MFB TÉSZ FORGÓESZKÖZ HITELPROGRAM
2020
KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ, ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI
CSOPORTOK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT FORGÓESZKÖZHITEL
HATÁLYOS: 2021.07.12-TŐL – 2022.11.30-IG
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS
HATÁRIDŐK

IGÉNYLÉS

HITELÖSSZEG

DEVIZANEM

15

FUTAMIDŐ

8 milliárd forint
Kérelem 2022. november 30-ig nyújtható be az MFB Zrt.-hez, hitel/kölcsönszerződés megkötésére
2022. december 31-ig van lehetőség.
Közvetlenül MFB Zrt-nél vagy refinanszírozás keretében a szerződött Kereskedelmi Bankoknál
→ Budapest Banknál igényelhető.
50 millió Ft-tól legfeljebb 500 millió Ft-ig.

HUF

Legalább 2 év legfeljebb 7 év.

IGÉNYBE VEVŐK
KÖRE

A termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti elismeréssel rendelkező termelői csoport, a 2015.
június 1. előtt minősített elismeréssel rendelkező termelői csoport, és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerint termelői szervezet, valamint zöldséggyümölcs termelői csoport (a továbbiakban vállalkozás), továbbá az MFB közvetlen hitelnyújtása esetén a
651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak is megfelelő vállalkozás,
amely szövetkezet formájában működik.

A PROGRAMBÓL
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 bármely tagállamban a 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet
el;
•	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 bankgarancia/garancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn
• a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
•	az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak
minősített támogatást nem fizette vissza;
•	a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális és Beruházási Alapokból (2014-2020) 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 a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) számú Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül ÉS a hitelprogram keretében kizárólag kedvezményes kamatozású kölcsön
formájában nyújtott általános, mezőgazdasági vagy halászati csekély összegű állami támogatás igénybevételével lenne lehetősége a kölcsönt igénybe venni (az adósminősítésére és a finanszírozás fedezettségére
tekintettel).

HITEL CÉLJA

%

Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok és előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői
csoportok és véglegesen elismert termelői szervezetek tevékenységét támogató forgóeszköz hitel.

RENDELKEZÉSRE
TARTÁSI IDŐ

Maximum 1 év

TÜRELMI IDŐ

Maximum 4 év

TÖRLESZTÉSI
ÜTEMEZÉS

A türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.

BIZTOSÍTÉKI KÖR

A) A finanszírozó pénzügyi intézmények belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok
B) Az MFB Zrt. által történő hitelnyújtás esetén az MFB Zrt. belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári
biztosítékok mellett az 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontja alapján a vállalkozás által felvett hitelhez
80%-os jogszabályi állami készfizető kezesség kapcsolódik. A kezességvállalási díj mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-ra számított egyszeri 2%. A vállalkozás köteles az állami kezességen túlmenően legalább a hitel
tőkeösszege felének, valamint az első évben esedékes kamatösszeg felének megfelelő fedezetet biztosítani az
MFB Zrt.-nek.

ÜGYLETI KAMAT

3 havi EURIBOR + RKAF + legfeljebb 3 %/ év
Az RKAF az MFB kamatfelár mértéke, amely 2021-ben 2 %/év. A kamatfelár mértéke évente változó,
a kamatfelár mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra.

KAMATTÁMOGATÁS

A Hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére az agrárminiszter
a már megfizetett kamathoz negyedévente utólag lehívható módon (átmeneti vagy de minimis keret rendelkezésre állás esetén) kamattámogatást biztosít, amelyet a hitelfelvevő a Kincstártól igényelhet. A 49/2015
(VIII.12.) FM rendelet alapján jelenleg a kamattámogatás mértéke legfeljebb a hitelkamat 60%-a lehet, de nem
haladhatja meg az évi 4 százalékpontot.

RÉSZLETES
TERMÉKLEÍRÁS

Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 részletes feltételeit az MFB Zrt. Termékleírása, míg a Program
keretében alkalmazott állami támogatási kategóriákkal kapcsolatos speciális szabályokat az Útmutató tartalmazza: https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/mfb-tesz-forgoeszkoz-hitelprogram-2020-t86-p86

A jelen összefoglaló csak tájékoztató jellegű, a Hitelprogram részletes feltételeit az MFB Terméktájékoztatója és Eljárási Rendje tartalmazza (elérhető: mfb.hu oldalon). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a 2013. évi V. törvény
6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott Hitelprogram egyes főbb jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg. 10-10-041037) a Hitelprogramban az MFB Zrt. kiemelt közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása minden esetben egyedi
hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban kérjük, forduljon vállalati kapcsolattartónkhoz!
2021. augusztus

