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MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 

 

Termékleírás 

 

Általános feltételek 

(az általános feltételeken kívül, a 7.17 hitelcélra, az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési 

Hitelprogramra, a 10.3 hitelcélra, a Patika Hitelprogramra, és a 11. hitelcélra, az MFB 

Nemzeti Gépfinanszírozási Programra vonatkozó speciális szabályokat az egyes 

Alprogramok feltételei tartalmazzák) 

 

 
Program keretösszege 

 150 milliárd forint 

Program célja  

 A program célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- és 

technológiafejlesztést előidéző fejlesztések támogatása. 

A program kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, 

innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú 

beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú 

pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása. 

 Típusa 

 Éven túli lejáratú beruházási kölcsön vagy hitel (továbbiakban: hitel) illetve zárt végű pénzügyi lízing 

(továbbiakban: lízing). 

A hitelfelvevők és lízingbevevők köre 

 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV 

kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

 

 egyéni vállalkozás, egyéni cég, 

 gazdasági társaság,  

 szövetkezet, 

 európai részvénytársaság 

 

formában működő vállalkozás (továbbiakban: vállalkozás) 

Programból kizártak köre 

 Nem vehet részt a programban az olyan vállalkozás, amely(nek) 

 a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3.§ 17. pontjában 

felsorolt személyeket); 

 törlési eljárás alatt áll; 

 adószáma felfüggesztésre került; 

 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős 

végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, 
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jogszabályban meghatározott eljárás)vagy az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi 

rendelet- illetve az azt hatályon kívül helyező 2015/848/EK  rendelet
1
- szerinti kollektív fizetésképtelenségi 

eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el; 

 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt 

esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára 

fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; 

 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, lízingszerződésből vagy garancia megbízási 

szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; 

 a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

 nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami 

támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett, elrendelő határozatának; 

 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és 

Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással 

összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 

 természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, 

korlátozó listán szerepel; 

 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitel- vagy lízingkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát 

érdemben befolyásoló, valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett 

és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését; 

 jogszabályban vagy kölcsön- illetve lízingszerződés megkötésének feltételeként meghatározott 

nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

 felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja 

- jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik; 

- környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység; 

 esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi intézmény nem tudja végrehajtani, 

 esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a finanszírozó pénzügyi intézmény – 

reputációjának védelme érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak 

ítéli meg. 

 a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül 

 

A Program vonatkozásában továbbá nem részesülhet finanszírozásban olyan vállalkozás (nem köthető 

kölcsönszerződés és nem folyósítható hitel olyan vállalkozásnak), amelynek a fő tevékenysége:  

o fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40) 

o szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00) 

o katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40) 

o dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35, 46.39, 

47.26) 

o egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09) 

o pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-

67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30) 

 

Az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriára vonatkozó speciális feltételeket a Termékleírás 

A) pontja tartalmazza. 

 

A regionális beruházási támogatási kategóriára vonatkozó speciális feltételeket a Termékleírás B) pontja 

tartalmazza.  

 

A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére vonatkozó 

további feltételeket határozhat meg. 

A hitel és lízing felhasználása 

 A hitel és lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, 

                                                 
1
E rendelet alkalmazásait csak a 2017. június 26-át követően megindított fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni. Az említett időpont 

előtt az adós által megtett cselekményekre a továbbiakban is azok a jogszabályok irányadók, amelyeket a megtételük idején kellett 
alkalmazni a cselekményekre. A 2015/848 rendelet 91. cikkétől eltérve az 1346/2000/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell az annak 

hatálya alá tartozó, 2017. június 26. előtt megindított fizetésképtelenségi eljárásokra. 
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Magyarország területén megvalósuló 

 

 tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz, 

 e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem 

szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához. 

 

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti 

bekerülési értéken számolhatók el. 

A hitel és lízingfelhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése 

szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni. 

 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is, 

regionális beruházási támogatási kategóriában kizárólag nem megkezdett beruházás finanszírozható.  

Regionális beruházási támogatás esetében csak induló beruházás
2
hoz vagy új gazdasági tevékenység végzésére 

lehetséges finanszírozás nyújtása. 

A hitel és lízing nem használható fel 

  más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására (kivéve Patika 

Hitelprogramot);  

 áfa, vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult; 

 az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokra); 

 az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházás finanszírozására; 

 a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) 

végrehajtott beruházás finanszírozására;  

 mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó 

árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át 

mezőgazdasági tevékenység teszi ki - projektjeinek finanszírozására; 

 az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, 

 a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő 

esetekben:  

o amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 

o amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 

továbbadás. 

 az 1379/2013/EU rendelet
3
 szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység 

finanszírozására; 
 

A Program vonatkozásában továbbá nem nyújtható hitel vagy lízing az alábbi üzleti tevékenységek 

bármelyikének finanszírozására: 

o pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-

67, TEÁOR’08 64-66) 

o pénzmosás, kábítószer előállítás- kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység 

(azaz olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó 

jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú 

klónozását); 

o dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, 

feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);  

o valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen 

                                                 
2 Induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, 
meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő 

bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés 

kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került 
vagy bezárásra került volna 
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jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40); 

o szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, 

TEÁOR’08 92.00); 

o pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme; 

o atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása; 

o hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása, illetve minden olyan termék előállítása, 

amelyeket az Európai Unió jogszabályai az emberi egészségre vagy a környezetre ártalmasnak 

minősítenek (minden olyan termék előállítása és kereskedelme, illetve minden olyan 

tevékenység folytatása, amelyet a CEB tagállamainak törvényei és egyéb jogszabályai (az MFB 

esetében a magyar jogszabályok), valamint nemzetközi szerződések és megállapodások tiltanak. 

Pl.: kötőanyag nélküli azbesztszálak, gyógyszerkészítmények, rovarirtó szerek, gyomirtó 

szerek, az ózon-réteget károsító/bontó anyagok, poliklórozott bifenilek (PCB), vadvilággal 

kapcsolatos termékek, illetve a CITES (Convention of International Trade in Endangered 

Species – a Veszélyeztetett Fajok Nemzetközi Kereskedelmére Vonatkozó Megállapodás)  

megállapodás által szabályozott termékek gyártása, kereskedelme); 

o olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

 
Az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriára vonatkozó speciális feltételeket a Termékleírás 

A) pontja tartalmazza. 

 

A regionális beruházási támogatási kategóriára vonatkozó speciális feltételeket a Termékleírás B) pontja 

tartalmazza.  

 

Összeg 

 5-3000 millió forint. 

Saját erő 

 A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg 

az adott beruházásnál alkalmazott támogatási kategóriára vonatkozó, alábbiakban részletezett előírások 

figyelembevételével.  

 

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó 

– bekerülési értékének legalább 

Csekély összegű támogatás esetén (amely állami támogatást is tartalmazhat) 10%-a 

Regionális beruházási támogatás esetén (minden állami forrástól mentesen) 25%-a 
 

A hitel és lízing pénzneme 

 HUF 

A hitel és lízing kamata, díjak, jutalékok 

 

Kamat
4
 

KKV-k esetében: 

 

3 havi EURIBOR + RKV0
5
 + 

legfeljebb 2,5 %/év 

 

KKV-nak nem minősülő 3 havi EURIBOR + RKV0 + 

                                                 
4 3 havi EURIBOR + RKV0 összege nem lehet kisebb, mint 0,48%/év 
5Az RKV0 az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 2017. november 15-i dátummal meghirdetett módosítását követően benyújtott 
új hitelkérelmek esetén alkalmazott MFB refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke 2017-ban és 2018-ban 1,0 %/év. RKV0 mértékének 

megállapítására évente kerül sor, melyet az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra a honlapján keresztül, 

legközelebb 2019. évre vonatkozóan, 2018. november 30-i közzétételi határidővel. 
Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 2017. november 15-én meghirdetett módosítását megelőzően benyújtott hitelkérelmek  

esetén  – RKV0 helyett - RKV alkalmazandó.  
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vállalkozások (Mid-Cap
6
, 

nagyvállalat, minimum 25%-ban 

önkormányzati vagy állami 

tulajdonban lévő vállalkozás) 

esetében: 

legfeljebb 2,0 %/év 

 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Folyósítási jutalék A hitelt nyújtó vagy lízingbe adópénzügyi intézmény aktuális 

kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%. 

Módosítási díj A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény aktuális 

kondíciós listájának megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak 

alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió 

forint,a rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a 

fennálló tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint. 

Projektvizsgálati vagy bírálati díj A hitelt nyújtó vagy lízingbe adópénzügyi intézmény aktuális 

kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebbegyszeri 1 %, és 

legfeljebb 1 millió forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék A hitelt nyújtó vagy lízingbe adópénzügyi intézmény aktuális 

kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj A hitelt nyújtó vagy lízingbe adópénzügyi intézmény aktuális 

kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény a vállalkozás 

által fizetendő késedelmi kamat mértékét az aktuális kondíciós 

listája szerint határozhatja meg. 
 

Futamidő alakulása 

 

 

 

 

 A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 2 év 

Lejárat legalább 1 év + 1 nap  

legfeljebb15 év 

Türelmi idő legfeljebb 3év 

A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. 
 

Tőketörlesztés, kamatfizetés esedékessége 

 Tőketörlesztés: türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. 

Ügyleti kamat fizetése havonta (kizárólag lízing esetén), illetve naptári negyedévente vagy félévente esedékes. 

Az első vagy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet.  

A tőkefizetés gyakorisága nem haladhatja meg a kamatfizetés gyakoriságát. 

Biztosítékok 

 A hitelt nyújtó vagy lízingbe adópénzügyi intézmény saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.  

Állami támogatás formája 

 A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel vagy lízing állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek vagy lízingnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a 

vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel vagy lízing támogatástartalmáról 

és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki. 

Támogatási kategória 

 A program keretében a hitel és lízing lehet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély 

                                                 
6Olyan független vállalkozás, amely 250-3000 főt foglalkoztat, azaz más vállalkozás vagy magánszemély 25%-nál kisebb tulajdonrésszel 

rendelkezik a vállalkozásban, vagy 25%-ot illetve azt meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozás/magánszemély, de a csoportszintű 
konszolidált létszám nem haladja meg a 3000 főt, vagy, olyan önkormányzat rendelkezik 25%, vagy azt meghaladó tulajdonrésszel, 

amelynek éves költségvetése 10 millió EUR-nál kevesebb és a település lakóinak száma 5000 főnél kevesebb. 
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összegű (de minimis) támogatás, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális 

beruházási támogatás. 

 

i) Az általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó részletes előírásokat a Termékleírás 

A) pontja tartalmazza.  

Az általános csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmába a hitelprogram keretében 

nyújtott kedvezményes kamat támogatástartalma, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 

kezességvállalása esetén a kezességvállalás támogatástartalma is beleszámít. 

 

ii) A regionális beruházási támogatási kategóriára vonatkozó részletes előírásokat a Termékleírás B) pontja 

tartalmazza.  

Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján 

középvállalkozások esetében a Termékleírás B) pontjában részletezett maximális támogatási intenzitások 

alkalmazandók. 

 

 A program keretében nyújtott hitel vagy lízing működési támogatást nem tartalmaz. 

 

Bármely hitelcél esetén lehetőség van a fenti támogatási kategóriák egyikéből hitelt igényelni attól függően, hogy 

a hiteligénylő melyik állami támogatási kategóriába tartozó feltételeknek felel meg. 

Kérelem benyújtása 

 A hitel- és lízingkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez, továbbá 50 millió forint feletti 

hiteligénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt.-hez is be lehet nyújtani.  

A programban résztvevő partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

Igénybevételi lehetőség 

 A program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitel- vagy lízingszerződés megkötésére 2020. 

december 31-ig van lehetőség. 
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MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram 

(továbbiakban: Hitelprogram) 
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 7.17 hitelcél) 

Termékleírás 
2018.07.30. 

 

Hitelprogram keretösszege 

 50 milliárd Ft  

Hitelprogram célja  

 A Hitelprogram elsődleges célja a kormányzati stratégia szerinti turizmusszakmai feladatok Magyar Turisztikai 

Ügynökség általi integrált végrehajtásához kapcsolódva, olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely 

hatékonyan hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő 

szerepének erősítéséhez. A program Magyarország területén megvalósuló turisztikai beruházások (új 

kapacitások létrehozása, meglévő kapacitások bővítése, infrastrukturális fejlesztések) finanszírozásával kívánja 

támogatni a kereskedelmi szálláshelyek (illetve vendéglátóhelyek) szolgáltatásainak fejlesztését (ide tartozóan, 

de nem kizárólag az adott  turisztikai szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó-, a szolgáltatás minőségének, illetve 

színvonalának emelését támogató olyan beruházásokat, mint például parkolóházak, mélygarázsok létesítése, 

vagy az adott turisztikai egység  üzemeltetéséhez szükséges munkaerő részére munkavállalói hotelek 

kialakítása). 

A program további célja, hogy kiegészítő finanszírozást biztosítson a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
7
 

keretein belül megvalósuló beruházásokhoz.  

Hitel típusa 

 Éven túli lejáratú beruházási-, és a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz hitel vagy kölcsön 

(továbbiakban: Hitel). 

