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Hatályos 2010. március 1.

Új Magyarország2
Agrárfejlesztési Hitelprogram
Termékleírás
Általános feltételek
Hitelprogram keretösszege
25 milliárd forint.
Hitel célja
A mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű
termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a
környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása, továbbá
fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek
elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági
3
Térség (a továbbiakban EGT ) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
mikro-, kis- és középvállalkozások részére.
A részletes hitelcélokat jelen termékleírás melléklete tartalmazza.
Hitel típusa
Éven túli lejáratú beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre
1., 4. hitelcél esetén: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV törvény) szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
amelyek:
 egyéni vállalkozás,
 gazdasági társaság,
 szövetkezet, vagy
 európai részvénytársaság
formájában működnek, és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.
2. hitelcél esetén: A fiatal mezőgazdasági termelők, akik a KKV törvény hatálya alá tartozó
Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozást indítanak el, és megfelelnek legalább a következő feltételeknek:
 40 évesnél fiatalabbak és első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem
vezetőjeként;
 rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal;
 a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.

1 Módosítva a 8/2010. számú MFB Közlemény alapján, hatályos 2010. március 1-től.
2 Korábban „Sikeres Magyarországért”, módosítva a 10/2007. számú MFB Közlemény alapján
3 A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 2. § e) pontja
szerint.
Kiadja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1051 Budapest, %ádor utca 31., levelezési cím: 1365 Budapest V., Pf. 678.
Kék szám (Call Center): 06-40-555-555 Internet: www.mfb.hu E-mail: termekfejlesztes@mfb.hu

4

3. hitelcél esetén: A fentiekben meghatározott KKV törvény hatálya alá tartozó, valamint KKV-nak
nem minősülő magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező vállalkozások amelyek
 egyéni vállalkozás,
 gazdasági társaság,
 szövetkezet,
 európai részvénytársaság
formában működnek, és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak
1. 2. és 3. hitelcél esetén: az 1990. évi V. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói igazolvány
nélkül tevékenykedő őstermelők.
(A hitelfelvevők köre a továbbiakban együttesen mezőgazdasági vállalkozás)
Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan mezőgazdasági vállalkozás, amely











a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy
végrehajtási eljárás alatt áll;
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
5
3. hitelcél esetén a 2007. évi XVII. törvény 28. § -a szerint a mezőgazdasági és támogatási
szerv által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerbe nincs
nyilvántartásba véve,
az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által
érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza, a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdése szerinti
jogosulatlanul igénybevett támogatás esetében visszafizetésre kötelező jogkövetkezménynek
nem tett eleget;
a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapjaiból vagy az EMOGA Garancia
Részlegéből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerint nehéz helyzetben levőnek
minősül.

A hitel felhasználható
 ingatlanok építésére, megvásárlására és fejlesztésére;
 gépek és berendezések vásárlására;
 számítógépes szoftverek vásárlására;
 nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 %-áig;
 a beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozására.
Használt eszköz vásárlása csak a KKV törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetén,
kizárólag piaci áron történhet, és abban az esetben lehetséges, amennyiben ahhoz korábban
nem vettek igénybe állami támogatást.
A hitel nem használható fel
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Módosítva a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet alapján.
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény
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más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;
áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz;
olyan beruházás finanszírozására, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
 termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására;
 egynyári növények telepítésére;
 víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlására, kivéve, ha a termelő korábban is folytatott
öntözést és a tervezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest legalább 25%kal csökkenti;
 egyszerű pótló beruházásokhoz;
 forgóeszköz finanszírozására;
 megkezdett beruházás finanszírozására;
Az 1., 2. és 4. hitelcél esetén a hitel csak a refinanszírozási, illetve az MFB Zrt.-vel
megkötött kölcsönszerződés hatálybalépését követően megkezdett, a 3. hitelcél esetén
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott, a támogatási kérelem
befogadásáról szóló végzésben szereplő befogadási dátumot követően megkezdett
6
beruházáshoz használható fel.
 tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges
beruházásokhoz;
 gépek és berendezések lízing-szerződésével összefüggő költségeinek (mint például adó, a
bérbeadó haszonkulcsa, kamat költségek, általános költségek, biztosítási díjak)
finanszírozására.
Amennyiben a közös piacszervezés, ill. az EMVA által finanszírozott közvetlen támogatási
rendszerek korlátozzák a termelést, akkor a korlátozást túllépő termelésnövekedést eredményező
beruházás nem támogatható egyik hitelcélnál sem.






