Hatályos: 2014. április 30.1

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram
Termékleírás
Általános feltételek
Hitelprogram keretösszege
6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok, 2 milliárd forint a
kis- és mikro vállalkozások számára elkülönítve.
Hitelprogram célja
Az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében forrás biztosítása az
élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz finanszírozásának elősegítése érdekében.
Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
Hitelfelvevők köre
A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, valamint
KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari
vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek
 egyéni vállalkozás,
 gazdasági társaság,
 szövetkezet, vagy
 európai részvénytársaság
formájában működnek, és fő tevékenységük az alábbi TEÁOR’08 besorolás szerinti
tevékenységek valamelyike:
1011 Húsfeldolgozás, - tartósítás;
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
1020 Halfeldolgozás, - tartósítás;
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás,
1051 Tejtermék gyártása;
1061 Malomipari termék gyártása;
1071 Kenyér, friss pékáru gyártása;
1072 Tartósított lisztes áru gyártása;
1073 Tésztafélék gyártása;
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag
fűszerpaprika gyártás;
1102 Szőlőbor termelése;
a 1102 Szőlőbor termelés nem fő-, hanem egyéb tevékenységként
is elfogadható.
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Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely









főtevékenysége nem, illetve a 1102 Szőlőbor termelés esetében nem fő-, vagy egyéb
tevékenysége a fentiekben felsorolt TEÁOR’08 szerinti élelmiszeripari tevékenységek
valamelyike;
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, az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Halászati Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette.

Hitelcélok
A hitel felhasználható a fentiekben meghatározott tevékenységek esetén forgóeszköz
finanszírozásra, valamint élelmiszeripari célú forgóeszközhitel kiváltására.
A hitel nem használható fel





áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
üzletrész, részvény vásárlására;
forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést
jelentő befektetések finanszírozására.

Hitel összege
A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint és nem haladhatja meg az 500 millió
forintot. Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében és az
Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram keretében felvett hitelek együttes összege nem
haladhatja meg az 500 millió forintot.
Saját erő
Saját erő nem szükséges.
Hitel pénzneme
HUF

Hiteldíjak
Kamat
Hitelbírálati díj

Szerződéskötési díj

Módosítási díj

3 havi EURIBOR + RKÉF2 + legfeljebb 3,5 % a
hitelintézetek által alkalmazható kamatfelár
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós
listájának megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és
legfeljebb 500 ezer forint.
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája
szerint, de legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést
követően, de legkésőbb az első folyósításkor kerül
felszámításra, a hitel teljes összege után.
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós
listája szerint.

Rendelkezésre tartási
jutalék

0,4%/év

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Futamidő alakulása
A szerződéskötéstől számított
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

legfeljebb 1 év
legalább 2 év legfeljebb 6 év
legfeljebb 3 év

Tőketörlesztés és kamatfizetés
Tőketörlesztés:

türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő
tőketörlesztő részletekben.
Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente esedékes.
Biztosítékok
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény belső szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok.
Lehetőség van az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vagy a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. 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
A hitelprogram keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:
A) Általános csekély összegű támogatás
B) Halászati csekély összegű támogatás
A vállalkozás azon támogatási kategóriában kaphat hitelt, amely előírásainak az általános
feltételeken túl megfelel.
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Az RKÉF az MFB kamatfelár mértéke, amely a program meghirdetésekor és 2014-ben 3,3%/év. A MFB kamatfelár
mértéke évente változó, az MFB kamatfelár mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év
november 30-ig hozza nyilvánosságra.

Kamattámogatás
Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe
vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló VM rendelet értelmében a
hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódóan a vállalkozás kamattámogatás
igénybevételére jogosult, melynek mértéke a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély
összegű (de minimis) keret figyelembevételével legfeljebb a hitelkamat 50%-a, de
legfeljebb évi 4 százalékpont lehet.
A hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül,
amelyet kizárólag:
-

-

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU 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 hitelprogramban kölcsönszerződés megkötésére az A) Általános csekély összegű
támogatási kategória keretében 2014. december 31-ig, a B) Halászati csekély összegű
támogatási kategória keretében 2014. június 30-ig kerülhet sor olyan időpontban, amely
alapján biztosított, hogy a szerződés az egyes támogatási kategóriában megadott határidőig
hatályba lép.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a hitelprogramban résztvevő hitelintézetekhez, vagy 50 millió forintot
meghaladó összegű hitelkérelmet közvetlenül az MFB Zrt.-hez lehet benyújtani. A
hitelprogramban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu
címen teszi közzé.

A kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással kapcsolatos feltételei
Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal
kapcsolatos speciális előírásoknak is teljesülniük kell:
A) Általános csekély összegű állami támogatás esetén
Hitelezésből kizártak köre
Kizárt az olyan vállalkozás, amely




a 104/2000/EK tanácsi rendelet3, vagy a 1379/2013/EU rendelet4 szerinti halászati és
akvakultúra ágazatban tevékenykedik
csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy
hitelezői kérelmére ilyen eljárás indítható ellene;
nagyvállalkozás esetében az a vállalkozás, amely nem rendelkezik legalább
B- hitelminősítési kategóriával.

A hitel nem használható fel
A hitel nem használható fel a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos
tevékenység finanszírozására.
Állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon
vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja
meg a 200 000 eurót.
A hitelfelvevőnek, amennyiben csekély összegű támogatásban részesült előzetesen nyilatkoznia
kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a
hitelkérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló
időszakban igénybe vett csekély összegű támogatás mértékéről. Amennyiben ilyen
támogatásban nem részesült nemleges nyilatkozatot kell tennie.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában,
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a
Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményire
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy összeget.
A csekély összegű támogatást igénybevevő vállalkozás által, és a vele egy és ugyanazon
vállalkozás által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű
támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege Magyarországon, vagy más
európai uniós országban nem haladhatja országonként meg az adott három év vonatkozásában a
200 000 eurót.
Az általános csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek 5 megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig.
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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.
4
Az Európai Parlament és a tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek
pacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2013.12.28-án. L 354 1-21. oldal.

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 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel6 összhangban
lehet nyújtani.
B) Halászati csekély összegű állami támogatás esetén
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 rendelettel7 összhangban
lehet nyújtani.
A hitelezésből kizártak köre
Kizárt az olyan vállalkozás, amely 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.
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A Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendelte az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012.04.26-án. L 114 8. oldal.
6
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.24-én. L 352. 1-8. oldal
7
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007.07.25-én L 193 6-12. oldal