Hitelfelvevők köre 

 Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági 

rendelet
8
 I. mellékletében meghatározott  

a) Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozások,  

b) KKV kritériumoknak nem megfelelő új és meglévő vállalkozások (Mid-Cap, nagyvállalat, minimum 

25%-ban önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő vállalkozás),  

 

amelyek szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykednek, továbbá a Hitelprogram céljának 

megfelelő beruházást valósítanak meg, beleértve ebbe a gazdasági tevékenysége tekintetében azt az a) és b) 

pontok valamelyikébe tartozó, Magyarországon nyilvántartásba vett bevett egyházat vagy belső egyházi jogi 

személyt is, amely szálláshely-szolgáltatást nyújt, illetve vendéglátáshoz tartozó tevékenységet végez 

(továbbiakban: Hitelfelvevő). 

Hitelprogramból kizártak köre 

                                                 
7 http://kisfaludyprogram.hu/ 
8
 A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrára irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó 

bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 

702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 
2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156/1., 2017.6.20., 1. o.) 

 

http://kisfaludyprogram.hu/
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 A Hitelprogram keretében nem részesülhet finanszírozásban - nem köthető kölcsönszerződés és nem folyósítható 

Hitel - olyan vállalkozásnak: 

1) amely cégbíróságon vagy az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett 

nyilvántartásba nincs bejegyezve (kivéve a belső egyházi jogi személyeket); 

2) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel 

elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére 

felszámolás alá vonható lenne és/vagy amelynek a kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben 

az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) vagy adószáma felfüggesztésre 

került;  

3) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta 

meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

4) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön- bankgarancia megbízási szerződésből, vagy 

lízingszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik; 

5) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

6) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság, állami támogatás felfüggesztését, vagy 

állami támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett elrendelő határozatának,  

7) általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetében, amennyiben a hitelfelvevőnek, illetve vele egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás számára a hitelfelvétel évében és azt megelőző két évben nem 

áll rendelkezésére elegendő szabad de minimis keret; 

8) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás; 

9) a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

10) amely esetében: 

  a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szankciós, korlátozó 

listán szerepel, 

 az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó intézmény nem tudja végrehajtani, 

 az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a finanszírozó intézmény – reputációjának 

védelme érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg. 

 

A Hitelprogram vonatkozásában továbbá nem részesülhet finanszírozásban – nem köthető kölcsönszerződés és 

nem folyósítható hitel – olyan vállalkozásnak, amely fő tevékenysége:  

o fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40) 

o szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00) 

o katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40) 

o dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35, 46.39, 

47.26) 

o egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09) 

o pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-

67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30) 

 

Az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriára vonatkozó speciális feltételeket a 

Termékleírás A) pontja, a regionális beruházási támogatásra vonatkozó speciális feltételeket a Termékleírás B) 

pontja tartalmazza. 

Regionális beruházási támogatás-, megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás- és helyi 

infrastruktúrára irányuló támogatási kategória esetén nem köthető kölcsönszerződés és nem finanszírozható hitel 

olyan vállalkozásnak, amelynél a 651/2014/EU Bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 2017/1084/EU 

Bizottsági rendelet szerinti, adott támogatási kategóriát érintő kizáró kritériumok bármelyike fennáll.  

 

A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére vonatkozó 

további feltételeket határozhat meg. 

A hitel felhasználása 

 A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország 

területén megvalósuló 

- ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre 

- tárgyi eszköz beszerzésre 

- immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak valamely másik beruházási 
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céllal együtt, legfeljebb a teljes projektköltség 10%-ának megfelelő összegben) 

- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásra  
 

fordítható, amennyiben a beruházás az alábbi (elsődlegesen turisztikai célú) tevékenységek valamelyikét 

szolgálja: 

 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  (TEÁOR 55.10, 55.20, 55,30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 

56.30) 

 Parkoló, parkolóház, garázs, mélygarázs építési beruházások (TEÁOR 52.21) 

 A turisztikai egység működéséhez kapcsolódó, kizárólag saját felhasználásra megújuló energiát 

termelő beruházások (pl. napelem telepítés)  

 Kikötők létesítése, amennyiben az elsősorban turisztikai célú (nem személyszállítás) 

 Strandok, élményparkok, kalandparkok létesítése, fejlesztése 

 Konferencia-, rendezvényszervezés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális 

beruházások)(TEÁOR 82.30) 

 Művészet, szórakoztatás, szabadidő(TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29) 

 Egyéb, a Kisfaludy Turizmus Fejlesztési Program
9
 keretében megvalósítható beruházások 

kiegészítő finanszírozása, illetve ennek keretében elnyert pályázat önerejének biztosítása (az adott 

támogatási szabályok figyelembevétele mellett). 

 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is, 

regionális beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás és helyi 

infrastruktúrára irányuló támogatási kategóriában kizárólag nem megkezdett beruházás finanszírozható.  

A hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható hitel 

 a) a Hitelfelvevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha 

a Hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;  

b) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra (pl. hitel, 

pénzügyi lízing), biztosításra, viszontbiztosításra, nyugdíjalapok finanszírozására, amennyiben az nem a 

beruházáshoz kapcsolódik;  

c) más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;  

d) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) 

végrehajtott beruházás finanszírozására;  

e) mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó 

árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át 

mezőgazdasági tevékenység teszi ki - projektjeinek finanszírozására; 

f) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 

támogatás a következő esetekben:  

a. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;  
b. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás; 

g) az 1379/2013/EU rendelet
10

 szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység 

finanszírozására 

h) turisztikai szolgáltatás-nyújtási tevékenységhez nem kapcsolódó önálló ingatlanügyletekre, ezen belül 

kifejezetten (de nem kizárólag): saját tulajdonú ingatlan adásvétele, saját tulajdonú/bérelt ingatlan harmadik 

személy részére történő bérbeadása, stb. (TEÁOR 68), olyan ingatlanvásárlás vagy ingatlan felújítás, amely az 

ingatlan harmadik félnek történő eladására vagy bérbeadására irányul; 

i) önálló forgóeszköz finanszírozásra; 

j) amennyiben a hitel célja az Útmutatóban részletezett kizárt üzleti tevékenységek valamelyikének 

finanszírozása. 

k) elsődleges mezőgazdasági termelés (EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörök előállítására, kivéve a 

bortermelést) finanszírozására 

                                                 
9http://kisfaludyprogram.hu/ 

 
10Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának 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. 

http://kisfaludyprogram.hu/


10 

 

 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján kizárt tevékenység: a közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlása. 

 

A regionális beruházási támogatási kategóriára vonatkozó kizárásokat a Termékleírás B) pontja tartalmazza.  

 

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás nem nyújtható (illetve nem fizethető ki):  

a) olyan bioüzemanyagokra, amelyek szolgáltatási vagy keverési kötelezettség hatálya alá tartoznak; 

b) olyan vízi erőművekhez, amelyek nem felelnek meg a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek; 

c) az erőmű működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termeléstől. 

 

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória alapján nem nyújtató támogatás: 

a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának 

elősegítésére; 

b) repülőtéri és kikötői infrastruktúrára; 

c) speciális célú infrastruktúrára
11

 

d) kutatási infrastruktúrára;  

e) innovációs klaszterre; 

f) energiahatékony távfűtésre és távhűtésre;  

g) energetikai infrastruktúrára;  

h) hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra;  

i) széles sávú infrastruktúrára;  

j) a kultúra és a kulturális örökség megőrzésére;  

k) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre. 

A Hitel összege 

 Ügyletenként:  

- minimum 10 millió forint, maximum 5 milliárd forint 
Saját erő 

 - általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is 

tartalmazhat) 

- regionális beruházási támogatási kategória: minimum 25% (minden állami támogatástól mentes formában) 

- megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatási kategória: minimum 10% (amely állami 

támogatást is tartalmazhat) 

- helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is tartalmazhat) 

A saját erő mértékének megállapításánál az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó, 651/2014/EU rendeletben 

meghatározott támogatási intenzitás előírásokat figyelembe kell venni.  

A hitel pénzneme 

 HUF 

 A hitel árazása: kamat, díjak, jutalékok 

 

Kamat 

Árazási 

struktúra 
Ügyleti kamat = 3 havi EURIBOR + RKV1.1 + hitelintézeti kamatfelár  

Refinanszírozási 

kamatfelár 

mértéke 

Az RKV1.1 kizárólag az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési 

Hitelprogram 2018. július 30-i módosítását követően benyújtott 

hitelkérelmek esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási kamatfelár, 

melynek mértéke 2018-ban 0,80%/év, amely az MFB vonatkozó 

gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálásra kerül.
12

 

Hitelintézeti 

kamatfelár 

mértéke 

legfeljebb 2,5%/év 

                                                 
11Az előzetesen azonosítható vállalkozás(ok) számára épített és az ő igényeikhez szabott infrastruktúra. 
12 Az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram 2018. július 30-i módosítását megelőzően benyújtott hitelkérelmek esetén – RKV1.1 

helyett – RKV1 alkalmazandó.   
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Kezelési költség Nem számítható fel. 

Folyósítási jutalék 
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, 

legfeljebb egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer forint. 

Módosítási díj 

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött 

hitelösszeg 1%-a, és legfeljebb 500 ezer forint. A rendelkezésre tartási 

időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, de 

legfeljebb 500 ezer forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék 
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 
 

Futamidő alakulása 

                                                                                        A szerződéskötéstől számított 

 

 

 

 

Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 1,5 év 

Lejárat legalább 2 év, legfeljebb 15 év  

Türelmi idő  legfeljebb 3 év 

A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. 
 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége 

 Tőketörlesztés: a türelmi időt követő banki munkanapon, negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő 

részletekben. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely 

legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (ballon). 

Figyelembe véve a turisztikai szektorból adódó szezonális ingadozásokat, lehetőség van a szezonalitáshoz 

igazított törlesztési ütemezés kialakítására. 

Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente vagy félévente esedékes. 

A tőkefizetés nem lehet gyakoribb, mint a kamatfizetés.  

Biztosítékok 

 A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. 

A hitelhez lehetséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott készfizető kezességvállalási termék 

igénybevétele. 

Állami támogatás formája és a támogatási kategóriák 

 A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint 

az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az 

MFB Zrt. adja ki. 

 

A Hitel lehet  

- az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás, vagy  

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján nyújtott regionális beruházási támogatás, vagy 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke alapján nyújtott megújuló energia támogatására 

irányuló beruházási támogatás, vagy 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke alapján nyújtott helyi infrastruktúrára irányuló 

támogatás. 

 

i) Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év 

időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurót. Az általános csekély összegű 

(de minimis) támogatások támogatástartalmába a hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamat 

támogatástartalma, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása esetén a 

kezességvállalás támogatástartalma is beleszámít. 

 

ii) A regionális beruházási támogatás, a megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás és 

a helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória esetén az Termékleírásban és az Útmutatóban 

részletezett egyéb szabályok alkalmazandók. 
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Hitelkérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a programban résztvevő pénzügyi intézmény partnereinkhez, továbbá 500 millió forint feletti 

hitelösszeg igénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt-hez is be lehet nyújtani. 

Ezen partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

Igénybevételi lehetőség 

 A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-

ig van lehetőség. 
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Patika Hitelprogram 
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcél) 

Termékleírás 
2017.12.22. 

 
A hitel célja  

 A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. 

(VI.19.) Korm. rendelet előírásai szerint közforgalmú gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaság 

tulajdonhányadának gyógyszerészek általi megszerzésének finanszírozása annak érdekében, hogy a biztonságos 

és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 74. § (1) bekezdésben és a 83/A. § (1) bekezdésében 

foglalt feltétel teljesüljön, a 83/A § (7) bekezdésben foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával. 

A hitel típusa 

 Éven túli lejáratú kölcsön vagy hitel (továbbiakban: hitel). 

A hitelfelvevők köre 

 A 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet  

A) 1. § a) pontja és 3. § előírásainak megfelelő, kamattámogatásra jogosult 

 személyi jogos gyógyszerész, 

 a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész, 

 a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész, 

továbbá 

 bármely gyógyszerész, 

aki a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával 

tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban  

aa) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett 

tulajdoni hányaddal a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, 

ab) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, 

ac) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni 

hányad a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, vagy 

ad) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik;,,  egy hitelcéllal érintett 

gyógyszertár esetében legfeljebb három gyógyszerésznek nyújtható kamattámogatás mellett folyósított 

kedvezményes hitel, illetve 

 

B) 13. § előírásainak megfelelően a Patika Hitelprogramban részt vevő azon gyógyszerész, akinek célja a 

2013. július 1-je és 2016. július 1-je között a Patika Hitelprogram keretében létrejött hitelszerződés 

alapján fennálló tőketartozásának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 

feltételekkel történő kiváltása. 

(Továbbiakban együtt: hitelfelvevő). 
Programból kizártak köre 

 Nem vehet részt a programban az olyan hitelfelvevő, amely(nek) 

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható 

köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 

engedélyezett, 

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással 

rendelkezik, 

 a gyógyszerészi foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 
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 nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami 

támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának, 

 olyan gyógyszertárat működtető, a hitelcéllal érintett gazdasági társaságban kíván tulajdonhányadot 

szerezni, amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában 

o lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az 

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, 

o hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik 

 a természetes személy szankciós, korlátozó listán szerepel, 

 az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja végrehajtani, 

 az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a Bank – reputációjának védelme érdekében – az 

ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg. 

