MFB Erdészeti Hitelprogram Termékleírás

Verzió1
Hatályos: 2020. március 6.
TERMÉKLEÍRÁS
MFB ERDÉSZETI HITELPROGRAM

1.

Program keretösszege

15.000.000.000,-HUF, azaz Tizenötmilliárd forint.
2.

Program célja

A Hitelprogram (a továbbiakban: Program) célja a
1. VP5-8.1.1-16. kódszámú, Erdősítés támogatása
2. VP5-8.4.1-16. kódszámú, Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
című Felhívásokhoz (a továbbiakban külön-külön: Felhívás, együtt: Felhívások) kapcsolódó projektekhez,
 VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás esetén kiállított, hatályos Támogatási okirattal (a
továbbiakban: Okirat),
 VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén benyújtott Támogatási (kifizetési) kérelemmel (a
továbbiakban: Kérelem)
rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, erdőbirtokossági társulatok, egyéni cégek, egyéni
vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, valamint helyi önkormányzatok
versenyképességének növelése, a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének javítása, illetve
megteremtése.
A Program célja a fenti Felhívások keretében támogatható tevékenységek előfinanszírozása.
3.

Hitelcélok

1. VP5-8.1.1-16 kódszámú Felhívás esetén
Önállóan támogatható tevékenységek:
A. célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége
B. célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése
Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek az A) és B) célterület esetén:
- ápolási tevékenység (első évben)
A jelen felhívás vonatkozásában választható kiegészítő tevékenységek:
A) célterület:
a. kerítés,
b. villanypásztor,
c. padka,
d. erdőszegély kialakítása,
e. mikorrhizált csemete telepítése,
f. őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.
B) célterület:
a. kerítés,
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b. villanypásztor kialakítása
A kiegészítő tevékenységek támogatása önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel
együtt vehető igénybe.
2. VP5-8.4.1-16 kódszámú Felhívás esetén
A Program az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető
igénybe a Felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint. A hitel célja:
a) az erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása
b) kiegészítő tevékenységek támogatása:
o 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
o 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.
A kiegészítő tevékenységek támogatása önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.
A hitel célja a Felhívásokban megjelölt támogatható tevékenységek előfinanszírozása. A Felhívásokban
megjelölt támogatási célok és támogatási feltételek betartása mellett, a Felhívásokban nevesített
tevékenységeknek megfelelő tárgyi eszköz beruházásokhoz kapcsolódóan a következő számviteli kategóriák
szerinti számlák (költségek) finanszírozhatók:
a. ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások finanszírozása
b. műszaki berendezések, gépek, járművek vásárlása
c. egyéb berendezések, felszerelések, járművek vásárlása
d. az a.-c. pontban megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek (például az
építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt- és
pályázatmenedzsment költségek).
4.

