Hatályos: 2010. április 1.

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
15 milliárd forint.
Hitel célja
A mezıgazdasági termelés, elsısorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a
jó minıségő termékek elıállításához forrás biztosítása a mezıgazdasági termékek elsıdleges
elıállításával foglalkozó vállalkozások részére.

Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
Hitelfelvevık köre
A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
magyarországi székhelyő, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkezı mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), valamint KKV-nak nem minısülı vállalkozás,
amely
 egyéni vállalkozás,
 gazdasági társaság,
 szövetkezet,
 európai részvénytársaság
formában mőködik,
valamint az Szja. 3. § 18. pontja szerinti mezıgazdasági ıstermelı,
akinek/amelynek mezıgazdasági üzeme Magyarország területén található és mezıgazdasági
tevékenységet folytat. Mezıgazdasági tevékenységnek minısül a mezıgazdasági termékek
termelése, tenyésztése, vagy mővelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést,
valamint a mezıgazdasági célból történı állattartást.
(A hitelfelvevık köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.)
Hitelezésbıl kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás aki/amely
 a hitelkérelem benyújtásának idıpontjában csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy
végrehajtási eljárás alatt áll;
 a hitelkérelem benyújtásának idıpontjában lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
 a hitelkérelem benyújtásának idıpontjában hitelszerzıdésbıl vagy bankgaranciaszerzıdésbıl eredı lejárt tartozása áll fenn;
 a 2007. évi XVII. törvény szerint nincs nyilvántartásba véve, vagy a hitelkérelem benyújtásáig
nem nyújtott be regisztrációs szám iránti kérelmet;
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az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata által
érintett és a tiltottnak minısített támogatást nem fizette vissza;
a hitelkérelem benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió
elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesítette;
a halászati vagy akvakultúra ágazatban fejti ki tevékenységét;
termelı tevékenységet nem folytató TÉSZ, termelıi csoport és BÉSZ;
nehéz helyzetben van.

A hitel felhasználható
Forgóeszköz beszerzésre.
A hitel nem használható fel






beruházás finanszírozására;
áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevı áfa visszaigénylésére nem jogosult;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
forgóeszköznek minısülı, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, tulajdoni részesedést
jelentı befektetések finanszírozására.

Hitel összege
1 millió Ft-tól legfeljebb 200 millió Ft-ig.
Saját erı
A saját erı nem szükséges.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
Kamat

3 havi BUBOR + legfeljebb 4%/év

Kezelési költség

Legfeljebb egyszeri 1%, amely az elsı folyósításkor kerül
felszámításra, a hitel teljes összege után.
A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
Nem kerül felszámításra.

Módosítási díj
Rendelkezésre tartási
jutalék
Elıtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Futamidı alakulása
Rendelkezésre tartási idı
Lejárat
Türelmi idı

A szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb
1 év
5 év
2 év

Törlesztés ütemezése
A türelmi idıt követıen negyedévente vagy félévente egyenlı tıketörlesztı részletekben.
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Biztosítékok
A finanszírozó bankok belsı szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetıség van
az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes készfizetı kezességvállalásának igénybevételére.
Állami támogatás formája
A hitelprogram keretében nyújtott hitel nem minısül állami támogatásnak.
Kérelem benyújtása
A vállalkozás a hitelkérelmet a programban résztvevı hitelintézetekhez nyújthatja be. A
programban résztvevı hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi
közzé.

Igénybevételi lehetıség
A program keretében hitelszerzıdés megkötésére a keretösszeg erejéig kerülhet sor.

Kiadja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor 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