 

 a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet alapján már kedvezményes hitelben, illetve kamattámogatásban 

részesült, kivéve, ha 

o e rendelet 4. § g) pontja előírásainak megfelelően a hitelfelvevő ugyanazon gyógyszertár vonatkozásában 

egy alkalommal az 50%-ot meghaladó tulajdonhányad elérése céljából kíván újabb hitelt felvenni, illetve 

o e rendelet 13. §-a előírásainak megfelelően a 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között a Patika 

Hitelprogram keretében létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozást kíván kiváltani. 

 

A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére 
vonatkozó további feltételeket határozhat meg. 

A hitel felhasználása 

 A hitel kizárólag 

A) a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a Gyftv. 83/A § (7) bekezdésében foglaltak 

szerinti elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányad megszerzésére fordítható, továbbá 

B) a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 13. §-a előírásainak megfelelően a Patika Hitelprogram keretében a 

2013. július 1. és 2016. július 1. között létrejött hitelszerződés szerint fennálló tőketartozás 172/2016. (VII. 

1.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti feltételekkel történő kiváltására 

használható fel. 

Összeg 

 Hitelfelvevőnként minimum 5, maximum 150 millió forint. 

Saját erő 

 A) Tulajdoni hányad megszerzése esetén: minden állami és európai uniós támogatástól mentes saját erő mértéke 

a megvásárolandó tulajdonrész vételárának legalább 10%-a. 

B) Hitelkiváltás esetén: saját erő nem szükséges. 

A hitel pénzneme 

 HUF 

 A hitel árazása: kamat, díjak, jutalékok 

 

Kamat 

Árazási 

struktúra 

Ügyleti kamat = 3 havi EURIBOR + RKP
13

+ Hitelintézeti kamatfelár – 

Költségvetési kamattámogatás 

Refinanszírozási 

kamat 

3 M EURIBOR + RKP, azzal a feltétellel, hogy nem lehet kisebb, mint 

0,48%/év 

Hitelintézeti 

kamatfelár 

mértéke 

legfeljebb 3,0%/év 

Költségvetési 

kamattámogatás 

mértéke 

A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás 

mértéke a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel ügyleti kamatának 

3,0%-ra történő csökkentéshez szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%
14

 

                                                 
13Az RKP az MFB Zrt. által meghirdetett módosítást követően megkötött új hitelszerződések esetén alkalmazott refinanszírozási kamatfelár, 

melynek mértéke 2017-ben és 2018-ban 3,5%./év. RKP mértékének megállapítására évente kerül sor, melyet az MFB Zrt. a tárgyévet 

megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra a honlapján keresztül. 
A Patika Hitelprogram keretében 2016. július 1- 2016. december 31 időszak alatt kötött ügyletek esetén RKP2 az irányadó MFB 

refinanszírozási kamatfelár. 
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Ügyleti kamat 

mértéke 
3,0%/év

15
 

Kezelési költség Nem számítható fel. 

Folyósítási jutalék Egyszeri 1,0%, de legfeljebb 200 ezer forint. 

Módosítási díj 

A rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1,0%-a, de 

legfeljebb 200 ezer forint. A rendelkezésre tartási időszakot követően a 

fennálló tőketartozás 1,0%-a, de legfeljebb 200 ezer forint. 

Hitelbírálati díj Az igényelt hitelösszeg 1,0%-a, de legfeljebb 200 ezer forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék 
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj Nem számítható fel. 

Késedelmi kamat 
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a fizetendő késedelmi kamat 

mértékét az aktuális kondíciós listája szerint határozhatja meg. 
 

Futamidő alakulása 

 

 

 

 

 A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 6 hónap 

Lejárat legfeljebb 10 év 

Türelmi idő legfeljebb 1 év 
 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége 

 Tőketörlesztés: a türelmi időt követő banki munkanapon, negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. 

Ügyleti kamat fizetés: naptári negyedév utolsó hónapját követő hónap első banki munkanapján esedékes. 

Biztosítékok 

 A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. 

A hitelhez lehetséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott készfizető kezességvállalási termék 

igénybevétele. 

Állami támogatás formája és a támogatási kategória 

 A hitel vonatkozásában: 

A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint 

az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az 

MFB Zrt. adja ki. 

A Patika Hitelprogramban a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatási kategória 

alapján igényelhető hitel. A hitelt kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel
16

 összhangban 

lehet nyújtani. A program keretében nyújtott hitel működési támogatást nem tartalmaz. 

 

A költségvetési kamattámogatás vonatkozásában: 

A hitelhez az EMMI kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás mértéke a 2016. január 1-i dátummal módosított 

212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel 

ügyleti kamatának 3,0%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%. 

A Patika 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 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az állami 

támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint a kamattámogatás kedvezményezettjének az EMMI adja ki. 

 

A csekély összegű támogatások támogatástartalmába – a kedvezményezett által más forrásból igénybevett 

                                                                                                                                                         
A kamattámogatást a kamattámogatást nyújtó szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) közvetlenül az MFB Zrt.-nek fizeti meg. 

Amennyiben a 3 havi EURIBOR+RKP meghaladja a költségvetési kamattámogatás mértékét, a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a 

támogatási időszak alatt – a tőketörlesztés mellett – kamatként a 3 havi EURIBOR+RKP költségvetési kamattámogatással csökkentett 

mértékét fizeti meg esedékességkor a refinanszírozást nyújtó MFB Zrt. részére. Amennyiben a költségvetési kamattámogatás összege haladja 
meg a 3 havi EURIBOR+RKP értékét, az MFB Zrt. a költségvetési kamattámogatás és 3 havi EURIBOR+RKP közötti különbözetet átutalja 

a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény részére. 
15Amennyiben a 3 havi EURIBOR + RKP nem nagyobb, mint 3,0%. Amennyiben nagyobb, a 3,0% fölötti résszel nő az ügyleti kamat 
3,0%/év-es értéke. 
16Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.24-én. L352.1-8. oldal 
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csekély összegű támogatások támogatástartalma mellett – a program keretében nyújtott kedvezményes 

kamatozású hitel, a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet alapján igénybe vehető kamattámogatás, valamint a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása esetén a kezességvállalás támogatástartalma is 

beleszámít. 

 

Amennyiben a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret nem nyújt fedezetet a 

hitelkérelemben igényelt hitelhez kapcsolódó kamattámogatás és a hitel támogatástartalmára, úgy a hitelfelvevő 

legfeljebb a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével megállapított 

mértékű hitelben és kamattámogatásban részesülhet. 

 

Kérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a programban résztvevő pénzügyi intézmény partnereinkhez lehet benyújtani.  

Ezen partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

Igénybevételi lehetőség 

 A program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van 

lehetőség. 
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A) Általános csekély összegű (de minimis) támogatás 
 

Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális 

előírásoknak is teljesülniük kell: 

Hitel és lízing felhasználása 

 A hitel és lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak 

megfelelő 

 tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,  

 e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem 

szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához, 

 a fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz, 

 valamint a 10.3 hitelcél vonatkozásában tulajdonhányad megszerzés finanszírozására. 

Programból kizártak köre 

 Kizárt az olyan vállalkozás, amely 

 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy 

egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás), vagy az Európai Unió bármely 

tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet illetve az azt hatályon kívül helyező 2015/848/EK  

rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, 

vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el, 

 nagyvállalkozás esetében az a vállalkozás, amely hitelminősítése nem éri el az Európai Bizottság 

2008/C14/02 számú közleménye szerinti „Gyenge (B)” hitelminősítési kategóriát. 

 amennyiben a hitelfelvevőnek, illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás 

számára a hitelfelvétel évében és azt megelőző két évben nem áll rendelkezésére szabad de minimis 

keret. 

A hitel és lízing nem használható fel 

 a) az 1379/2013/EU rendelet
17

 szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos 

tevékenység finanszírozására, 

b) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység 

finanszírozására, 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 

vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:  

 amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre; 

 amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes, 

vagy részleges továbbadás; 

d) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált mennyiségekhez 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az export tevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra. 

e) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

esetében teherszállító járművek megvásárlására. 

 

Amennyiben egy vállalkozás a fent kizárt a)-c) ágazatokban is tevékenységeket folytat, úgy csak megengedett 

ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtható támogatás, feltéve, hogy az érintett a megfelelő 

eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, 

hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek támogatásban. 

                                                 
17Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának 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. 
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Állami támogatás mértéke 

 Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás
18

 részére odaítélt csekély összegű 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót
19

. 

 

Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások 

teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót. 

 

Támogatáshalmozódás: 

A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak 

minősülő vállalkozás által a finanszírozási kérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két pénzügyi 

évet magába foglaló időszakban igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági, valamint az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatás mértékéről. 

Amennyiben a fenti csekély összegű támogatások közül egyikben sem részesült nemleges nyilatkozatot kell 

tennie. 

 

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 nem haladhatja meg az adott három év vonatkozásában a 200 000 

eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon 

vállalkozás esetén a 100 000 eurót. 

 

Az általános csekély összegű (de minimis) támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek
20

megfelelően 

az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 

támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig
21

. 

 

Amennyiben a vállalkozás a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor nyilatkoznia kell annak 

támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról is. 

 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában, vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással - kivéve az Európai 

Bizottság közvetlen irányításával végrehajtott támogatások-, ha a támogatások halmozása túllépi bármely 

csoportmentességi rendeletben, vagy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással 

kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § -ában 

szereplő mértékeket, vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy összeget. 

 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen 

irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

Állami támogatás kategóriája 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja szerinti: 

„Általános csekély összegű  (de minimis) támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 

1407/2013/EU bizottsági rendelettel
22

összhangban lehet nyújtani. 

                                                 
18A definíciót az Útmutató tartalmazza. 
19A szétválás és az összefonódás esetében alkalmazandó támogatástartalom számításra az Útmutató részletes szabályokat állapít meg 
20A Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendelete 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. 
21A 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) szerint a maximális összeg 500.000 EUR 
22Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.24-én. L 352. 1-8. oldal 
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B) Regionális beruházási támogatás 

 
Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális 

előírásoknak is teljesülniük kell 

Hitel és lízing felhasználása 

 A hitel és lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak 

megfelelő 

 tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,  

 e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem 

szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához, 

 a fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz. 

Programból kizártak köre 

 Kizárt az olyan vállalkozás, amely esetében a 651/2014/EU Bizottsági rendelet, illetve az azt módosító 

2017/1084/EU bizottsági rendelet szerinti kizáró kritériumok bármelyike fennáll. 

A hitel és lízing nem használható fel 

 a) megkezdett beruházás finanszírozására; 

b) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását 

elősegítő támogatás 

c) az acélipari, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszál-ipari, a szállítási ágazat – a kapcsolódó 

infrastruktúrával együtt –, az energiatermelési és -elosztási, valamint az energetikai 

infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek javára nyújtott támogatás; 

 

Állami támogatás mértéke 

 Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján nagyvállalatok 

esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók: 

 

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 

50%, 

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%, 

d) a Közép-Magyarország régióban 

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, 

Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, 

Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, 

Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, 

Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, 

Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, 

Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, 

Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, 

Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 

Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 

településeken 35%, valamint 

 

db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.  

 

Középvállalkozás kedvezményezett esetében +10 százalékponttal-, kisvállalkozás esetében +20 

százalékponttal növelhetőek a fentiekben megadott intenzitás mértékek.  
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A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás
23

 esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében 

meghatározott mérték. 

Egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni az azonos megyében, a kedvezményezett, vagy a 

kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által megkezdett regionális beruházási 

támogatási jogcímen támogatott beruházást vagy beruházásokat azok megkezdésétől számított három éven 

belül. Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás 

megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a 

kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett 

beruházáshoz vagy beruházásokhoz regionális beruházási támogatás jogcímen odaítélt állami támogatás 

jelenértéken meghatározott összegét. 

Ha az összeszámítási szabály
24

figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 

jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az 

odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben 

meghatározott összegig nyújtható. Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem 

gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek 

legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység 

keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv 

szerinti értékét.  

Nagyvállalatok esetében a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás 

elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési 

folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt 

terv szerinti értékcsökkenés összegét.  

A beruházást annak befejezése után, nagyvállalkozás esetén 5 évig, KKV esetén három évig fenn kell tartani 

az érintett területen. 

Állami támogatás kategóriája 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1. pontja szerinti 

„Regionális beruházási támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 

és 108. cikkének  a regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 14. cikkével összhangban lehet nyújtani. 

 

 

  

                                                 
23 Nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe 
véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget. 
24 Összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben 

szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által 
a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő 

beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást. 



21 

 

 
 

MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program  

Mezőgazdasági Gépgyártó- és Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogram  

(továbbiakban: Hitelprogram) 
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 11.1 hitelcél) 

Termékleírás 
2018.02.06. 

Hitelprogram keretösszege 

 30 milliárd Ft  

Hitelprogram bevezetésének indoka 

 A piacon elérhető finanszírozási lehetőségek, hitelprogramok, támogatási programok vizsgálata, továbbá a piaci 

szereplőkkel történt egyeztetések után az MFB úgy döntött, hogy mezőgazdasági gépek gyártását, 

forgalmazását, megvásárlását elősegítendő kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciót vezet be. 

