Hatályos: 2014. április 30.1

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram
Termékleírás

Hitelprogram keretösszege
11 milliárd forint2.
Hitel célja
Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával
foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük
fenntartásához, minőségi termékek előállításához forrás biztosítása.
Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
Hitelfelvevők köre
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), amely






egyéni vállalkozás,
őstermelő,
gazdasági társaság,
szövetkezet,
formában működik,
akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági
termelő tevékenységet folytat és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény
bekövetkeztével, vagy az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtette, amelynek alapján
a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi-, vagy élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív
záradékolást tett.
Mezőgazdasági termelő tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges
előállítása, termelése, tenyésztése, vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az
állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást.
(A hitelfelvevők köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.)
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, vagy hitelezői kérelmére ilyen eljárás indítható ellene;
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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 – amennyiben a
vállalkozás a hitelt ilyen lejárt tartozás megfizetésére fordítja, abban az esetben nem kizáró
feltétel a lejárt tartozás;
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 Bizottságnak 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;
a 104/2000/EK tanácsi rendelet3, vagy az 1379/2013/EU tanácsi rendelet4 szerinti halászati és
akvakultúra ágazatban tevékenykedik;
mezőgazdasági termelő tevékenységet nem folytató TÉSZ, termelői csoport és BÉSZ;

A hitel felhasználható
A hitel felhasználható a számviteli törvény szerinti valamennyi forgóeszköz tétel
finanszírozására, jelen termékleírásban szereplő korlátozásokkal 5.
Amennyiben a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó hiteligénylő
vállalkozás más csekély összegű rendelet (általános, halászati) által szabályozott egy vagy több
ágazatban vagy tevékenységi körben is tevékenységet végez, úgy a hitelprogram keretében
igényelt hitel kizárólag az elsődleges mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó költségek
finanszírozására használható fel.
A hitel nem használható fel







beruházás finanszírozására;
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 Program keretében a károsodással arányos mértékben nyújtható hitel.
A vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után
legfeljebb 200 000 forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 000 forint hektáronként, egy
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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.
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A Tanács 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről. Megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.28-án. L 354. 1-21. oldal;
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állategység6 után legfeljebb 200 000 forint, de a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb,
mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Saját erő
A saját erő nem szükséges.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
A finanszírozó hitelintézet a késedelmi kamaton és az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem
számíthat fel a maga részére.
3 havi EURIBOR + RKF7 + legfeljebb 2,5 % a hitelintézetek részéről
Kamat
alkalmazható kamatfelár
Kezelési költség
Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül
felszámításra, a hitel teljes összege után.
Módosítási díj
A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
Rendelkezésre tartási Nem kerül felszámításra.
jutalék
Előtörlesztési díj
Nem kerül felszámításra.
Futamidő alakulása
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított legfeljebb
1 év
5 év
1 év

Törlesztés ütemezése
A türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
Biztosítékok
A finanszírozó bankok belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetőség van
az 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 hitelnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a
kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB
Zrt. adja ki.
Állami támogatás mértéke
Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt
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Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet V. számú
mellékletében meghatározottak szerint kalkulálva.
7
Az RKF az MFB kamatfelár mértéke. Az MFB kamatfélár mértéke évente változó, a következő évekre a
tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket.
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mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 15 000
EUR-t.
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.
Amennyiben a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás több –
általános illetve halászati csekély összegű rendeletek alá tartozó – ágazatban vagy tevékenységi
körben (mint például mezőgazdasági termékfeldolgozás, - forgalmazás, vadászati, erdészeti,
halászati és akvakultúra területen) is végez tevékenységet, valamint az ilyen tevékenységeihez
csekély összegű támogatásban is részesült, úgy a támogatásokat össze kell számítani és az egy és
ugyanazon vállalkozás részére, az adott három év vonatkozásában a csekély összegű támogatások
összege Magyarországon, vagy más európai uniós országban nem haladhatja meg országonként a
200 000 eurót.
Állami támogatás kategóriája
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 Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EK
bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.24-én L 352 9-17.)
összhangban lehet nyújtani.
Egyéb feltételek

Hitelfelvételre az a vállalkozás jogosult, amely az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár-tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés d), f) és g) pontja alapján,
azaz





a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás,
illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz,
tűzeset, jégkár, fagykár stb.),
az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés és/vagy
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása

bekövetkeztével kapcsolatos bejelentését határidőben megtette, és a vis maior eseményt a
területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi-, vagy élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság szakhatósági állásfoglalása elfogadta, vagy a kárenyhítési
hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 21/2012. (III.9.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a mezőgazdasági
káreseményt bejelentette és azt a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal
mezőgazdasági szakigazgatási szerve pozitív záradékkal ellátta.
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Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet benyújtás előtt a káresemény helyszíne szerint illetékes megyei kormányhivatal
földművelésügyi-, vagy élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságával
záradékoltatni kell. A záradék igazolja, hogy a hiteligénylő mezőgazdasági területére a vis maior
eseményről szakhatósági állásfoglalást adott ki, vagy az agrárkár-enyhítési kérelmét pozitív
záradékkal látta el.
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez lehet benyújtani. A hitelkérelemhez
mellékelni kell a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi-, vagy
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság záradékának másolatát. A programban
résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé.
Igénybevételi lehetőség
A program keretében hitelszerződés megkötésére 2014. december 31-ig kerülhet sor.
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