Hitelfelvevők köre

A Felhívásokban meghatározottak figyelembe vételével a Hitel felvételére devizabelföldinek minősülő,
Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat,
egyéni cég, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó, valamint helyi önkormányzat
jogosult, amely
1. VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás esetén: a jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználó;
2. VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén: az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett
erdőgazdálkodó.
5. Programból kizártak köre
A Program keretében kizárt az a Hitelfelvevő – a Felhívásban foglaltakon túl -:
a) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, állami vagy önkormányzati adóhatóság, vagy az
Államkincstár által indított végrehajtási, vagy az igényelt támogatás összegének 1%-át meghaladó egyéb
végrehajtási, vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői
kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása
van;
b) amely magáncsőd eljárás hatálya alatt áll;
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c) 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;
d) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte
el;
e) amelynek tulajdonosa, vezető tisztségviselője bűntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll;
f) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Hitelből megvalósítandó
hitelcélok megvalósulását meghiúsíthatja;
g) amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
h) amely az uniós versenyjogi szabályok szerint kizárt vállalkozás;
i) amelynek az MFB Zrt. (a továbbiakban: Bank vagy MFB Zrt.) felé bármely más korábbi, az MFB Zrt.
által meghirdetett programmal, vagy egyéb finanszírozással kapcsolatban keletkezett lejárt, rendezetlen
tartozása van;
j) amelynek, illetve amely tulajdonosainak, vezetőinek az MFB Zrt-vel, vagy annak csoporttagjával
szemben lejárt tartozása áll fenn fenn, vagy amellyel, illetve amely tulajdonosaival, vezetőivel kötött
ügyletből az MFB Zrt-nek, vagy csoporttagjának az elmúlt 10 évben hitelezési vesztesége, vagy a
követelés 10%-át meghaladó értékvesztése, céltartalék képzése származott.
6. Hitel felhasználása
A Hitel csak és kizárólag a Felhívások keretében meghatározott tevékenységekre használható fel, a hatályos
európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén
megvalósuló, a hitelcélnak megfelelő, az Okiratban vagy a Kérelemben rögzített tárgyi eszköz
beruházásokhoz, elszámolható költségenek minősülő beszerzések:
a. ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások finanszírozása
b. műszaki berendezések, gépek, járművek vásárlása
c. egyéb berendezések, felszerelések, járművek vásárlása
d. az a.-c. pontban megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek (például az
építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-, és
pályázatmenedzsment költségek)
Költségek alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 47. §, 48. § és 51. §a által meghatározottakat kell érteni.
A tárgyi eszközök bekerülési értéke a Számv. tv. 47-48., 49. és 51. §-ai alapján számolható el.
A hitel felhasználását szakértő által leigazolt számlával, vagy a Számv. tv. 166. § (1) bekezdése szerinti más
számviteli bizonylattal és a teljesítést igazló dokumentummal kell igazolni.
Az Támogatási Okirat hatályba lépése és a Hitelkérelem benyújtása között időtartam maximium 2 év lehet.
Előleg, előre fizetés nem finanszírozható. A Hitel a tényleges teljesítés alapján kerül folyósításra.
A Program vonatkozásában nem nyújtható Hitel a Hiteligénylő által visszaigényelhető általános forgalmi
adó (ÁFA) finanszírozására, valamint az MFB Zrt. által jóváhagyott ügylet esetén kötelezettségátadásra más
Végső Kedvezményezett részére.
7. Hitel összege
Minimum összeg
5.000.000,-HUF, azaz Ötmillió forint

Maximum összeg
100.000.000,-HUF, azaz Egyszázmillió forint
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Egy adott Hiteligénylő az Okiratban megítélt támogatási összeg, illetve a Kérelemben szereplő igényelt
támogatási összeg 80%-ának erejéig, de legfeljebb
 VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás esetén az Okiratban szereplő első kivitelezéshez és első ápolási
időszakhoz kapcsolódóan megállapított összeg erejéig;
 VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén a Kérelemben szereplő támogatási igény erejéig,
és mindkét esetben a Felhívások 5.3. pontjaiban szereplő táblázatban meghatározott keretösszegek között
finanszírozható.
8. Hitel devizaneme
Forint (HUF)
9. Saját forrás
A saját forrás mértéke nem lehet kevesebb, mint a beruházás nettó – vagy amennyiben a Hitelfelvevő áfa
visszaigénylésre nem jogosult, bruttó  bekerülési értékének legalább 20%-a.
10. A Hitel kamata, díja, jutalékok1
Hitelfelvevő egyedi referenciarátája2 alapján meghatározott kamatláb, amely nem lehet alacsonyabb,
mint a Minimális Alapkamat és a Minimális Alapkamaton felüli Kamatfelár együttes értéke
3 havi BUBOR + 1,65 % / év

Minimális Alapkamat

A Minimális Alapkamaton
felüli Kamatfelár

A Bank a Termékleírásban meghirdetett Minimális Alapkamat
mértékéhez képest az ügylet célját, nagyságát, kockázati szintjét, a
hitelfelvevő hitelképességét, és forrásköltségét kifejező Kamatfelárat
alkalmaz.