Hitelprogram célja  

 A Hitelprogram célja a Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártók 

gyártókapacitásának fejlesztése, értékesítési tevékenységének bővítése, a mezőgazdasági gépek 

forgalmazásának elősegítése. 

Hitel típusa 

 A gyártási tevékenység bővítésének érdekében éven túli beruházási hitel, és forgóeszközhitel (ide nem értve a 

készletfinanszírozó hitelt, amelyre jelen Termékleírásban eltérő feltételek kerültek meghatározásra), illetve a 

forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó éven túli készletfinanszírozó hitel (továbbiakban: Hitel). 

Hitelfelvevők köre 

 Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező, működő és induló, a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 

651/2014/EU bizottsági rendelet
25

 I. mellékletében meghatározott 

a) KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági gépgyártó vállalkozások 

b) KKV kritériumoknak megfelelő, illetve KKV-nak nem minősülő, az a) pont szerinti vállalkozással 

mezőgazdasági gépforgalmazási megállapodásban álló mezőgazdasági gépforgalmazó vállalkozások 

(továbbiakban: Hitelfelvevő). 

A Hitelprogramból kizártak köre 

 A Hitelprogram keretében nem részesülhet finanszírozásban - nem köthető kölcsönszerződés és nem 

folyósítható Hitel - olyan vállalkozásnak: 

a) amely cégbíróságon nincs bejegyezve; 

b) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel 

elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, illetve amely megfelel azon 

feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne és/vagy amelynek a 

kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást 

vagy részletfizetést engedélyezett) vagy adószáma felfüggesztésre került;  

                                                 
25

A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó 
bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 

702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 

2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított,a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 

187. 2014.06.26. 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 
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c) amely a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

d) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy 

nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

e) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön- bankgarancia megbízási szerződésből, 

vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik; 

f) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy 

állami támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett elrendelő határozatának; 

g) amely a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és 

Beruházási Alapok (2014-2020)-ból, vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással 

összefüggésben a támogatási szerződésben vállalat kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 

h) amely a 1379/2013/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban végez 

tevékenységet  

i) amely mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik 

j) amely mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, amennyiben:  

i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

ii. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ 

k) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja ahol: 

i. a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szankciós, korlátozó 

listán szerepel, 

ii. az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja végrehajtani, 

iii. az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a Bank – reputációjának védelme érdekében – 

az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg. 

l) amely nehéz helyzetben van 

m) fő tevékenysége:  

i. fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40),  

ii. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00),  

iii. katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40), 

iv. dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 0115, 120, 46.35, 46.39, 47.26) 

v. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 9609) 

vi. pénzügyi közvetítés (TEÁOR’08 6411-6630) 

n) amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja: 

i. jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik,  

ii. fegyverkereskedelem, környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység. 

o) valamely hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása a 2000. évi C. törvény (Szmt.) 

szerint,  

p) valamely az ügyféllel a CRR26 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős 

végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószáma felfüggesztésre került. 

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

átlátható szervezetnek 

A hitel felhasználása 

 A beruházási hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, 

Magyarország területén megvalósuló 

a) ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre, kivéve a projekthitelt; 

b) tárgyi eszköz beszerzésre; 

c) immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak valamely másik beruházási céllal 

együtt, legfeljebb a teljes projektköltség 10%-ának megfelelő összegben); 

fordítható, amennyiben a beruházás a mezőgazdasági gépgyártási tevékenység bővítését célozza. 

 

                                                 
26a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 

rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A készletfinanszírozó hitel a mezőgazdasági gépértékesítési tevékenység bővítése érdekében szükséges többlet 

készlet finanszírozására rulírozó, vagy nem rulírozó módon felhasználható hitel. 

 

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48 §-ai és 51. §-a szerinti 

bekerülési értéken számolhatók el. 

Mind a beruházási hitel, mind a forgóeszközhitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.  

 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is 

finanszírozható, továbbá forgóeszközhitel és készletfinanszírozó hitel is nyújtható.  

 

Regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás esetén a hitelkérelmet 

(refinanszírozás esetén a refinanszírozási kölcsönkérelmet) a projekttel vagy a tevékenységgel 

kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban be kell nyújtani. Nem számolható el a hitelkérelem 

benyújtása előtt felmerült költség, illetve ráfordítás. 

 

Munkák megkezdésének vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a berendezések 

megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás minősül, vagy más olyan 

kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül 

előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő 

munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Felvásárlás 

esetén a „munkák megkezdése” a felvásárolt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök 

megszerzésének időpontja. 

A regionális beruházási támogatási kategóriában és a KKV-knak nyújtott beruházási támogatás kategóriában 

történő finanszírozás részletes szabályait a Termékleírás 1. sz. függeléke tartalmazza. 

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható hitel 

 a) a Hitelfelvevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA), vám, illeték finanszírozására, kivéve, 

ha a Hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;  

b) más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; vagy 

c) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) 

végrehajtott beruházás finanszírozására;  

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, 

nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

finanszírozásra 

e) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött finanszírozásra. 

f) olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi 

 

Regionális beruházási támogatás esetén nem nyújtható hitel továbbá a következőkre: 

a)  acélipari tevékenységhez, 

b) hajógyártási tevékenységhez, 

c) szénipari tevékenységhez, 

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz. 

Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható továbbá támogatás: 

a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 

teherszállító járművek megvásárlására. 

A hitel összege 

 Hitelfelvevőnként minimum 1 millió forint, maximum 3 milliárd Ft, KKV beruházási támogatás kategóriában 

maximum 2,25 milliárd Ft. 

Saját erő 

  Beruházási hitel esetén: a saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozó áfa 

visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének  
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 legalább 

általános csekély összegű (de minimis) támogatási 

kategória esetén (1407/2013/EU bizottsági rendelet) 

10%-a (amely állami támogatást is 

tartalmazhat) 

regionális beruházási támogatási kategória esetén 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk) 

25%-a (minden állami támogatástól mentesen) 

KKV-knak nyújtott beruházási támogatási kategória esetén 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk) 

10%-a (amely állami támogatást is 

tartalmazhat) 

Forgóeszközhitel és készletfinanszírozó hitel esetén: nincs saját erő követelmény 

A hitel pénzneme 

 HUF 

 A hitel árazása MFB közvetlen finanszírozás esetén: kamat, díjak, jutalékok 

 Beruházási hitel ügyleti kamata 3 havi EURIBOR + 2,63% / év 

Forgóeszközhitel és készletfinanszírozó 

hitel ügyleti kamata 
3 havi EURIBOR + 3,15% / év 

Ügyleti kamat2 mindhárom hiteltípus 

esetén
27

: 
megegyezik az ügyfél egyéni referencia rátájának mértékével 

 

A hitel paraméterei 

 

 

 

 

 Beruházási hitel Forgóeszközhitel Készletfinanszírozó 

hitel 

A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási 

idő 

legfeljebb 3 év legfeljebb 3 év legfeljebb 4 év 

Lejárat legfeljebb 15 év  legfeljebb 6 év legfeljebb 6 év  

Türelmi idő  legfeljebb 3 év legfeljebb 3 év  legfeljebb 4 év 

A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. 
 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége 

  Beruházási hitel Forgóeszközhitel Készletfinanszírozó 

hitel 

Tőketörlesztés a türelmi időt követő banki 

munkanapon, negyedévente 

vagy félévente egyenlő 

tőketörlesztő részletekben 

a türelmi időt követő 

banki munkanapon, 

negyedévente vagy 

félévente egyenlő 

tőketörlesztő 

részletekben 

 a türelmi időt követő 

banki munkanapon, 

negyedévente egyenlő 

tőketörlesztő 

részletekben 

Ügyleti kamat fizetése naptári negyedévente vagy 

félévente esedékes 

naptári negyedévente 

vagy félévente esedékes 

naptári negyedévente  

A tőkefizetés gyakorisága nem haladhatja meg a kamatfizetés gyakoriságát.  

Biztosítékok 

 Szokásos bankári biztosítékok. 

A hitelhez lehetséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott készfizető kezesség igénybevétele. 

Állami támogatás formája és támogatási kategóriák 

 A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint 

az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az 

MFB Zrt. adja ki. 

 

                                                 
27

Az ügyleti kamat2 alkalmazására abban az esetben kerül sor, amennyiben a beruházás nem felel meg a csoportmentességi kategóriára 

érvényes szabályoknak és az ügyfél nem rendelkezik elegendő szabad de minimis támogatási kerettel, vagy a támogatás mértéke az ügyfél 
rendelkezésére álló támogatásintenzitási korlátot meghaladná, továbbá forgóeszközhitel és készletfinanszírozó hitel esetén az ügyfél nem 

rendelkezik elegendő de minimis támogatási kerettel. 
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A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés 

meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. 

 

A kedvezményes kamatozású beruházási hitel lehet  

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű 

(de minimis) támogatás, vagy  

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás, vagy  

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján KKV-knak nyújtott beruházási támogatás. 

A fenti támogatási kategóriák közötti választás annak függvénye, hogy a hiteligénylő és a beruházás együttvéve 

melyik állami támogatási kategóriára vonatkozó feltételeknek felel meg.  

 

A kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel, és a készletfinanszírozó hitel kizárólag az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás lehet. 

 

Maximális támogatás nagysága és támogatás összeszámítási szabályok 

 a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) 

támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás 

részére odaítélt, általános csekély összegű (de minimis) támogatás összege tagállamonként nem haladhatja 

meg a 200.000 eurót. Az általános csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmába a 

hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamat támogatástartalma, illetve a Garantiqa Hitelgarancia 

Zrt. készfizető kezességvállalása esetén a kezességvállalás támogatástartalma is beleszámít. 

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatási 

kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási 

forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása. 

 

Beruházás megvalósításának helye szerinti régió 

amennyiben a támogatás 

kedvezményezettje (hitelfelvevő) 

Középvállalat 
Kisvállalkozás, 

mikro vállalkozás 

Észak Magyarország, Észak Alföld, Dél Alföld, Dél Dunántúl 60% 70% 

Közép Dunántúl 45% 55% 

Nyugat Dunántúl 35% 45% 

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, 

Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, 

Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, 

Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, 

Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 

Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 

Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, 

Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, 

Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, 

Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, 

Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, 

Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 

45% 55% 

Piliscsaba és Pilisjászfalu 30% 40% 

 

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján KKV-knak nyújtott beruházási támogatási 

kategória esetén a támogatás intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket 

i) kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20%-át 

ii) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10%-át 
 

Amennyiben a beruházáshoz azonos elszámolható költségek vonatkozásában többféle támogatási kategória 

szerinti támogatás kapcsolódik a támogatás maximális mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában támogatás maximális mértéke nem haladhatja 
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együttesen előforduló támogatási kategóriák* meg az alábbi támogatási kategória szerinti 

maximális mértéket 

általános csekély összegű és regionális beruházási 

támogatás 

regionális beruházási támogatás 

általános csekély összegű és KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás 

KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 

* A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági 

termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély 

összegű támogatás. 
 

Hitelkérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez, továbbá 150 millió forint feletti hitel 

igénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt.-hez is be lehet nyújtani.  

A programban résztvevő partnerek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

Igénybevételi lehetőség 

 A Hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van lehetőség. 

 

Refinanszírozási konstrukció esetén alkalmazott speciális feltételek: 

A Hitelprogramból kizártak köre 

 Refinanszírozási konstrukcióban az alábbi kizárásokat nem kell alkalmazni:  

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja 

szerint átlátható szervezetnek 
 

Refinanszírozási konstrukcióban kizárt azon vállalkozás finanszírozása, amelynek általános csekély összegű (de 

minimis) támogatás esetében – figyelembe véve a vállalkozás által illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak 

minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt megelőző két évben igénybe vett csekély összegű 

támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad általános csekély összegű (de minimis) keret; 

A hitel árazása refinanszírozás esetén: kamat, díjak, jutalékok 

 

Beruházási hitel kamata
28

 

 

3 havi EURIBOR + RKG1
29

 + legfeljebb 1,7 %/év 

 

Forgóeszközhitel és 

készletfinanszírozó hitel kamata
30

 

3 havi EURIBOR + RKG2
31

 + legfeljebb 1,7 %/év 

 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Folyósítási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, 

de legfeljebb egyszeri 1%. 

Módosítási díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a 

szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió forint,a 

rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló 

tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint. 

                                                 
28 3 havi EURIBOR + RKG1 összege nem lehet kisebb, mint 0,48%/év 
29 Az RKG1 az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Gépgyártó és Forgalmazó Finanszírozási 

Hitelprogram keretében nyújtott beruházási hitelek esetén alkalmazott MFB refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke 

2018-ban 0,91%/év. RKG1 mértékének megállapítására évente kerül sor, melyet az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év 

november 30-ig hoz nyilvánosságra a honlapján keresztül, legközelebb 2019. évre vonatkozóan, 2018. november 30-i 

közzétételi határidővel.  
30 3 havi EURIBOR + RKG2 összege nem lehet kisebb, mint 0,48%/év 
31 Az RKG2 az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Gépgyártó és Forgalmazó Finanszírozási 

Hitelprogram keretében nyújtott forgóeszköz és készletfinanszírozó hitelek esetén alkalmazott MFB refinanszírozási 

kamatfelár, melynek mértéke 2018-ban 1,43%/év. 
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Projektvizsgálati vagy bírálati díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és legfeljebb 1 millió 

forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a vállalkozás által fizetendő 

késedelmi kamat mértékét az aktuális kondíciós listája szerint 

határozhatja meg. 
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1. sz. függelék 

a MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Gépgyártó- és 

Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogramhoz  

 

A regionális beruházási támogatási kategóriában és a KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás kategóriában történő finanszírozás részletes szabályai 

 
I. A regionális beruházási támogatás (ezen alpont vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 

 

1.  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás 

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet 

aa) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy 

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy 

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás valósít meg. 