Hitel összege
1., 3 és 4. hitelcél esetén legalább 5 millió Ft legfeljebb 1000 millió Ft
2. hitelcél esetén legalább 1 millió Ft legfeljebb 50 millió Ft
Saját erő
A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére
nem jogosult bruttó – költségének legalább a 15 %-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem
térítendő állami támogatásból állhat.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
Kamat

3 havi EURIBOR + RKA + legfeljebb 3%/év

Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Módosítási díj
Projektvizsgálati díj

7

Nem kerül felszámításra.
Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül
felszámításra.
A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája
szerint kerül felszámításra.
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Módosítva a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján, a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.
7 Módosítva a 8/2010 MFB közlemény által. Az RKA az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, a 2010. március 1 után benyújtott
refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában 3%/év, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az
MFB Zrt. a kamatfelár mértéket. A 2009. augusztus 31 előtt a hitelintézetekhez befogadott hitelkérelmek vonatkozásában az RKA fix évi 1% a
teljes futamidőre, 2009. szeptember 1. és 2010. március 1-e között benyújtott kérelmek vonatkozásában fix évi 3%/év a teljes futamidőre.
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Rendelkezésre tartási
jutalék
Előtörlesztési díj

0,25%/év
Nem kerül felszámításra.

Futamidő alakulása

Rendelkezésre tartási
idő
Lejárat
Türelmi idő

1.,2. és 3. hitelcél esetében
4. hitelcél esetében
a szerződéskötéstől számított
legfeljebb 2 év
legfeljebb 2 év
legfeljebb 15 év
legfeljebb 3 év

legalább 5, legfeljebb 8 év
legalább 5, legfeljebb 7 év.

Törlesztés ütemezése
A türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletben.
Biztosítékok
A finanszírozó bankok belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetőség van
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességvállalásának igénybevételére.
Állami támogatás formája
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját
tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek, a kezességvállaló intézmény által vállalt, állami
viszontgaranciával biztosított kezességvállalás a mezőgazdasági vállalkozás számára nyújtott
állami támogatásnak minősül.
Támogatástartalom igazolása
Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott
8
támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
Igénybevételi lehetőség
A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet sor.

8 Módosítva a 2/2008. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos 2008. február 7-étől
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hitel

Hitelcélok az
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Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
Termékleírásához
1.

Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Termelési költségek csökkentése
A termelés javítása és átcsoportosítása
Minőségfejlesztés
Természeti környezet megóvása és minőségének javítása
Higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása

2.

Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás

3.

Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok
kiegészítő finanszírozására – az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban
szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházásokhoz igényelhető:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III.
7.) FVM rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008.
(III. 27.) FVM rendelet