Egyéb díjak

A Bank Kondíciós Listája szerint

A Bank egyedileg bírálja el a Program keretében beérkezett Hitelkérelmeket.
11. Futamidő
Minimum futamidő

Maximum futamidő

6 hónap

3 év 6 hónap

A lejárat megegyezik az Okiratban/ Kérelemben megjelölt kifizetési kérelmek benyújtására rendelkezésre
álló határidőt követő 180 nappal.
Amennyiben az előfinanszírozott támogatás kifizetésre kerül, a hitel kötelezően előtörlesztendő. és a
futamidő ennek megfelelően módosul.
12. Tőketörlesztés ütemezése
A tőketörlesztés a futamidő végén egyösszegben esedékes.
Az MFB Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a forrásköltségek, illetve egyéb lényeges változások esetén a Hitel kamatát, díját és jutalékait
egyoldalúan módosítsa a Hitelfelvevő előzetes tájékoztatása mellett.
2
Az egyéni referenciaráta meghatározásának módját a Bizottság a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának
módosításáról (2008/C 14/02)) szóló közleménye tartalmazza.
1
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Amennyiben az előfinanszírozott támogatás / támogatási igény
 kifizetésre kerül, vagy
 a kifizető szerv a kifizetést megtagadta, vagy
 nagyobb mértékben csökkentette, mint a 7. pontban megjelölt finanszírozási hányad és a 100%
különbsége, vagy
 a kifizetést nem a 14. pontban megjelölt óvadéki számlára teljesíti (például köztartozás miatt),
a Hitel kötelezően előtörlesztendő.
13. Kamatfizetés esedékessége
Az ügyleti kamat megfizetése havonta esedékes.
14. Biztosítékok köre
Szokásos bankári biztosítékok, az alábbi kiegészítő feltétellel:
1)

Fizetési-számla követelésen alapított óvadék: az előfinanszírozott támogatás kifizetése egy, erre a
célra nyitott bankszámlára – elkülönített, zárolt, a tulajdonos rendelkezése alól kivont, csak az
óvadék céljára használható óvadéki számlára történő támogatás lehívással - kell, hogy érkezzen,
melyből a Hitel kötelezően előtörlesztésre kerül.

Az óvadéki számlát a Hitelfelvevő nem jogosult a kifizető szervnél megváltoztatni az MFB Zrt.
engedélye nélkül.
2) Szükséges az előfinanszírozott támogatásból származó követelésre zálogjog alapítása.
A Hitelfelvevő minősítésétől, gazdálkodásától, az ügylet körülményeitől függően, az MFB Zrt. döntése
alapján biztosítékként bevonásra kerülhet az érintett terület jelzálogjoga, vagy egyéb kiegészítő biztosíték.
Tekintettel arra, hogy a VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén nem áll rendelkezésre Okirat, minden
esetben kötelező egyéb, tárgyi biztosíték bevonása. A finanszírozás feltétele vagy 80%-os intézményi
(Garantiqa Hitelgarancia Zrt., vagy Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) kezesség, vagy 100%
fedezettség elérése az MFB fedezetértékelésre és fedezeti értékekre vonatkozó előírásai szerint.
15. Hitelkérelmek benyújtása
A Hitelt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával
igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem
fogadható be.
A Program közvetlenül az MFB Zrt.-nél igényelhető.
Hitelfelvevő a Program keretében utoljára 2021. december 30-án nyújthat be a Bankhoz Hitelkérelmet.
Az MFB Zrt. saját belső szabályzatai alapján hoz döntést, melyben meghatározza a hitel további feltételeit,
biztosítékait. Önmagában a Termékdokumentációnak való megfelelés nem eredményez automatikus
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finanszírozást. Az MFB Zrt. a Termékleírásban, a Függelékben és az Útmutatóban meghatározott
feltételeken, biztosítékokon túl további feltételeket és további biztosítékokat írhat elő.
16. Igénybevételi lehetőség
A Program keretében utoljára 2024. június 30-ig lehet kölcsönszerződés alapján a Hitelfelvevőnek kifizetést
teljesíteni.
17. Termékdokumentáció
Az MFB Erdészeti Hitelprogram termékre vonatkozóan a Felhívás, a jelen Termékleírás, a hozzá kapcsolódó
Útmutató és a Függelék előírásaival együtt értendő és alkalmazandó.
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