 

Induló beruházás az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a 

létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési 

folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan 

létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény 

bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

 

2. Nagyvállalatok esetében a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a 

támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően 

megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét 

megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét. 

3.Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését 

eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő 

bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható 

költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új 

tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás 

megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

4. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a 

beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és 

középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja. 

5. Az az előírás, hogy a hitelprogram keretében beszerzett eszköznek újnak kell lennie, nem akadályozza a 

gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi 

eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban 

biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a 

fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi 

eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási 

időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 6. Nagyberuházás (az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az 

összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget) esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 

megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől 

független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 

beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét. 

 7. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új 

munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe 

venni. 

8. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó 

és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött 

szerződés alapján merült fel. 
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9. Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és 

ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a 

projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki. 

10. A kedvezményezett (pályázó) a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben nyilatkozni köteles, 

hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a 

létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

A kedvezményezettnek (a pályázónak) a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben vállalnia kell, 

hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követően két évig nem kerül sor 

áttelepítésre abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg 

kívánja valósítani. 

 

Áttelepítésnek minősül, ha 

a) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett, vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található 

létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található 

azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), 

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább 

részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és 

c) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos 

vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 

 

II. KKV-knak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó további feltételek: 

1. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett 

beruházás a fentiekben foglaltak szerinti induló beruházásnak minősüljön.  

2. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás elszámolható költségei a beruházáshoz 

kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak költségei. 

3. Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és 

ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották 
 

A finanszírozás az alábbi esetekben kizárólag bejelentés alapján és az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 

jóváhagyást követően nyújtható: 

1. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatási jogcím esetén, 

amennyiben a támogatástartalom a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve 

a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen 

egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az 

adott régióban kaphat, 

2. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatás esetén amennyiben a támogatástartalom vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 

7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

 
A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni (Atr. 18/A-18/D. §-ai alapján) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

részére 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából pedig a támogatott 

tevékenységtől függően a 60 000 vagy 500 000 eurót meghaladó egyedi támogatásról. 
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MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram  

(továbbiakban: Hitelprogram) 
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 11.2 hitelcél) 

Termékleírás 
 

Hitelprogram keretösszege
32

 

 50 milliárd Ft  

Hitelprogram bevezetésének indoka 

 A piacon elérhető finanszírozási lehetőségek, hitelprogramok, támogatási programok vizsgálata, továbbá a piaci 

szereplőkkel történt egyeztetések után az MFB úgy döntött, hogy mezőgazdasági gépek gyártását, 

forgalmazását, megvásárlását elősegítendő kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciót vezet be. 

Hitelprogram célja  

 A Hitelprogram célja olyan új - a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az internetes honlapján 

hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő - mezőgazdasági 

gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági 

gépgyártó (továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő 

gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít. 

Hitel típusa 

 Éven túli beruházási hitel (továbbiakban: Hitel). 

Hitelfelvevők köre 

 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti 

ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet
33

I. mellékletében 

meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező 

a) egyéni vállalkozás (egyéni vállalkozó, egyéni cég) 

b) gazdasági társaság 

c) szövetkezet 

d) európai részvénytársaság 

formában működő és induló vállalkozások, továbbá őstermelők, akik olyan új - a Gépkatalógusban szereplő - 

mezőgazdasági gépet vásárolnak, amelyet a Gépgyártó saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló 

Gépkereskedő útján értékesít (továbbiakban: Hitelfelvevő). 

A Hitelprogramból kizártak köre 

 A Hitelprogram keretében nem részesülhet finanszírozásban - nem köthető kölcsönszerződés - olyan 

vállalkozással, amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában: 

a) gazdasági társaság, európai részvénytársaság és szövetkezet esetén, amely a cégbíróságon nincs 

bejegyezve; egyéni vállalkozó esetén nem rendelkezik érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 

őstermelő esetén pedig nem rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal; 

b) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, illetve amely megfelel azon 

                                                 
32az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram és az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási 

Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Program együttes keretösszege 50 Mrd Ft. 
33az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a 

vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (HL L 193., 2014.7.1.)  
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feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne és/vagy amelynek 

kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást 

vagy részletfizetést engedélyezett) vagy adószáma felfüggesztésre került;  

c) a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

d) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy 

nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

e) hitel-, kölcsön- bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással 

rendelkezik; 

f) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy 

állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának; 

g) amely a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és 

Beruházási Alapok (2014-2020)-ból, vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással 

összefüggésben a támogatási szerződésben vállalat kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 

h) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja ahol: 

1. a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szankciós, 

korlátozó listán szerepel, 

2. az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja végrehajtani, 

3. az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a Bank – reputációjának védelme 

érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg. 

i) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül 

j) amely általános csekély összegű támogatás
34

, regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás esetén 

i. a 1379/2013/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban végez 

tevékenységet  

ii. mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik 

iii. mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, amennyiben:  

1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ 

k) nem felel meg az intézményi kezes kezességvállalási feltételeinek 

l) fő tevékenysége:  

i. fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40),  

ii. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00),  

iii. katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40), 

iv. dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 0115, 120, 46.35, 46.39, 

47.26) 

v. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 9609) 

vi. pénzügyi közvetítés (TEÁOR’08 6411-6630) 

m) amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja: 

i. jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik,  

ii. fegyverkereskedelem, környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység. 

n) valamely hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása a 2000. évi C. törvény (Szmt.) 

szerint,  

o) valamely az ügyféllel a CRR
35

 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős 

végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószáma felfüggesztésre került. 

p) aki adósként, vagy adóstársként, vagy egyéb kötelezettként a magáncsőd intézményéről és a természetes 

személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt 

áll 

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

                                                 
34az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. 

december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352., 2013.12.24) 
35a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 

2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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átlátható szervezetnek 

A hitel felhasználása 

 A Hitelprogram keretében igényelt hitel a Kincstár által az internetes honlapján hivatalosan közzétett 

Gépkatalógusban szereplő olyan mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozására fordítható, amelyeket 

az ügyfél a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván.  

 

A hitelből ugyanazon Gépgyártótól, Gépkereskedőtől egyidejűleg több gép/berendezés is vásárolható.  

 

A hitel felhasználását a Gépgyártó vagy a Gépkereskedő által kiállított számlával kell igazolni. A Saját erő 

megfizetését részszámlával és a pénzügyi teljesítést bizonylattal kell igazolni. A hitellel fedezett vételárrészt az 

MFB a végszámla kiállítását követően a Gépgyártó vagy Gépkereskedő részére közvetlenül fizeti meg. 

 

A kedvezményes kamatozású hitel csekély összegű támogatási kategóriában történő igénylése esetén a 

gép/berendezés a hitelkérelem benyújtását megelőzően megrendelhető. A kedvezményes kamatozású hitel 

csoportmentességi támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a hitelszerződés 

megkötését, illetve az intézményi kezességi kérelem benyújtását követően rendelhető meg. 

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható hitel 

 a) a Hitelfelvevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a 

Hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;  

b) más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; vagy 

c) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg 

is) végrehajtott beruházás finanszírozására;  

d) forgóeszköz finanszírozáshoz 

e)  importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás címén 

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

h) a beruházás megvalósításához kapcsolódó járulékos költségek (szállítás, üzembe helyezés, 

engedélyezés, stb) és az eszköz üzemeltetésével kapcsolatos költségek (karbantartás, javítás, munkabér 

költségek, stb) finanszírozásához. 

Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható továbbá támogatás: 

a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 

nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

 

Nem nyújtható továbbá kedvezményes kamatozású hitel az alábbi csoportmentességi támogatási 

kategóriákban az alább felsorolt beruházási célok megvalósításához: 

 

Regionális beruházási támogatás esetén: 

a) acélipari tevékenységhez, 

b) hajógyártási tevékenységhez, 

c) szénipari tevékenységhez, 

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

f) energiatermelés, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását 

szolgáló beruházáshoz. 

 

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatási kategória esetén: 

a) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások a fiatal mezőgazdasági termelők számára 

a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított 24 hónapon belül nyújtott támogatás kivételével; 

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás 

- ide értve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/20170110164228_G%C3%A9pkatal%C3%B3gus+k%C3%B3djegyz%C3%A9k+20131110-tol.pdf/
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támogatásra vonatkozó esetet is - megszegésével. 

 

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatási kategória esetén: 

a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához, 

b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához. 

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás 

- ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós 

támogatásra vonatkozó esetet is - megszegésével. 

A hitel összege 

 Minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft. 

Saját erő 

  A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a Hitelfelvevő áfa visszaigénylésre nem jogosult, 

bruttó – bekerülési értékének regionális beruházási támogatási kategória esetén legalább 25%-a minden állami 

támogatástól mentesen.  

Egyéb támogatási kategóriákban a gép nettó – vagy amennyiben a Hitelfelvevő áfa visszaigénylésre nem 

jogosult, bruttó – vételára finanszírozható. 

A hitel pénzneme 

 HUF 

A hitel árazása közvetítői konstrukcióban: kamat, díjak, jutalékok 

 Ügyleti kamat1:  3 havi EURIBOR + 3,30% / év 

Ügyleti kamat2
36

: megegyezik az ügyfél egyéni referencia rátájának mértékével 

intézményi készfizető kezesség 

díja 

Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye 

szerint 
 

Futamidő alakulása 

 

 

 

 

 A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási idő 1 év 

Futamidő a megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de 

legfeljebb 7 év  

Türelmi idő 1 év 
 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége 

 Tőketörlesztés a türelmi időt 

követően 

- naptári negyedévente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben, a 

naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján, vagy  

- évente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben az ügyfél 

választása szerinti negyedév utolsó hónapjának 15. napján  

Ügyleti kamat fizetése naptári negyedévente, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján 

esedékes 
 

Biztosítékok 

 a) a beruházás tárgyára alapított ingó jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 

b)  intézményi készfizető kezesség a hitel tőkeösszegének és járulékainak 80%-ára  

c) jogi személy ügyfelek esetén a közvetlen többségi befolyással rendelkező természetes személy tulajdonos 

készfizető kezességvállalása, vagy ügyfélminősítés függvényében az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadot 

képviselő jogi személy tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása 

 

A beruházás tárgyát képező ingóságra kötött vagyonbiztosítás kötvényén az MFB Zrt-t zálogjogosultként fel 

kell jegyeztetni.  

                                                 
36 Az ügyleti kamat2 alkalmazására abban az esetben kerül sor, amennyiben a beruházás nem felel meg a csoportmentességi kategóriára 
érvényes szabályoknak és az ügyfél nem rendelkezik elegendő szabad de minimis támogatási kerettel, vagy a támogatás mértéke az ügyfél 

rendelkezésére álló támogatásintenzitási korlátot meghaladná. 
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Hitelkérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a beruházás tárgyát képező gépet értékesítő Gépgyártónál, vagy Gépkereskedőnél lehet 

benyújtani. A Hitelprogramban közreműködő Gépgyártók, Gépkereskedők listája ITT érhető el. 

Igénybevételi lehetőség 

 A Hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig vagy a Hitelprogram 

keretösszegének kimerüléséig van lehetőség. 

 

Refinanszírozási konstrukcióban történő igénylés esetén alkalmazott feltételek 

Hitelprogramból kizártak köre 

 Refinanszírozási konstrukcióban az alábbi kizárásokat nem kell alkalmazni:  

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

átlátható szervezetnek 

 

Refinanszírozási konstrukcióban kizárt – a felsoroltakon kívül - azon vállalkozás finanszírozása, amely 

s) általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetében – figyelembe véve a vállalkozás által illetve 

vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt megelőző két 

évben igénybe vett csekély összegű támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad általános csekély 

összegű (de minimis) keret; 

t) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás esetében – figyelembe véve a vállalkozás által 

illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt 

megelőző két évben igénybe vett csekély összegű támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad 

mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret 

Hitel felhasználása 

 A Hitelprogram keretében igényelt hitel a Kincstár által az internetes honlapján hivatalosan közzétett 

Gépkatalógusban szereplő olyan mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozására fordítható, amelyeket 

az ügyfél a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván.  

 

A hitel felhasználását a Gépgyártó vagy a Gépkereskedő által kiállított számlával kell igazolni. A hitellel 

fedezett vételárrészt a pénzügyi intézmény a Gépgyártó vagy Gépkereskedő részére közvetlenül fizeti meg. 

 

A kedvezményes kamatozású hitel csekély összegű támogatási kategóriában történő igénylése esetén a 

gép/berendezés a hitelkérelem benyújtását megelőzően megrendelhető. A kedvezményes kamatozású hitel 

csoportmentességi támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a refinanszírozási 

kölcsönkérelem MFB-hez történő benyújtását, illetve intézményi kezesség biztosíték esetén az intézményi 

kezességi kérelem benyújtását követően rendelhető meg. 