4. Agrárforrás hitel
A verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és
technológiafejlesztésre.

9 Korábban „Sikeres Magyarországért”, módosítva a 10/2007. számú MFB Közlemény alapján.
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A kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással kapcsolatos
feltételei
A) a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet szabályai alapján
nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással
kapcsolatos feltételei
Az általános feltételek mellett az 1., 2. és 4. hitelcél esetén az alábbi állami
támogatásokkal kapcsolatos speciális feltételek teljesülése szükséges:
Állami támogatás mértéke
A hitelprogramból hitelt a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
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alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK
bizottsági
rendelettel összhangban lehet nyújtani.
Az egy beruházáshoz nyújtható, állami és közösségi forrásból származó összes támogatás
maximális intenzitása nem haladhatja meg:
1. és 4. hitelcél esetén:
- a beruházás értékének 40 %-át;
- a 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába
tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének 50 %-át;
- ha beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülményeinek
javítására, illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonatkozó újonnan bevezetett
közösségi minimumszabályok betartásához szükséges beruházások megvalósítása,
akkor kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések
esetén a beruházás értékének 75%-át, illetve egyéb régiókban a beruházás értékének 60
%-át. A többlettámogatás a beruházás miatti szükséges többletköltségre korlátozódik és
nem alkalmazható olyan beruházások esetén, amelyek a termelési kapacitás
növekedését eredményezik.
A vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem haladhatja meg 400000 eurót
bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500000 eurót ha a
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vállalkozás a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikke a.) pontjának az i., ii. és iii.
alpontjában említett kedvezőtlen adottságú területen található.
2. hitelcél esetén:
- a termelés megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházásnál kedvezőtlen
helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás
60%-át, egyéb régiókban a beruházás 50 %-át.
A vállalkozásnak nyújtott hitel támogatástartalma nem haladhatja meg az 75000 EUR értékhatárt.
Támogatáshalmozódás
A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással – beleértve a
csekély összegű támogatásokat is –, amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a
10 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. 12. 16-án L 358 3. oldal
11 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005. 10. 21-én L 277 1-40. oldal
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támogatási intenzitás meghaladná a 1857/2006/EK bizottsági rendeletben megállapított felső
határt.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a hitelintézetek a beruházás helye szerint területileg illetékes Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal záradékolását követően fogadják be. A hitelkérelmet a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalok nyilvántartásba veszik, és igazolják a hitelcéloknak való megfelelést.
A hitelkérelmet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal záradékával együtt, a programban
résztvevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB Zrt.-hez is be lehet nyújtani. A
programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi
közzé.
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B) az Európai Bizottság az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások,
2007-2013 szabályai alapján az ÚMVP-ben meghirdetett beruházások
kiegészítő finanszírozására nyújtott kedvezményes kamatozású hitel
állami támogatással kapcsolatos feltételei
Az általános feltételek mellett a 3. hitelcél esetén12 az alábbi állami
támogatásokkal kapcsolatos speciális feltételek teljesülése szükséges:

Állami támogatás mértéke
13

A hitelprogramból hitelt a az Európai Bizottság 2006/C 319/01 számú , 2007-2013 időszakra
vonatkozó, Közösségi iránymutatása az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami
támogatásokról- ezen belül a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházáshoz nyújtott
támogatásokról – szóló IV.A fejezetében előírt szabályokkal összhangban lehet nyújtani.
Az egy beruházáshoz nyújtható, állami és közösségi forrásból származó összes támogatás
maximális intenzitása nem haladhatja meg:
-

a beruházás értékének 40 %-át;
a 24/2007. (IV. 17.)FVM rendelet alapján kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába
tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének 50 %-át;
ha beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülményeinek
javítására, illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonatkozó újonnan bevezetett
közösségi minimumszabályok betartásához szükséges beruházások megvalósítása, akkor
kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén a
beruházás értékének 75%-át, illetve egyéb régiókban a beruházás értékének 60 %-át. A
többlettámogatás a beruházás miatti szükséges többletköltségre korlátozódik és nem
alkalmazható olyan beruházások esetén, amelyek a termelési kapacitás növekedését
eredményezik.

Támogatáshalmozódás
A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással – beleértve a csekély
összegű támogatásokat is –, amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási
intenzitás meghaladná a 1698/2005/EK rendelet I. mellékletében megállapított felső határt.
Amennyiben
a
beruházás
jogszabályban
meghatározott
elszámolható
költségeinek
finanszírozására igényelt hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem
térítendő támogatást is figyelembe véve számított támogatás összeg meghaladja a 1698/2005/EK
rendelt I. mellékletében az adott beruházásra előírt felső határt, a különbözetet az MVH a
kifizetendő támogatás összegéből levonja.
A levonás az ügyfél részére az adott támogatási program keretében kifizetésre kerülő támogatás
utolsó részletéből kell teljesíteni. Amennyiben ez nem fedezi teljes mértékben a levonandó
összeget, a különbözetet az MVH az ügyfél bármely más, MVH által kifizetendő támogatásából
levonja vagy ilyen hiányában az ügyféltől visszaköveteli a hiányzó részt.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet az adott beruházásra vonatkozó támogatási kérelem befogadását igazoló, MVH
által kiadott végzés, vagy a támogatási határozat másolatával, valamint az ügyfél nyilatkozattal (4.
számú melléklet) együtt, a programban résztvevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB
Zrt.-hez is be lehet nyújtani. A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján,
12 Módosítva a 78/2009. (VI. 30) FVM rendelet alapján.
13 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. 12. 27-én C 319/1-33. oldal
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a www.mfb.hu címen teszi közzé.
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