
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 86/2009 (XI. 13.) közleménye az Új Magyarország 
Agrárfejlesztési Hitelprogram 3. projekt kiegészítő hitel céljára befogadható hitelkérelmekről 

A 151/2009. (XI. 6.) FVM sz. rendelet módosította az ÚMVP finanszírozáshoz igénybe vehető projekt 
kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI.30) FVM rendelet egyes rendelkezéseit. 
  
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) Irányító Hatósága, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), mint az ÚMVP 
Kifizető Ügynöksége tájékoztatja az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram értékesítésében 
résztvevő hitelintézeteket és ügyfeleket, hogy a Hitelprogram keretében, a módosított FVM rendelet 4.§ 
(1) bekezdése alapján, a hitelintézetekhez 2009. október 11-ét követően befogadott hitelkérelmekre az 
alábbi szabályok vonatkoznak: 

1. A 151/2009. (XI. 6.) FVM sz. rendelettel módosított 78/2009. (VI.30.) FVM rendelet 
(továbbiakban: R) 6.§. l) pontja értelmében a Projekt kiegészítő hitel nem használható fel olyan 
beruházáshoz, amelynél a R) 1.§-ának d) pontja szerinti eseményre (építési beruházásnál az 
építési naplóba történő bejegyzésre, gépberuházásnál a számla részbeni kiegyenlítésére) az MVH 
által kiadott befogadási végzés dátumát megelőzően sor került.  

2. A R) 3.§. (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek keretében az MVH által kiadott támogatási 
határozatban szereplő beruházás finanszírozásához a befogadási végzés dátumát követően a 
hitelintézetekhez akkor is benyújtható hitelkérelem, ha a támogatási határozat még nem 
emelkedett jogerőre. A refinanszírozási kérelmek MFB Zrt. általi  befogadásának továbbra is 
feltétele az MVH határozat, és a határozat jogerőre emelkedésének igazolásáról szóló 
dokumentum másolatának megküldése. A támogatási határozat jogerőre emelkedésének 
igazolási módját az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága szabályozta. 

3. A R) 3. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti támogatási jogcím keretében az MVH által 
kiadott támogatási határozatban feltüntetett, önálló beruházásnak minősülő – még meg nem 
kezdett – gépbeszerzés finanszírozásához külön hitelkérelem is benyújtható. Ezekben az 
esetekben a hitelkérelemben feltüntetett adatok eltérhetnek, (alacsonyabbak lehetnek) a 
támogatási határozatban szereplő elszámolható nettó kiadás- és a nettó kiadásra jutó 
maximális támogatás összegétől. 

A hitelprogram módosított dokumentációja megtalálható a www.mfb.hu címen. 
 


