� Társas vállalkozások esetén elızı évi mérlegbeszámoló, egyéni vállalkozók és ıstermelık esetében 

elızı évi SZJA bevallás másolata. İstermelık esetében a Takarékszövetkezet által kiadott 
nyilatkozat kitöltése is szükséges. 

� Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról szóló igazolás (az „ügyfélkapun” keresztül, 
elektronikusan benyújtott kérelmek befogadásának vagy beérkezésének elektronikus 
visszaigazolása) 

� MVH határozat a 2009. és 2010. évi támogatási jogosultságról (amennyiben volt igénylés), 
� Ügyfélnyilatkozat (a Takarékszövetkezet adja ki az üres nyomtatványt). 
� Földhasználati szemle. (Földhivatal által). 
� Köztartozás mentességrıl szóló igazolás benyújtása (NAV, helyhatóság által kiadott). 
� Az MVH által a 2011. évi támogatási kérelem elbírálásáról szóló határozatának másolati példánya, 

az eredeti példány bemutatása mellett. (ha már kiadásra került). 
 
A hitel engedélyezésének feltételei: 
         a)A hitel összege: maximum az MVH által kiadott, elızı évi támogatásról szóló határozatban megjelölt                   
            támogatási összeg 80%-a, a 2011. évi benyújtott támogatási kérelemmel egyeztetetten.. 
         b) A hitel forintban nyújtható. 
         c) Hitelösszeg minimuma: 100 EFt. 
         d) A hitel fedezete: elsıdlegesen a támogatás Takarékszövetkezetre történı  engedményezése (a 

Takarékszövetkezet által az ügyfél nevére nyitott elkülönített számlaszámra (az MVH által 
rendszeresített G002 – es sorszámú „Regisztráció módosító lap” lap kitöltésével egyidejőleg) és a 
földhasználó valamennyi vállalkozói  bankszámlájára inkasszós jog kikötése. 

             Gazdakártya igénylés esetén az arra meghatározott szabályozás szerint történik a fedezetek 
bevonása, illetve a kondíciók meghatározása. 

         e) A hitelkérelmek befogadása: folyamatosan, 2011. október 31.-ig történhet. 
 
Hitelkondíciók:  

Nemzeti EU - s Kamatfelár % - ban 
Ft – hitel  Igénylık Finanszírozás mérték  

maximuma  
a támogatás % - ában 

3 havi BUBOR +  

Saját, velünk 
kapcsolatban lévı ügyfél  

80 80 4,50  

Új ügyfél 80 80 5,50  
Hitelbírálati díj: 2.000.000,- Ft hitelösszegig 25.000,- Ft, fölötte 50.000,- Ft. 
 
Kirendeltségeink: 
- Polgár - Debrecen   - Görbeháza        - Komádi 
- Hajdúböszörmény - Hajdúnánás   - Tiszacsege    - Tököl  
-Tiszaújváros - Miskolc                           - Nyíregyháza 



 
 
 
Eljárási rend: 
1. A Polgári Takarékszövetkezet a vele számlavezetıi és korábbi hitelezıi kapcsolatban álló - saját - 

ügyfelei mellett finanszírozásra vállalja új, a Takarékszövetkezethez agrárágazati támogatásainak 
elıfinanszírozásával jelentkezı ügyfelek igényeit is. 

2. Az elıfinanszírozás nagyságrendjének megállapításánál elsıdlegesen a 2010. évi kiutalási határozatban 
foglalt összegbıl indul ki Takarékszövetkezetünk, természetesen minden esetben a 2011. évre benyújtott 
kérelem körültekintı és részletes ellenırzésével együtt, hisz elıfordulhat, hogy a korábbi évtıl kisebb 
terület nagyságra kerül támogatási kérelem benyújtásra. Utóbbi esetben értelemszerően az 
elıfinanszírozás összegének megállapításánál ezt érvényesíteni kell, vagyis ha a terület nagysága 2011-
ben csökken, akkor a 2010. évi határozatban szereplı összeget a területcsökkenés mértékével arányosan 
korrigálni kell. 

