Hatályos: 2013. december 21.1

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
Termékleírás
Általános feltételek
Hitelprogram keretösszege
15 milliárd forint.
Hitelprogram célja
A mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó
minőségű termékek előállításához forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges
előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, továbbá a baromfi, nyúl, sertés és
szarvasmarha állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére.
Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, illetve az 1.3. hitelcél esetében beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre
A Hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:








az egyéni vállalkozás,
a gazdasági társaság,
a szövetkezet,
az európai részvénytársaság, vagy
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági
őstermelő,

(a továbbiakban együtt: vállalkozás),
- akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és
- aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a
mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást;
vagy
- aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat, vagy
- aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást)
állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos
érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal
rendelkezik.
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Közzétéve a 3/2014. számú MFB közleményben.
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Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan 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, bankgarancia megbízási
szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint nincs
nyilvántartásba véve, vagy a hitelkérelem benyújtásáig nem nyújtott be regisztrációs szám iránti
kérelmet;
az Európai Unió Bizottságának valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által
érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza;
a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesítette;
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz
helyzetben van.

Hitelcélok
A hitel felhasználható az alábbi hitelcélokra és az Útmutató 9. pontjában részletezettek szerint
hitelkiváltásra:

1. Állattenyésztéshez kapcsolódó finanszírozásra,
1.1. Mezőgazdasági termelői/halgazdálkodói forgóeszköz finanszírozás
1.2. Termeltetői forgóeszköz finanszírozás
1.3. Tenyészállat-vásárlás finanszírozás
1.3.1 Termelői tenyészállat-vásárlás
1.3.2 Termeltetői tenyészállat-vásárlás
2. Növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra
A hitel nem használható fel







áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
olyan forgóeszköz finanszírozására, amelynek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy
mennyisége alapján rögzítik;
üzletrész, részvény vásárlására;
forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő
befektetések finanszírozására.

Hitel összege
A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági
termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.
Saját erő
Saját erő nem szükséges.
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Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak2
3 havi EURIBOR + RKF23 + legfeljebb 3,5 % a hitelintézetek
által alkalmazható kamatfelár
A refinanszírozott hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint,
illetve az 50 millió Ft feletti közvetlen hitelezés esetén az MFB
Zrt. kondíciós listája szerint, de legfeljebb a hitelösszeg 0,5%-a
lehet, és nem haladhatja meg az 500 ezer forintot.
Legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően, de
legkésőbb az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes
összege után.
A refinanszírozott hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint,
illetve az 50 millió Ft feletti közvetlen hitelezés esetén az MFB
Zrt. kondíciós listája szerint kerül felszámításra.

Kamat
Hitelbírálati díj

Szerződéskötési díj

Módosítási díj

Rendelkezésre tartási jutalék

0,4%/év

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Futamidő alakulása
A szerződéskötéstől számított legfeljebb
Rendelkezésre tartási idő

1 év

Lejárat

6 év

Türelmi idő

3 év

Tőketörlesztés és kamatfizetés
Tőketörlesztés:
Ügyleti kamat fizetése:

türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő
részletekben.
naptári negyedévente esedékes.

Biztosítékok
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetőség van a
mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi
kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
Állami támogatás
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját
tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a
kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt.
adja ki.
Állami támogatás kategóriája
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Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól.
Az RKF2 az MFB kamatfelár mértéke, amely 2012-ben és 2013-ban 4 %/év. A kamatfelár mértéke évente változó, a
kamatfelár mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra.
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A hitelprogram keretében három támogatási kategória alapján igényelhető hitel:

A) Mezőgazdasági csekély összegű támogatás
B) Halászati csekély összegű támogatás
C) Általános csekély összegű támogatás
A vállalkozás azon támogatási kategóriában kaphat hitelt, amely előírásainak az általános
feltételeken túl megfelel.
Kamattámogatás
A hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a
vidékfejlesztési miniszter az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 50%-áig de legfeljebb évi 4%os mértékű kamattámogatást biztosít.
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012.
(XI. 23.) VM rendelet alapján a kamattámogatás igénybevételére jogosult vállalkozás a jóváhagyott
kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a finanszírozó hitelintézet számára.
A hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag:
-

-

a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet,
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i
1535/2007/EK bizottsági rendelet, vagy
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról
szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet

szabályaival összhangban lehet nyújtani.
Igénybevételi lehetőség
A 15 milliárd Ft-os keretösszegből

