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Hatályos: 2008. július 7-tıl 

 
 
 

MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram 
Termékleírás 

 
A.) Az MFB Zrt. által a hitelintézetnek biztosított  hitelkeret  

 
Hitelprogram keretösszege 

15 milliárd forint  
Bekapcsolódás a hitelprogramba 

Az MFB Zrt. a hitelprogramhoz csatlakozni kívánó hitelintézettel hitelkeretszerzıdést köt. 
A hitelintézetnek nyújtott hitel futamideje 

 Szerzıdéskötéstıl  

Rendelkezésre tartási idı 2008.december 15-ig. 

Lejárat legfeljebb 2 év  
Hiteldíj 

Ügyleti kamat 3 havi BUBOR+0,25%/év 
Az MFB Zrt. a hitelintézetnek rendelkezésre tartási, folyósítási, vagy más jutalékot, díjat nem számít 
fel.  
A hitel lehívása 

A hitelintézet a hitelkeretszerzıdése alapján lehívásokat hajt végre. A lehívási igényt legalább 15 
naptári nappal elıre be kell jelenteni az MFB Zrt.-nek. A hitel a rendelkezésre tartási idıszak alatt 
legfeljebb 5 részletben hívható le, az egyes lehívások összege legalább 10 millió forint és annak 
egész számú többszöröse lehet. 
Egyedi hitelügyletek allokálása a lehívott összeg t erhére 

A hitelintézet a lehívott hitel felhasználását negyedévente utólag igazolja az MFB Zrt. részére 
(allokálás). A hitelintézet az ügyfelének nyújtott azon hiteleit allokálhatja, amelyek eleget tesznek a 
Termékleírás B.) részében szereplı feltételeknek. A hitelintézet az általa lehívott hitelt köteles az 
allokált hitelügyletei finanszírozására fordítani az egyes lehívásoktól számított 90 napon belül, 
ellenkezı esetben a hitelintézet köteles a hitelt az MFB Zrt. részére 5 napon belül visszafizetni. A 
hitelintézet az allokált hitelügyleteirıl rendszeresen adatot szolgáltat az MFB Zrt. részére. 
Tıketörlesztés  

A hitel törlesztése évente egyenlı részletekben történik. A tıketörlesztés ütemezését az MFB Zrt. 
állapítja meg, az errıl szóló kimutatást megküldi a Hitelintézetnek a lehívást követıen 15 (tizenöt) 
naptári napon belül. Elıtörlesztés a kamatperiódus utolsó napján megengedett, az MFB Zrt. 
elıtörlesztési díjat nem számít fel.  
Kamatfizetés 

Negyedévente, a naptári negyedév utolsó munkanapján.  
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B.) A hitelintézet által az ügyfelének nyújtott,  

allokálható egyedi hitelügyletek feltételei 
 

Hitel célja 

 Saját termeléső vagy vásárolt gabona1 készlet finanszírozása. 
 

Hitel típusa 

 Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel. 

Hitelfelvev ık 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, mezıgazdasági 
tevékenységet folytat és jelenleg is fennálló beruházási célú bankhitellel, vagy folyamatban lévı 
beruházási hitelkérelemmel rendelkezik.  
 (A hitelfelvevık köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.) 

Hitelezésb ıl 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 bankgarancia-
szerzıdésbıl 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; 

� a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 
� 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; 

� nem biztosítja az MFB Zrt. számára a helyszíni ellenırzés jogát. 
 
 
 

                                                 
1 gabona: a kukorica, a búza és kétszeres, az árpa, a rozs, a triticale, a zab és a nemes cirok. 
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A hitel felhasználható 

 Forgóeszköz finanszírozás 

A hitel nem használható fel 

 � beruházás finanszírozására; 
� áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevı áfa visszaigénylésére nem jogosult; 
� forgóeszköznek minısülı, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, tulajdoni részesedést 

jelentı befektetések finanszírozására. 

Hitel összege 

 Legalább 1 millió Ft. 

Saját erı 

 A saját erı nem szükséges. 

Hitel pénzneme 

 HUF  

Hiteldíjak 

 
Kamat 3 havi BUBOR + legfeljebb 3,25%/év,  

Egyéb díjak, 
jutalékok, költségek 

A finanszírozó bankok belsı szabályzatai szerinti. 

Elıtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.  

Futamid ı alakulása 

 A szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 
Rendelkezésre tartási idı 1év 
Lejárat legalább 1 év +1 nap, legfeljebb 2 év  
   

Törlesztés ütemezése 

 A hitelintézet belsı szabályzata szerint. 

Biztosítékok 

 A finanszírozó bankok belsı szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok 

Egyéb feltételek 

 � A hitelfelvételre az elsıdleges mezıgazdasági tevékenységet folytató mezıgazdasági 
termelı jogosult, aki a tárgyévben 

o gabona után top up támogatást jogosultan igényel(t), vagy 
o állattenyésztéssel foglalkozik,  

      és ezen feltételek fennállását a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolja. 
� A folyamatban lévı beruházási hitelkérelem esetén a folyósítás feltétele a beruházási 

hitelszerzıdés megkötése, hatályba lépése és a beruházás tényleges megkezdése. 
� A hitel összege nem haladhatja meg a vállalkozás által megkötött beruházási célú 

hitelszerzıdés(ek) szerinti beruházás(ok) bruttó módon számított összegét. 
� Ugyanazon beruházási hitel(ek)hez nem kapcsolódhat több MFB Zrt. által finanszírozott 

forgóeszköz hitel. 
� A forgóeszközhitel lejáratának idıpontja nem haladhatja meg a leghosszabb futamidejő 

beruházási hitel lejáratának idıpontját. Amennyiben a felvenni kívánt forgóeszközhitel 
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futamideje meghaladná a leghosszabb futamidejő beruházási hitel futamidejét, akkor az 
ügyfélnek vállalni kell, hogy a beruházási hitel fennállásáig új beruházási hitelt vesz fel és 
ezen új beruházási hitel összegének el kell érnie a forgóeszköz hitel aktuális állományát.  

� A vállalkozás köteles bejelenteni a forgóeszközhitelt finanszírozó hitelintézetnek és az MFB 
Zrt.-nek, ha a beruházási célú bankhitelének lejárata csökken. Ebben az esetben a 
forgóeszköz hitel futamidejét összhangba kell hozni a leghosszabb futamidejő beruházási 
hitel futamidejével.  

 

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 lehet ıség 

 A program keretében hitelszerzıdés megkötésére a keretösszeg erejéig kerülhet sor. 
 