3. A korábbi években legalább egy évben elıfinanszírozást kért, a kamatokat határidıben törlesztı, 
kizárólagosan Takarékszövetkezetünknél számlát vezetı és maximum 15 millió Ft-ot igénylı ügyfeleink 
esetében az elıfinanszírozás maximum a fenti értékhatárig kizárólag a támogatás Takarékszövetkezetre 
történı engedményezésének fedezete mellett – a 2010. évi határozatban igazolt támogatás 80 %.-ig, az 
aktuális ügyfélminısítésnek megfelelı fedezeti szint figyelembevételével – történhet. 

4. Takarékszövetkezetünk a 2009-es évben már bevezetett, a Gazdakártya hitelkerethez kapcsolt igénylés 
lehetıségével is vállalja az elıfinanszírozást (mindkét konstrukció feltételeinek fennállta esetén azzal, 
hogy a Gazdakártya hitelkeret lejárata lehet akár három év, de az MVH-nál regisztrált bankszámlaszám a 
Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett SAPS számla legyen). Az igényelt elıfinanszírozás ebben a 
konstrukcióban is a 2010. évi, kiutalási határozattal igazolt támogatási összeg 80 %.-áig terjedhet. 

5. A Takarékszövetkezetünknél 2011. évben jelentkezı és SAPS számlát nyitó, új igénylık esetében 
ingatlanfedezet biztosítása nélkül a 2010. évi határozatban szereplı támogatási összeg 70%-a 
elıfinanszírozható. Az elıfinanszírozás mértéke csak abban az esetben lehet 80%, ha az ügyfél az 
elıfinanszírozáshoz a támogatási engedményezésen felül ingatlanfedezetet is biztosít, melynek forgalmi 
értéke megegyezik az elıfinanszírozott támogatás összegével. 

6. Amennyiben Takarékszövetkezetünknél már számlával rendelkezı ügyfeleink korábbi (jelenleg is 
fennálló, vagy megszőnt) ügyletei kapcsán keretbiztosítéki jelzálog van ingatlanán 
Takarékszövetkezetünk javára bejegyezve, a fedezetbe vont ingatlanok érték megállapítással 
alátámasztott forgalmi értékéig biztosítunk elıfinanszírozást, az esetlegesen fennálló régi és az igénylésre 
kerülı elıfinanszírozást együtt tekintve. Az elıfinanszírozás mértéke azonban ezen ügyleteknél sem 
haladhatja meg a 2010. évi, kiutalási határozattal igazolt támogatási összeg 80 %.-át. A forgalmi érték 
megállapítására, illetve az ingatlanfedezet elfogadására vonatkozó részletes tájékoztatást munkatársaink 
érintett fiókjainkban adják meg az érdeklıdık számára. 

7. Azon igénylık esetében, akik bár régi ügyfeleink, de a más kötelezettségeik miatt lekötött ingatlanaik 
terheltsége (vagy mert ilyen fedezet nem áll rendelkezésre), illetıleg az ingatlan fedezetet felkínálni nem 
kívánó új ügyfeleink – minimum „C” minısítési kategóriáig – ingatlan fedezet biztosítása nélkül is 
kérhetnek elıfinanszírozást, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg a 2010. évi, kiutalási 
határozattal alátámasztott támogatási összeg 70 %-át. 

8. A forgalmi érték megállapítására, az ingatlanfedezet elfogadására illetıleg a szerzıdéskötés egyéb 
feltételeire vonatkozóan a részletes tájékoztatást munkatársaink érintett fiókjainkban adják meg az 
érdeklıdık számára. 

 
 
 
 Polgár, 2011. április 27. 
 

 
                                                                                         

                                                                        Polgári Takarékszövetkezet 