-

-

az állattenyésztési ágazatban (beleértve a halgazdálkodást is) tevékenykedő vállalkozások
részére az 1.1., illetve az 1.3.1 hitelcél keretében igényelt hitelekre 5 milliárd forint,
a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és
termeltetési szerződéses kapcsolatokkal rendelkező baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha
állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére az 1.2. és az 1.3.2 hitelcél
keretében igényelt hitelekre 5 milliárd forint,
a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő vállalkozások számára a 2. hitelcélra pedig
5 milliárd forint

folyósítható.
A hitelprogramban hitelszerződés megkötésére 2014. június 30-ig kerülhet sor.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a hitelprogramban résztvevő hitelintézetekhez, vagy 50 millió forintot meghaladó
összegű hitelkérelmet közvetlenül az MFB Zrt.-hez, a legfeljebb 50 millió forint összegű
hitelkérelmet az MFB Zrt. közvetítői hálózatán keresztül lehet benyújtani. A hitelprogramban
résztvevő hitelintézetek és a közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi
közzé.
Az MFB Zrt. által közvetítőkön keresztül nyújtott hitel kondícióit az 1. számú melléklet tartalmazza.
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A kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással kapcsolatos feltételei
A mezőgazdasági termelőágazat vállalkozásai számára nyújtott hitel esetén az általános
feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális előírásoknak is
teljesülniük kell:
A) Mezőgazdasági csekély összegű támogatás
A hitel felhasználása
A mezőgazdasági termelőágazat vállalkozásai számára az 1.1. és a 2. hitelcél keretében nyújtott
forgóeszköz, és az 1.3.1 hitelcél keretében nyújtott beruházási hitel.
Állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely 3 pénzügyi év időszakában odaítélt mezőgazdasági csekély összegű
támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 7 500 eurót. A vállalkozásnak előzetesen
nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző 2 pénzügyi évben
mennyi mezőgazdasági csekély összegű támogatást vett igénybe.
Azonos támogatható költségek tekintetében a mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem
halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást
eredményezne, amely túllépi a vonatkozó európai uniós jogszabályban, vagy támogatási határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire rögzített maximális támogatási mértéket.
Állami támogatás kategóriája
A kedvezményes kamatozású hitel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes
eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű
támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági
rendelettel4 összhangban lehet nyújtani.
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Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007.12.21-én L 337 35-41. oldal
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A halászati ágazat vállalkozásai számára nyújtott hitel esetén az általános feltételek mellett
az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális előírásoknak is teljesülniük kell:
B) Halászati csekély összegű állami támogatás
A hitel felhasználása
A halászati ágazat vállalkozásai számára az 1.1. hitelcél keretében nyújtott forgóeszköz hitel és az 1.3.1
hitelcél keretében nyújtott beruházási hitel.
Állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű halászati
támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurót. A vállalkozásnak előzetesen
nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két pénzügyi
évben mennyi csekély összegű halászati támogatást vett igénybe.
Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű halászati támogatás nem halmozható
állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely
túllépi a vonatkozó európai uniós jogszabályban, vagy támogatási határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire rögzített maximális támogatási mértéket.
Állami támogatás kategóriája
A kedvezményes kamatozású hitel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes
eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti halászati csekély összegű
támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló
875/2007/EK bizottsági rendelettel5 összhangban lehet nyújtani.
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Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007.07.25-én L 193 6-12. oldal
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A termeltető tevékenységet folytató vállalkozások számára nyújtott hitel esetén az általános
feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális előírásoknak is
teljesülniük kell:

C) Általános csekély összegű állami támogatás
Hitelezésből kizártak köre
Kizárt az olyan vállalkozás, amely





a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik6
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. számú mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik.
az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozik amennyiben:
- a támogatás az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

A hitel felhasználása
A tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői
szerződéses kapcsolatokkal rendelkező, baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha állattenyésztési ágazatban
tevékenykedő termeltető vállalkozások számára az 1.2. hitelcél keretében nyújtott forgóeszköz hitel,
illetve tenyészállat vásárlás esetén az 1.3.2 hitelcél keretében nyújtott beruházási hitel.
Állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót.
A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű támogatást vett igénybe.
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható állami
támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a
vonatkozó európai uniós jogszabályban, vagy támogatási határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási mértéket.
Állami támogatás kategóriája
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás. A hitelt kizárólag a
Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
bizottsági rendelettel7 összhangban lehet nyújtani.

6

A Tanács 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezéséről. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2000.01.21-én. L 17 22-52. oldal.
7
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án. L 379. 5. oldal
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1. számú melléklet

MFB Zrt. által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban
nyújtott hitelek kondíciói

50 millió Ft alatt – MFB közvetítői hálózatán keresztül történő hitelnyújtás esetén
Saját erő elvárt mértéke
Az 1.3 hitelcél esetén (tenyészállat) a beruházás 20%-a azzal, hogy a hitelcélra történő felhasználást igazoló
számla nettó értékének legfeljebb 80 %-a folyósítható.
Hiteldíjak
Hitelbírálati díj:

A hitelösszeg 0,5%-a

Kamat:

A Hitelprogramban alkalmazható mindenkori maximális kamatmérték
A kamatfizetés: naptári negyedévente

Szerződéskötési díj:

Egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első
folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után

Rendelkezésre tartási jutalék:

0,4%/év

Módosítási díj:

Első módosítás esetén 50 ezer forint, minden további módosítás esetén
100 ezer forint, amely a szerződésmódosítást megelőzően kerül
felszámításra (szerződéskötési feltétel a módosítási díj megfizetése)

Előtörlesztési díj:

Nem kerül felszámításra
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