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MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM
 A Program bevezetése, célja
 A Program keretében igénybe vehető hitel és lízing konstrukciók
– Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram
– Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zártvégű Pénzügyi Lízing Program
– Mezőgazdasági Gépgyártó‐ és Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogram

 A hitel és lízing programok jellemzői
–
–
–
–
–
–

Hitelcélok, hiteltípusok, hitelfelhasználás
Hitelfelvevők köre
Felvehető hitelösszeg, sajáterő
Futamidő, tőketörlesztés és kamatfizetés
Biztosítékok
Igénybevételi időszak

 A hitelkérelem benyújtása

A PROGRAM BEVEZETÉSE, CÉLJA
 A Program alapvető célja a mezőgazdasági gépek gyártását, forgalmazását megvásárlását
segítő kedvezményes hitelkonstrukciók bevezetése az agrárfinanszírozási piacon
– A mezőgazdasági gépgyártók forgalmazásának elősegítése a vevőfinanszírozási konstrukciókkal
– A mezőgazdasági gépgyártók gyártókapacitásának, forgalmazási és értékesítési tevékenységének
bővítése, elősegítése

 A Program teljes keretösszege 80 millárd Ft
 A vevőfinanszírozási konstrukciók
– Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram és Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zártvégű
Pénzügyi Lízing Program: 50 milliárd Ft (együttesen)

 A mezőgazdasági gépgyártó‐finanszírozási konstrukció
– Mezőgazdasági Gépgyártó‐, és Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogram: 30 milliárd Ft

 Kedvezményes hitel és lízing programok

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
 A hitelfelvevők, 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 összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június
25‐i 702/2014/EU bizottsági rendelet 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) őstermelő,
c) gazdasági társaság
d) szövetkezet
e) európai részvénytársaság
formában működő és induló vállalkozások, akik olyan új – a Magyar Államkincstár
Gépkatalógusában szereplő – mezőgazdasági gépet vásárolnak, amelyet a Gépgyártó
saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló Gépkereskedő útján értékesít

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
 Finanszírozható eszközök:
– A Magyar Államkincstár által hivatalosan közzétett Gépkatalógusban szereplő mezőgazdasági gépek,
amelyeket az Hitelfelveő a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván
– 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 hitelkérelem benyújtását követően rendelhető meg
 A hitel típusa: éven túli beruházási hitel
 Hitelkeret: 50 Mrd Ft (vevőfinanszírozási lízingprogrammal együtt)

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
 Hitelösszeg:
 Saját erő:

minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft.

– Regionális beruházási kategória esetén: 25 %







– Egyéb támogatási forma esetén: 0 %
Hitel pénzneme: HUF
Intézményi kezes díja:
Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint
Rendelkezésre tartási idő: 1 év
Futamidő: a megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de legfeljebb 7 év
Türelmi idő: 1 év
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 negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
 A biztosítékok
– A beruházás tárgyára alapított ingó jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom
– Intézményi készfizető kezesség a hitel tőkeösszegének és járulékainak 80%‐ára
– 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 (kedvezményezettként) fel kell jegyeztetni.
•Igénybevételi időszak
–
2020. december 31.

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI LÍZINGPROGRAM
 Hitelkeret: 50 Mrd Ft (vevőfinanszírozási hitelprogrammal együtt)
 A Vevőfinanszírozási Hitelprogramhoz hasonló paraméterek
– Lízing összege, saját erő, kamatfeltételek, tőketörlesztés, ügyleti kamat megfizetése,
igénybevételi időszak
 Eltérések
– Rendelkezésre tartási idő: nincs
– Türelmi idő : nincs
– 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 kezesség jóváhagyását
követően

MG. VEVŐFINANSZÍROZÁSI LÍZINGPROGRAM
 Biztosítékok
– Intézményi készfizető kezesség a lízing tőkeösszegének és járulékainak 80%‐ára
– 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.
 Tulajdonjog átszállása
– Összes lízingdíj (lízingdíj tőke‐ és kamattörlesztő részét), illetve minden egyéb, a
(Lízingszerződés alapján) járulékos költséget megfizetését követően a Lízingbevevő
megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát
– A lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése miatt felmerülő illetéket, költségeket, adókat
a Lízingbevevő viseli.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ‐ ÉS FORGALMAZÓ FINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
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
A hitelfelvevők, lízingbevevők 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 rendelet1 I. mellékletében
meghatározott
a) a) KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági gépgyártó vállalkozások
b) b) KKV kritériumoknak megfelelő, illetve KKV‐nak nem minősülő, az a) pont szerinti
vállalkozással mezőgazdasági gépforgalmazási megállapodásban álló mezőgazdasági
gépforgalmazó vállalkozások

MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ‐ ÉS FORGALMAZÓ FINANSZÍROZÁSI
HITELPROGRAM
 Hitelkeret: 30 Mrd Ft
 A hitel felhasználása:
– ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre kivéve ingatlan projektek
– tárgyi eszközök beszerzésére
– immateriális eszközök beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, max. a beruházás 10 %‐a)
– A beruházáshoz kapcsolód forgóeszköz‐ és készletfinaszírozásra
– A hitel típusa: éven túli beruházási hitel/ éven túli forgóeszköz hitel/ éven túli
készletfinanszírozási hitel
 Hitelösszeg:
– legalább 1 millió Ft, legfeljebb 3 Mrd Ft
– Kkv. beruházási kategóriában 2,25 Mrd Ft
 Biztosítékok: szokásos bankári biztosítékok, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége

MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ‐ ÉS FORGALMAZÓ FINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM
•

Saját erő:

– Regionális beruházási kategória esetén: 25 %
– Általános csekély összegű kategória esetén: 10 %
– Kkv.‐nak nyújtott beruházás támogatási kategória esetén: 10 %
•
•
•
•
•

•

Hitel pénzneme: HUF
Intézményi kezes díja: Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint
Rendelkezésre tartási/türelmi idő (max.): beruházási hitel 3 év, forgóeszközhitel 4 év,
készletfinanszírozó
hitel 4 év
Futamidő (max.): beruházási hitel 15 év, forgóeszközhitel 6 év, készletfinanszírozó hitel 6 év
Tőketörlesztés a türelmi időt követően:
• Beruházási és forgóeszköz hitel: negyedévente, vagy félévente egyenlő nagyságú tőketörlesztő
részletekben
• Készletfinanszírozó hitel: naptári negyedévente
Ügyleti kamat fizetése:
naptári negyedévente

MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM
KAMATKONDÍCIÓK ‐ 1
Finanszírozási termék
Mg. Vevőfinanszírozási
Hitelprogram
Mg. Vevőfinanszírozási
Lízingprogram
(zártvégű pénzügyi lízing)
Mg. Gépyártó‐ és Forgalmazó
Finanszírozási Hitelprogram
• beruházási hitel
Mg. Gépyártó‐ és Forgalmazó
Finanszírozási Hitelprogram
• forgóeszköz hitel
Mg. Gépyártó‐ és Forgalmazó
Finanszírozási Hitelprogram
• készletfinanszírozó hitel

Közvetlen/Közvetítői

Refinanszírozás

3 havi EURIBOR + 3,30% /év

3 havi EURIBOR + RKG3 +
legfeljebb 2,4 %/év

3 havi EURIBOR + 3,30% /év

3 havi EURIBOR + RKG4 +
legfeljebb 2,4 %/év

3 havi EURIBOR + 2,63% /év

3 havi EURIBOR + RKG1 +
legfeljebb 1,7 %/év

3 havi EURIBOR + 3,15% /év

3 havi EURIBOR + RKG2 +
legfeljebb 1,7 %/év

3 havi EURIBOR + 3,15% /év

3 havi EURIBOR + RKG2 +
legfeljebb 1,7 %/év

KAMATKONDÍCIÓK ‐ 2
– Megegyezik az Ügyfél egyéni referencia rátájának mértékével, és csak közvetlen/közvetítői finanszírozásban

MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM
 Hitelkérelmek benyújtása az MFB Zrt. közvetítőjével, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó
Zrt.‐vel szerződött (alvállalkozó) Gépgyártóknál és Gépkereskedőknél közvetlenül/vagy
az MFB Zrt.‐vel refinanszírozási keret megállapodást kötött hitelező pénzintézeteknél:
– Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram

– Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Zártvégű Pénzügyi Lízing Program

 A Gépgyártók/gépkereskedők és a hitelező pénzintézetek listája nyitott, a törvényi
előírásoknak megfelelően csatlakozhatnak a Nemzeti Gépfinanszírozási Programhoz
 Hitelkérelmek benyújtása az MFB Zrt.‐nél
– Mezőgazdasági Gépgyártó‐ Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogram 150 millió Ft hitelösszeg
felett
– 150 millió Ft hitelösszegig a MFB Zrt.‐vel refinanszírozási keret megállapodást kötött hitelező
pénzintézeteknél

 Igénybevételi időszak
A Hitelprogramok keretösszegének kimerüléséig, de legfeljebb 2020. december 31.‐ig
–

MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM
 Mg. Vevőfinanszírozási Hitelprogramok:
– vidékfejlesztési támogatásokkal együtt is felvehető hitel
– támogatási kerettel nem rendelkezők is igénybe vehetik
– kedvezményes kamatozással igényelhető hitel
– akár saját erő nélkül is igénybe vehető
– kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak
 Mg. Gépgyártó‐ és Forgalmazó Finanszírozási Hitelprogramok
– A finanszírozási igények teljes körét lefedi
– a gyártók beruházási hitelt igényelhetnek a gyártási tevékenységük bővítésére
– a gyártók forgóeszközhitelt igényelhetnek a beruházás kapcsán jelentkező forgóeszköz
növekmény finanszírozásához
– a gyártók és a forgalmazók készletfinanszírozó hitelt igényelhetnek a forgalmazási
tevékenység bővítéséhez szükséges többlet készlet finanszírozásához
– Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető hitelek
– Kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak

MFB NEMZETI GÉPFINANSZÍROZÁSI PROGRAM

Köszönöm figyelmüket!
www.mfb.hu