 

Az egyes támogatási kategóriákban történő felhasználás részletes szabályait a Termékleírás 1. sz. és 2. sz. 

függeléke tartalmazza 

A hitelprogram vonatkozásában  nem nyújtható hitel 

 Refinanszírozási konstrukcióban nem kizárt a beruházás megvalósításához kapcsolódó járulékos költségek 

(szállítás, üzembe helyezés, engedélyezés, stb) és az eszköz üzemeltetésével kapcsolatos költségek 

(karbantartás, javítás, munkabér költségek, stb) finanszírozása. 

A hitel árazása refinanszírozás esetén: kamat, díjak, jutalékok 

 
Beruházási hitel kamata

37
 3 havi EURIBOR + RKG3

38
 + legfeljebb 2,4 %/év 

                                                 
373 havi EURIBOR + RKG3 összege nem lehet kisebb, mint 0,48%/év 
38

Az RKG3 az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram keretében nyújtott beruházási 

hitelek esetén alkalmazott MFB refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke 2018-ban 0,91%/év. RKG3 mértékének megállapítására 

évente kerül sor, melyet az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra a honlapján keresztül, legközelebb 2019. 
évre vonatkozóan, 2018. november 30-i közzétételi határidővel. 

 

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/agrarium/hitel/mfb-nemzeti-gepfinanszirozasi-program-mezogazdasagi-vevofinanszirozasi-hitelprogram-t93-p93
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/20170110164228_G%C3%A9pkatal%C3%B3gus+k%C3%B3djegyz%C3%A9k+20131110-tol.pdf/
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Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Folyósítási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, 

de legfeljebb egyszeri 1%. 

Módosítási díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a 

szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió forint,a 

rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló 

tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint. 

Projektvizsgálati vagy bírálati díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és legfeljebb 1 millió 

forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a vállalkozás által fizetendő 

késedelmi kamat mértékét az aktuális kondíciós listája szerint 

határozhatja meg. 
 

Futamidő alakulása 

 

 

 

 

 A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási idő maximum 1 év 

Futamidő maximum 7 év  

Türelmi idő maximum 1 év 
 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége 

 Tőketörlesztés a türelmi időt követően egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben 

Ügyleti kamat fizetése havonta vagy negyedévente esedékes 

A tőkefizetés gyakorisága nem haladhatja meg a kamatfizetés gyakoriságát. 
 

Biztosítékok 

 Szokásos bankári biztosítékok. 

A hitelhez lehetséges intézményi készfizető kezesség igénybevétele. 

Hitelkérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a hitelprogramban résztvevő együttműködő partnereinkhez lehet benyújtani. A programban 

résztvevő partnerek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 
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1. sz. függelék  

az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogramhoz  

 

Az egyes támogatási kategóriákban történő finanszírozás speciális szabályai 

 I. A regionális beruházási támogatás (ezen alpont vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 

 

1.  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak 

minősüljön, amelyet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdés a)-

d) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás valósít meg. 

Induló beruházás az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a 

létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 

termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével 

olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 

létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

 

Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévő létesítmény 

tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban 

végzett tevékenységgel azonos, vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek 

független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 

került volna, feltéve, hogy az új, vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 

létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek. 

 

3.Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését 

eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő 

bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az 

elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében 

használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak 

a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

 

4. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a 

beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig 

fenntartja. 

 

5. Az az előírás, hogy a hitelprogram keretében beszerzett eszköznek újnak kell lennie, nem akadályozza a 

gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott 

tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban 

biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére 

a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt 

tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a 

gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 

6. Nagyberuházás (az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 

beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt 

figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget) esetén az 

odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor 

háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független 

harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 

beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét. 

7. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott 

új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként 

figyelembe venni. 
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8. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a 

beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron 

kötött szerződés alapján merült fel. 

10. A kedvezményezett hitelkérelemben és a hitelszerződésben nyilatkozni köteles, hogy a hitelkérelem 

benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a 

hitelkérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

A kedvezményezettnek (a pályázónak) a hitelkérelemben és a hitelszerződésben vállalnia kell, hogy a 

hitelkérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követően két évig nem kerül sor áttelepítésre abba 

a létesítménybe, amelyben a hitelkérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

Áttelepítésnek minősül, ha 

a) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található 

létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található 

azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), 

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább 

részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és 

c) a hitelkérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos 

vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 

 

II. KKV-knak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó további feltételek: 

1. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett 

beruházás a fentiekben foglaltak szerinti induló beruházásnak minősüljön.  

2. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás elszámolható költsége megegyezik a gép 

adásvételi szerződésben szereplő vételárával.  

III. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

1. a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell: 

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása, 

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának 

javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál, 

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és 

fejlesztése, 

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai 

sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely 

Natura 2000 terület vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket 

képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul, 

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 

állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy 

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 

állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése. 

2. A támogatás feltétele, hogy 

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, 

vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges 

mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és 

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás 

lefolytatásra kerüljön. 

3. A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő 

előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha 

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi 

üzemanyag- vagy energiafogyasztását, 

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén 

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem 
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átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és 

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon, 

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló 

beruházás esetén 

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére 

szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó 

mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását, 

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő 

létesítmény átlagos éves fogyasztását, és 

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)-(6) 

bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak. 

5. Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja 

végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell 

meghatározni. 

6. Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 

beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak. 

7. Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a 

nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít. 

9. Nem támogatható a 8. f) pontban felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, 

amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy 

felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi. 

10. A 8. f) pontban meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni 

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő, 

b) tározó létrehozására irányuló, 

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló 

beruházásra. 

 

 

IV. A 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatás olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek 

feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik. 

2. A támogatás feltétele, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön. 

 

A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni (Atr. 18/A-18/D. §-ai alapján) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

részére 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából pedig a támogatott 

tevékenységtől függően a 60 000 vagy 500 000 eurót meghaladó egyedi támogatásról. 

 

Bejelentési határértékek 

A finanszírozás az alábbi esetekben kizárólag bejelentés alapján és az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 

jóváhagyást követően nyújtható: 

1. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatási jogcím esetén, 

amennyiben a támogatástartalma beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a 

nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen 

egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az 

adott régióban kaphat, 

2. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatási jogcím esetén, amennyiben a támogatástartalom vállalkozásonként és beruházási projektenként 

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

3. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági 

üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott 

támogatási jogcím esetén, amennyiben a támogatástartalom a támogatás vállalkozásonként és beruházási 
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projektenként meghaladja az 500 ezer eurót, 

4. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatási jogcím esetén, 

amennyiben a támogatástartalom a támogatás vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja 

vállalkozásonként és beruházási projektenként a 7,5 millió eurót. 
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2. sz. függelék  

az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogramhoz  

 

 A Hitelprogram keretében alkalmazott állami támogatási kategóriák 

összefoglalása 

Állami támogatás formája és támogatási kategóriák 

 A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint 

az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az 

MFB Zrt. adja ki. 

 

A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés 

meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. 

 

A kedvezményes kamatozású beruházási hitel lehet  

1. csekély összegű támogatás 

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás, vagy  

b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
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 alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de 

minimis) támogatás, vagy  

2. csoportmentességi támogatás 

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás, vagy  

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján KKV-knak nyújtott beruházási támogatás. 

e) 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális 

javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

f) 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

A fenti támogatási kategóriák közötti választás annak függvénye, hogy a hiteligénylő és a beruházás melyik 

állami támogatási kategóriába tartozó feltételeknek felel meg.  

Maximális támogatás nagysága és támogatás összeszámítási szabályok 

 Minden támogatási kategória esetén a támogatások támogatástartalmába beleszámít a hitelprogram keretében 

nyújtott kedvezményes kamat támogatástartalma, illetve az intézményi kezes készfizető kezességvállalása 

esetén a kezességi díjtámogatás és a kezességvállalás támogatástartalma is. A támogatás intenzitás 

meghatározásakor pedig figyelembe kell venni a beruházáshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás 

támogatásintenzitását is. 

 

d) Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év 

időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurót.  

 

e) Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év 

időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 15.000 eurót.  

 

f) Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján az egy 

beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása  

 

                                                 
39

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i rendelet (HL L 352., 2013.12.24) 
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Beruházás megvalósításának helye szerinti régió 

amennyiben a támogatás 

kedvezményezettje (hitelfelvevő) 

Középvállalat 
Kisvállalkozás, 

mikro vállalkozás 

Észak Magyarország, Észak Alföld, Dél Alföld, Dél Dunántúl 60% 70% 

Közép Dunántúl 45% 55% 

Nyugat Dunántúl 35% 45% 

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, 

Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, 

Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, 

Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, 

Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 

Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 

Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, 

Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, 

Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, 

Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, 

Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, 

Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 

45% 55% 

Piliscsaba és Pilisjászfalu 30% 40% 

 

g) KKV-knak nyújtott beruházási támogatásikategória esetén a támogatás intenzitás nem haladhatja meg a 

következő mértéket 

iii) kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20%-át 

iv) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10%-át 

 

h) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

i) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával 

kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

Beruházás megvalósításának helye 

szerinti régió 

elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó támogatás 
(ld e) pont) 

mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának, 
forgalmazásának 
támogatása (ld. f) pont) 

KKV 

fiatal gazda, gazdálkodói 
tevékenységet 5 évnél 
nem régebben kezdett 
termelők 

KKV 

Közép Magyarország 40% 60% 40% 

Észak Magyarország, Észak Alföld, 

Dél Alföld, Dél Dunántúl, Közép 

Dunántúl, Nyugat Dunántúl 

50% 70% 50% 

 

Amennyiben a beruházáshoz azonos elszámolható költségek vonatkozásában többféle támogatási kategória 

szerinti támogatás kapcsolódik a támogatás maximális mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában 

együttesen előforduló támogatási kategóriák* 

támogatás maximális mértéke nem haladhatja 

meg – a csekély összegű támogatási kategóriára 

vonatkozó összeghatár mellett - az alábbi 
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támogatási kategória szerinti maximális mértéket 

általános csekély összegű és regionális beruházási 

támogatás 

regionális beruházási támogatás 

általános csekély összegű és KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás 

KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 

mezőgazdasági csekély összegű és elsődleges 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó támogatás 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 

támogatás 

mezőgazdasági csekély összegű és mezőgazdasági 

termékek feldolgozásának, forgalmazásának 

támogatása 

mezőgazdasági termékek feldolgozásának, 

forgalmazásának támogatása 

* A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatás. 

Támogatási kategóriák elhatárolása 

 

  

agrár nem agrár 

mezőgazda

sági 

csekély 

összegű 

támogatás 

elsődleges 

mezőgazda

sági 

termeléshe

z 

kapcsolódó 

támogatás 

mezőgazda

sági 

termékek 

feldolgozás

ához, 

forgalmazá

sához 

kapcsolódó 

támogatás 

általános 

csekély 

összegű 

támogatás 

regionális 

beruházási 

támogatás 

KKV-knak 

nyújtott 

beruházási 

támogatás 

A beruházás célja az 

mezőgazdasági termékek 

elsődleges előállítása és 

a vállalkozás 

tevékenységei között 

szerepel elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

(EUMSZ I. számú 

melléklete szerinti 

termékek előállítása), 

igen igen nem  nem  nem nem 

A beruházás célja az 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás 

főtevékenysége 

elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

(EUMSZ I. számú 

melléklete szerinti 

termékek előállítása), 

igen nem igen nem nem nem 

A beruházás célja 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás a 

tevékenységi körében 

szerepel elsőleges 

mezőgazdasági termelés 

igen nem igen nem igen igen 



43 

 

A beruházás célja 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás tevékenységi 

körében nem szerepel 

elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

nem nem igen igen igen igen 

A beruházás célja NEM 

mezőgazdasági termékek 

elsődleges előállítása és 

NEM mezőgazdasági 

termékek feldolgozása, 

forgalmazása 

nem nem nem  igen igen igen 

 

 

 

MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Program  

(továbbiakban: Program) 
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 11.3 lízingcél) 

Termékleírás 
 

Hitelprogram keretösszege
40

 

 50 milliárd Ft  

Program bevezetésének indoka 

 A piacon elérhető finanszírozási lehetőségek, programok, támogatási programok vizsgálata, továbbá a piaci 

szereplőkkel történt egyeztetések után az MFB úgy döntött, hogy mezőgazdasági gépek gyártását, 

forgalmazását, megvásárlását elősegítendő kedvezményes kamatozású zárt végű pénzügyi lízingkonstrukciót 

vezet be. 

Program célja  

 A Program célja olyan új - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az internetes honlapján 

hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (a továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő - mezőgazdasági 

gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági 

gépgyártó (a továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő 

gépkereskedők (a továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít. 

Lízing típusa 

 Zárt végű pénzügyi lízing (a továbbiakban: Lízing). 

Lízingbevevők köre 

 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti 

ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 

                                                 
40az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram és az MFB Nemzeti 

Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Program együttes keretösszege 

50 Mrd Ft. 
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összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet
41

I. mellékletében 

meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező 

a) egyéni vállalkozás (egyéni vállalkozó, egyéni cég) 

b) gazdasági társaság 

c) szövetkezet 

d) európai részvénytársaság 

formában működő és induló vállalkozások, továbbá őstermelők, akik olyan új - a Gépkatalógusban szereplő - 

mezőgazdasági gépet szereznek be, amelyet a Gépgyártó saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló 

Gépkereskedő útján értékesít (a továbbiakban: Lízingbevevő). 

A Programból kizártak köre 

 A Program keretében nem részesülhet finanszírozásban - nem köthető lízingszerződés - olyan vállalkozással, 

amely a lízingkérelem benyújtásának időpontjában: 

a) gazdasági társaság, európai részvénytársaság és szövetkezet esetén, amely a cégbíróságon nincs 

bejegyezve; egyéni vállalkozó estén nem rendelkezik érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 

őstermelő esetén pedig nem rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal; 

b) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, illetve amely megfelel azon 

feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne és/vagy amelynek 

kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást 

vagy részletfizetést engedélyezett) vagy adószáma felfüggesztésre került;  

c) a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

d) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a lízingkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott 

tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

e) hitel-, kölcsön- bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással 

rendelkezik; 

f) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, 

vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának; 

g) amely a lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és 

Beruházási Alapok (2014-2020)-ból, vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással 

összefüggésben a támogatási szerződésben vállalat kötelezettségét neki felróható okból nem 

teljesítette; 

h) amely jogszabályban vagy a Lízingszerződés megkötésének feltételeként meghatározott 

nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát 

visszavonja ahol: 

i. a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szankciós, 

korlátozó listán szerepel, 

ii. az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank nem tudja végrehajtani, 

iii. az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a Bank – reputációjának védelme 

érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg. 

i) amely vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül 

j) amely általános csekély összegű támogatás
42

, regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás esetén 

i. a 1379/2013/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban végez 

tevékenységet  

ii. mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik 

iii. mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, amennyiben:  

1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ 

                                                 
41az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti 

ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról (HL L 193., 2014.7.1.)  
42az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352., 2013.12.24) 
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k) nem felel meg az intézményi kezes kezességvállalási feltételeinek 

l) fő tevékenysége:  

i. fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40),  

ii. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00),  

iii. katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40), 

iv. dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 0115, 120, 46.35, 46.39, 

47.26) 

v. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 9609) 

vi. pénzügyi közvetítés (TEÁOR’08 6411-6630) 

m) amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja: 

i. jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik,  

ii. fegyverkereskedelem, környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység. 

n) valamely hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása a 2000. évi C. törvény (Szmt.) 

szerint,  

o) valamely az ügyféllel a CRR
43

 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős 

végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószáma felfüggesztésre került. 

p) aki adósként, vagy adóstársként, vagy egyéb kötelezettként a magáncsőd intézményéről és a 

természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési 

eljárás hatálya alatt áll 

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

átlátható szervezetnek 

A lízing felhasználása 

 A Program keretében igényelt lízing a Kincstár által az internetes honlapján hivatalosan közzétett 

Gépkatalógusban szereplő olyan mezőgazdasági gépek beszerzésének finanszírozására fordítható, amelyeket az 

ügyfél a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván.  

 

Egy lízingszerződés tárgyát képezheti ugyanazon gépgyártótól, gépkereskedőtől egyidejűleg lízingelt több 

gép/berendezés is.  

 

A Gépgyártó vagy a Gépkereskedő a teljes vételárról szóló számlát a lízingbeadó (MFB) nevére állítja ki, aki a 

teljes vételárról számlát állít ki az ügyfél felé. Az ügyfél a saját erőt és az ÁFÁ-t az MFB részére fizeti meg. A 

teljes vételárat az MFB a folyósítási feltételek teljesítését követően a Gépgyártó vagy Gépkereskedő részére 

közvetlenül fizeti meg. 

 

A gépet/berendezést kizárólag az MFB rendelheti meg az intézményi kezes jóváhagyását követően. 

A Program vonatkozásában nem nyújtható lízing 

 a) a Lízingbevevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a 

Lízingbevevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;  

b) más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; vagy 

c) a lízingdöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) 

végrehajtott beruházás finanszírozására;  

d) forgóeszköz finanszírozáshoz 

e)  importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás címén 

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

h) a beruházás megvalósításához kapcsolódó járulékos költségek (szállítás, üzembe helyezés, engedélyezés, 

stb) és az eszköz üzemeltetésével kapcsolatos költségek (karbantartás, javítás, munkabér költségek, stb.) 

                                                 
43a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 

rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/20170110164228_G%C3%A9pkatal%C3%B3gus+k%C3%B3djegyz%C3%A9k+20131110-tol.pdf/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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finanszírozásához. 

Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható továbbá támogatás: 

a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott 

támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

 

Nem nyújtható továbbá lízing formájában kedvezményes finanszírozás az alábbi csoportmentességi 

támogatási kategóriákban az alább felsorolt beruházási célok megvalósításához: 

 

Regionális beruházási támogatás esetén nem nyújtható hitel továbbá a következőkre: 

a) acélipari tevékenységhez, 

b) hajógyártási tevékenységhez, 

c) szénipari tevékenységhez, 

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz. 

 

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatási kategória esetén: 

a) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások a fiatal mezőgazdasági termelők számára a 

gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított 24 hónapon belül nyújtott támogatás kivételével; 

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás - 

ide értve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra 

vonatkozó esetet is - megszegésével. 

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatási kategória esetén: 

a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához, 

b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához. 

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás - 

ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra 

vonatkozó esetet is - megszegésével. 

A lízing összege 

 Minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft. 

Saját erő 

  A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozó áfa visszaigénylésre nem jogosult, 

bruttó – bekerülési értékének regionális beruházási támogatási kategória esetén legalább 25%-a minden állami 

támogatástól mentesen.  

Amennyiben a vállalkozó áfa visszaigénylésre nem jogosult, az áfa mértékének megfelelő nagyságú saját 

erővel kell rendelkeznie. 

A lízing pénzneme 

 HUF 

A lízing kondíciói közvetítői konstrukcióban: kamat, díjak, jutalékok 

 Ügyleti kamat1:  3 havi EURIBOR + 3,30% / év 

Ügyleti kamat2
44

: megegyezik az ügyfél egyéni referencia rátájának mértékével 

                                                 
44 Az ügyleti kamat2 alkalmazására abban az esetben kerül sor, amennyiben a beruházás nem felel meg a csoportmentességi 

kategóriára érvényes szabályoknak és az ügyfél nem rendelkezik elegendő szabad de minimis támogatási kerettel, vagy a 

támogatás mértéke az ügyfél rendelkezésére álló támogatásintenzitási korlátot meghaladná. 
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intézményi készfizető kezesség 

díja 
Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint 

Futamidő a megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de 

legfeljebb 7 év  

szerződésmódosítási díj MFB hatályos kondíciós listája szerint 
 

Lízingdíj esedékessége 

 

lízingdíj tőkerész esedékessége  

1. naptári negyedévente egyenlő nagyságú részletekben, a naptári 

negyedév utolsó hónapjának 15. napján, vagy  

2. évente egyenlő nagyságú részletekben az ügyfél választása 

szerinti negyedév utolsó hónapjának 15. napján 

lízingdíj kamatrész 

esedékessége 

naptári negyedévente, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján 

 

Előtörlesztés 

 

 

 

 

Előzetes bejelentés alapján a Lízingbevevőnek lehetősége van a Lízingszerződésben meghatározott lízingdíjnál 

nagyobb összegű lízingdíj megfizetésére, amely az utolsóként esedékes lízingdíjak tőketartalmának 

törlesztéseként kerül jóváírásra.  

Lízingtárgy tulajdonjog átszállásának szabályai  

 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott összes lízingdíjat (lízingdíj tőke- és 

kamattörlesztő részét), illetve minden egyéb, a Lízingbeadót a Lízingszerződés alapján megillető járulékos 

költséget (esetleges késedelmi kamatok, stb.) megfizeti, akkor a Lízingbeadó tulajdonátruházó nyilatkozata 

alapján a Lízingbevevő megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát. 

A Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése miatt felmerülő illetéket, költségeket, adókat a Lízingbevevő 

viseli. 

Biztosítékok 

 a)  intézményi készfizető kezesség a lízing tőkeösszegének és járulékainak 80%-ára  

b) jogi személy ügyfelek esetén a többségi befolyással rendelkező természetes személy tulajdonos készfizető 

kezességvállalása, vagy ügyfélminősítés függvényében az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadot képviselő 

jogi személy tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása 

A lízingelt eszköz az MFB tulajdonát képezi, a lízingtárgyra kötött vagyonbiztosítás társbiztosítottja az MFB 

Zrt.  

Lízingkérelem benyújtása 

 A lízingkérelmet a lízingtárgyat értékesítő Gépgyártónál, vagy Gépforgalmazónál lehet benyújtani. A 

Programban közreműködő Gépgyártók, Gépforgalmazók listája ITT érhető el. 

Igénybevételi lehetőség 

 A Program keretében lízingszerződés megkötésére 2020. december 31-ig vagy a Program keretösszegének 

kimerüléséig van lehetőség. 

 

A mezőgazdasági vevőfinanszírozási zárt végű pénzügyi lízinget refinanszírozó 

hitel igénylése esetén alkalmazott feltételek 

A programból kizártak köre 

 Refinanszírozási konstrukcióban az alábbi kizárásokat nem kell alkalmazni:  

q) olyan kérelmező, mellyel szemben a megelőző két évben az MFB veszteséget írt le. 

r) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

átlátható szervezetnek 

 

Refinanszírozási konstrukcióban kizárt – a felsoroltakon kívül - azon vállalkozás finanszírozása, amely 

s) általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetében – figyelembe véve a vállalkozás által 

illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt 

megelőző két évben igénybe vett csekély összegű támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad 

általános csekély összegű (de minimis) keret; 

t) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás esetében – figyelembe véve a vállalkozás által 

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/agrarium/hitel/mfb-nemzeti-gepfinanszirozasi-program-mezogazdasagi-vevofinanszirozasi-zart-vegu-penzugyi-lizing-program-t95-p95
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illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt 

megelőző két évben igénybe vett csekély összegű támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad 

mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret 

Lízing felhasználása 

 A Program keretében igényelt lízing a Kincstár által az internetes honlapján hivatalosan közzétett 

Gépkatalógusban szereplő olyan mezőgazdasági gépek beszerzésének finanszírozására fordítható, amelyeket az 

ügyfél a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván.  

A lízing csoportmentességi támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a 

refinanszírozási kölcsönkérelem MFB-hez történő benyújtását, illetve intézményi kezesség biztosíték esetén az 

intézményi kezességi kérelem benyújtását követően rendelhető meg. 

A program vonatkozásában  nem nyújtható lízing 

 Refinanszírozási konstrukcióban nem kizárt a beruházás megvalósításához kapcsolódó járulékos költségek 

(szállítás, üzembe helyezés, engedélyezés, stb.) és az eszköz üzemeltetésével kapcsolatos költségek 

(karbantartás, javítás, munkabér költségek, stb.) finanszírozása. 

A lízing kondíciói refinanszírozás esetén: kamat, díjak, jutalékok 

 ügyleti kamat
45

 3 havi EURIBOR + RKG4
46

 + legfeljebb 2,4 %/év 

Futamidő maximum 7 év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Folyósítási jutalék A lízingbeadó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, 

de legfeljebb egyszeri 1%. 

Módosítási díj A lízingbeadó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 

millió forint. 

Projektvizsgálati vagy bírálati díj A lízingbeadó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és legfeljebb 1 millió 

forint. 

Előtörlesztési díj A lízingbeadó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat A lízingbeadó pénzügyi intézmény a vállalkozás által fizetendő 

késedelmi kamat mértékét az aktuális kondíciós listája szerint 

határozhatja meg. 
 

Lízingdíj esedékessége 

 Lízingdíj tőkerész esedékessége  egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben 

Lízingdíj kamatrész esedékessége havonta vagy negyedévente  

A tőkefizetés gyakorisága nem haladhatja meg a kamatfizetés gyakoriságát. 
 

Előtörlesztés 

 A lízingbeadó pénzügyi intézmény szabályzatai szerint lehetséges. 

Lízingtárgy tulajdonjog átszállásának szabályai  

 A lízingbeadó pénzügyi intézmény szabályzatai szerint 

Biztosítékok 

 Szokásos bankári biztosítékok. 

A lízinghez lehetséges intézményi készfizető kezesség igénybevétele. 

Lízingkérelem benyújtása 

 A lízingkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez lehet benyújtani. A programban 

résztvevő partnerek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

                                                 
453 havi EURIBOR + RKG4 összege nem lehet kisebb, mint 0,48%/év 
46

Az RKG4 az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Program keretében 

nyújtott finanszírozás esetén alkalmazott MFB refinanszírozási kamatfelár, melynek mértéke 2018-ban 0,91%/év. RKG4 mértékének 

megállapítására évente kerül sor, melyet az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hoz nyilvánosságra a honlapján keresztül, 
legközelebb 2019. évre vonatkozóan, 2018. november 30-i közzétételi határidővel. 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/20170110164228_G%C3%A9pkatal%C3%B3gus+k%C3%B3djegyz%C3%A9k+20131110-tol.pdf/
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1. sz. függelék 

az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Programhoz 

 

 Az egyes támogatási kategóriákban történő finanszírozás speciális szabályai 

 I. A regionális beruházási támogatás (ezen alpont vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 

 

1.  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak 

minősüljön, amelyet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdés a)-

d) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás valósít meg. 

Induló beruházás az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a 

létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 

termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével 

olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 

létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

 

3.Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését 

eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő 

bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az 

elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében 

használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak 

a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

 

4. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a 

beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig 

fenntartja. 

 

5. Az az előírás, hogy a Program keretében beszerzett eszköznek újnak kell lennie, nem akadályozza a 

gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált, vagy meghibásodott 

tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban 

biztosított. A korszerűtlenné vált, vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz 

cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a 

lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 

továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 

6. Nagyberuházás (az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az 

összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget) esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás 

megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a 

kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett 

beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét. 

 

 7. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új 

munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként 

figyelembe venni. 

 

8. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a 

beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron 

kötött szerződés alapján merült fel. 

9. A kedvezményezett lízingkérelemben és a lízingszerződésben nyilatkozni köteles, hogy a lízingkérelem 

benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a lízing 
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kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

A kedvezményezettnek (a pályázónak) a lízingkérelemben és a lízingszerződésben vállalnia kell, hogy a 

lízingkérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követően két évig nem kerül sor áttelepítésre 

abba a létesítménybe, amelyben a lízingkérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

Áttelepítésnek minősül, ha 

a) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található 

létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található 

azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), 

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább 

részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és 

c) a lízingkérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos 

vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 

10. A kedvezményezett (pályázó) a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben nyilatkozni 

köteles, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a 

létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

A kedvezményezettnek (a pályázónak) a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben vállalnia kell, 

hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követően két évig nem kerül sor 

áttelepítésre abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg 

kívánja valósítani. 

 

Nem minősül elszámolható költségnek 

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a 

beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe, 

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben 

lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be, 

d) a lízing kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti 

személygépkocsi költsége, 

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 

felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 

 

II. KKV-knak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó további feltételek: 

1. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett 

beruházás a fentiekben foglaltak szerinti induló beruházásnak minősüljön.  

2. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás elszámolható költsége megegyezik a gép 

adásvételi szerződésben szereplő vételárával.  

Regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott támogatás esetén a támogatási kérelmet 

(hitelkérelmet) a projekttel vagy a tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban be kell 

nyújtani. Nem számolható el a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költség, illetve ráfordítás. 

Munkák megkezdésének vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a berendezések 

megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás minősül, vagy más olyan 

kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül 

előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő 

munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Felvásárlás 

esetén a „munkák megkezdése” a felvásárolt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök 

megszerzésének időpontja. 

III. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

1. a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell: 

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása, 
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b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának 

javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál, 

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és 

fejlesztése, 

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai 

sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely 

Natura 2000 terület vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket 

képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul, 

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 

állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy 

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 

állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése. 

2. A támogatás feltétele, hogy 

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, 

vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges 

mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és 

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás 

lefolytatásra kerüljön. 

3. A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő 

előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha 

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi 

üzemanyag- vagy energiafogyasztását, 

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén 

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem 

átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és 

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon, 

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló 

beruházás esetén 

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére 

szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó 

mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását, 

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő 

létesítmény átlagos éves fogyasztását, és 

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)-(6) 

bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak. 

5. Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja 

végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell 

meghatározni. 

6. Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 

beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak. 

7. Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a 

nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít. 

8. Nem támogatható a 8. f) pontban felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, 

amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy 

felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi. 

 

IV. A 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatás olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek 

feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik. 

2. A támogatás feltétele, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön. 
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A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni (Atr. 18/A-18/D. §-ai alapján) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

részére 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából pedig a támogatott 

tevékenységtől függően a 60 000 vagy 500 000 eurót meghaladó egyedi támogatásról. 

 

Bejelentési határértékek 

 

A finanszírozás az alábbi esetekben kizárólag bejelentés alapján és az Európai Bizottság jóváhagyásával, a 

jóváhagyást követően nyújtható: 

1. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatási jogcím esetén, 

amennyiben a támogatástartalom a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve 

a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen 

egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az 

adott régióban kaphat, 

2. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatási jogcím esetén, amennyiben a támogatástartalom vállalkozásonként és beruházási projektenként 

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

3. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági 

üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott 

támogatási jogcím esetén, amennyiben a támogatástartalom a támogatás vállalkozásonként és beruházási 

projektenként meghaladja az 500 ezer eurót, 

4. a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatási jogcím esetén, 

amennyiben a támogatástartalom a támogatás vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja 

vállalkozásonként és beruházási projektenként a 7,5 millió eurót. 
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2. sz. függelék 

az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zárt Végű Pénzügyi Lízing Programhoz 

 

A Program keretében alkalmazott állami támogatási kategóriák összefoglalása 

Állami támogatás formája és támogatási kategóriák 

 A Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve lízing 

formájában nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a 

lízingbevevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott lízing támogatástartalmáról és a 

támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki. 

 

A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés 

meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. 

 

A lízing formájában nyújtott kedvezményes kamatozású hitel lehet  

3. csekély összegű támogatás 

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás, vagy  

b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
47

 alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de 

minimis) támogatás, vagy  

4. csoportmentességi támogatás 

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás, vagy  

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján KKV-knak nyújtott beruházási támogatás. 

e) 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális 

javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

f) 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

A fenti támogatási kategóriák közötti választás annak függvénye, hogy a lízingigénylő és a beruházás melyik 

állami támogatási kategóriába tartozó feltételeknek felel meg.  

Maximális támogatás nagysága és támogatás összeszámítási szabályok 

 Minden támogatási kategória esetén a támogatások támogatástartalmába beleszámít a Programban lízing 

formájában nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalma, illetve az intézményi kezes 

készfizető kezességvállalása esetén a kezességi díjtámogatás és a kezességvállalás támogatástartalma is. A 

támogatás intenzitás meghatározásakor pedig figyelembe kell venni a beruházáshoz kapcsolódó vissza nem 

térítendő támogatás támogatásintenzitását is. 

 

a) Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év 

időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurót.  

 

b) Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén bármely három pénzügyi év 

időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 15.000 eurót.  

 

c) Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján az egy 

beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása  

 

Beruházás megvalósításának helye szerinti régió 
amennyiben a támogatás 

kedvezményezettje (lízingbevevő) 

                                                 
47

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i rendelet (HL L 352., 2013.12.24) 



54 

 

Középvállalat 
Kisvállalkozás, 

mikro vállalkozás 

Észak Magyarország, Észak Alföld, Dél Alföld, Dél Dunántúl 60% 70% 

Közép Dunántúl 45% 55% 

Nyugat Dunántúl 35% 45% 

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, 

Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, 

Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, 

Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, 

Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 

Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 

Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, 

Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, 

Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, 

Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, 

Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, 

Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 

45% 55% 

Piliscsaba és Pilisjászfalu 30% 40% 

 

d) KKV-knak nyújtott beruházási támogatási kategória esetén a támogatás intenzitás nem haladhatja meg 

a következő mértéket 

v) kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20%-át 

vi) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10%-át 

 

e) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

f) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával 

kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

 

Beruházás megvalósításának helye 

szerinti régió 

elsődleges mezőgazdasági 

termeléshez kapcsolódó támogatás 

(ld e) pont) 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának, 

forgalmazásának 

támogatása (ld. f) pont) 

KKV 

fiatal gazda, gazdálkodói 

tevékenységet 5 évnél 

nem régebben kezdett 

termelők 

KKV 

Közép Magyarország 40% 60% 40% 

Észak Magyarország, Észak Alföld, 

Dél Alföld, Dél Dunántúl, Közép 

Dunántúl, Nyugat Dunántúl 

50% 70% 50% 

 

Amennyiben a beruházáshoz azonos elszámolható költségek vonatkozásában többféle támogatási kategória 

szerinti támogatás kapcsolódik a támogatás maximális mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában 

együttesen előforduló támogatási kategóriák* 

támogatás maximális mértéke nem haladhatja 

meg – a csekély összegű támogatási kategóriára 

vonatkozó összeghatár mellett - az alábbi 

támogatási kategória szerinti maximális mértéket 

általános csekély összegű és regionális beruházási 

támogatás 

regionális beruházási támogatás 

általános csekély összegű és KKV-knak nyújtott 

beruházási támogatás 

KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 

mezőgazdasági csekély összegű és elsődleges elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 



55 

 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó támogatás támogatás 

mezőgazdasági csekély összegű és mezőgazdasági 

termékek feldolgozásának, forgalmazásának 

támogatása 

mezőgazdasági termékek feldolgozásának, 

forgalmazásának támogatása 

* A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági 

termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 

támogatás. 

Támogatási kategóriák elhatárolása 

 

  

agrár nem agrár 

mezőgazda

sági 

csekély 

összegű 

támogatás 

elsődleges 

mezőgazda

sági 

termeléshe

z 

kapcsolódó 

támogatás 

mezőgazda

sági 

termékek 

feldolgozás

ához, 

forgalmazá

sához 

kapcsolódó 

támogatás 

általános 

csekély 

összegű 

támogatás 

regionális 

beruházási 

támogatás 

KKV-knak 

nyújtott 

beruházási 

támogatás 

A beruházás célja az 

mezőgazdasági termékek 

elsődleges előállítása és 

a vállalkozás 

tevékenységei között 

szerepel elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

(EUMSZ I. számú 

melléklete szerinti 

termékek előállítása), 

igen igen nem  nem  nem nem 

A beruházás célja az 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás 

főtevékenysége 

elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

(EUMSZ I. számú 

melléklete szerinti 

termékek előállítása), 

igen nem igen nem nem nem 

A beruházás célja 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás a 

tevékenységi körében 

szerepel elsőleges 

mezőgazdasági termelés 

igen nem igen nem igen igen 

A beruházás célja 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozása, 

forgalmazása és a 

vállalkozás tevékenységi 

körében nem szerepel 

elsődleges 

mezőgazdasági termelés 

nem nem igen igen igen igen 
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A beruházás célja NEM 

mezőgazdasági termékek 

elsődleges előállítása és 

NEM mezőgazdasági 

termékek feldolgozása, 

forgalmazása 

nem nem nem  igen igen igen 
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MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 

FINANSZÍROZÁSI CÉLJAI 

 

1. Gyógyító Magyarország 

1.1. Egészségturisztikai fejlesztések 

1.2. Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai kínálatfejlesztés 

1.3. Geotermikus energia egészségipari hasznosítása 

1.4. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása 

 

2. Zöldgazdaság-fejlesztés 

2.1. Zöldgépjármű-gyártáshoz kapcsolódó beruházások 

2.2. Világítás korszerűsítésével összefüggő beruházások 

2.3. Decentralizált zöldenergia-termelési beruházások 

2.4. Hulladékhasznosítással kapcsolatos beruházások 

2.5. Agrárenergetikai beruházások 

2.6. Új zöldotthon-építési beruházások 

2.7. Épület-energiahatékonysági beruházások 

2.8. Távhő hatékonysági beruházások 

2.9. Épületenergetikai felújításokhoz kapcsolódó beruházások 

2.10. Zöld k+f+i beruházások 

3. Otthonteremtés 

3.1. Városrész rehabilitáció 

3.2. Bérlakás építés, felújítás 

4. Vállalkozásfejlesztés 

4.1. Üzleti környezet fejlesztése 

5. Innovációs beruházási célok 

5.1. Egészségipari innovációval összefüggő beruházások 

6. Foglalkoztatás növelése 

6.1. Foglalkoztatás növelése 
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7. Általános beruházási célok 

7.1. Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások 

7.2. Minőségfejlesztés 

7.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése 

7.4. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 

7.5. Idősek otthona építés, felújítás 

7.6. Technológiai korszerűsítés 

7.7. Termelő infrastruktúrafejlesztés 

7.8. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése 

7.9. Beszállítói beruházások 

7.10. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 

7.11. Regionális vállalati központok létesítése 

7.12. Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás 

7.13. Turisztikai vonzerők fejlesztése 

7.14. A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások 

7.15. EUMSZ I. számú melléklete szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásával, értékesítésével 

kapcsolatos beruházások 

7.16. Az egyetemes postai szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzett postai tevékenység (felvétel 

és/vagy kézbesítés) ellátásával kapcsolatos beruházások finanszírozása 

7.17. MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram 

8. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 

8.1. Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások 

8.2. Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások 

8.3. Egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások 

9. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok 

9.1. Filmgyártáshoz és a –terjesztéshez kapcsolódó beruházások 

9.2. A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások  

9.3. Egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházások 

10. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok 

10.1. TEÁOR 2008 szerint 86-tal (TEÁOR 2003 szerint 85.1-el) kezdődő tevékenységet végző 

vállalkozások beruházásai 

10.2. Gyógyszertár létesítéséhez és a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó beruházás 

10.3. Patika Hitelprogram 

10.4. Egyéb egészségügyi fejlesztést szolgáló beruházások 

11. MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program 

11.1. MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Gépgyártó és Forgalmazó Finanszírozási 

Hitelprogram 

11.2. MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram 

11.3. MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zártvégű 

Pénzügyi Lízing Program 

 


