
Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapja az igazgatóbizottság  
által 2013. 06. 06-án meghozott határozata alapján

P Á L Y Á Z A T O T

H I R D E T

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁSÁRA SZOLGÁLÓ HOSSZÚ TÁVÚ HITELEK  
BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES GARANCIA NYÚJTÁSÁRA

-  200.000.000,00 DINÁRIG TERJEDŐ GARANCIAPOTENCIÁLLAL -
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A Vajdaság AT Garanciaalapja által nyújtott garancia kiadásának alapvető célja a kereskedelmi bankok mezőgazdasági 
földterület vásárlásának hitelezésére szánt hitelkínálataihoz való könnyebb hozzáférhetőséghez szükséges előfeltételek 
megteremtése, éspedig a mezőgazdasági birtokok összevonása céljából.
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A pályázaton részt vehetnek a természetes személyek – a nyilvántartásba vett családi mezőgazdasági birtokok 
tulajdonosai, akik eleget tesznek a következő feltételeknek:
•	 tartózkodási helyük VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY területén van,
•	 az utolsó részlet visszafizetésének napján nem töltötték be 70. életévüket,
•	 saját tulajdonban 50 hektárnál kevesebb mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek.
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A pályázat részvevői a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapja által jóváhagyott hitelek és kiadott garancia iránti 
érdekeltségüket a mezőgazdasági földterület vásárlására szolgáló hosszú távú hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem 
pályázati jelentkezés benyújtásával fejezik ki (a továbbiakban: Kérelem)

A  jelen  pályázat  szerinti  kérelmet  a  hitelező  banknak  Vajdaság  Autonóm  Tartomány  területén  levő
valamennyi kirendeltségében átadhatják.

A Kérelem az alábbi esetekben nyújtható be:
•	 ha megvan a szándék konkrét mezőgazdasági földterület vásárlására
•	 ha megvan annak a lehetősége, hogy a kérelem benyújtója megvásárolja a földterületet legfeljebb egy év időn 

belül a garancia kiadásáról szóló szerződés (a további szövegben: hitelkeret jóváhagyása) aláírásának időpontjától 
számított egy év határidőn belül.



A pályázat részvevőinek a következő dokumentációt kell nyújtaniuk:
- a  hitelesített  előszerződést,  illetve  a  mezőgazdasági  földterület  adásvételi  szerződését  (utólag  kell 

megküldeni a hitelkeret jóváhagyása esetén)
- a bizonyíték fénymásolatát, hogy elvégezték a gazdaság nyilvántartásba vételének kötelező fejújítását
- a  kincstár  Pénzügy-  és  Gazdasági  Minisztérium  kincstáránál  bejegyzett  vetési  struktúráról  kiadott 

igazolvánnyal együtt
- az  Adóhatóságnak  az  utolsó  12  hónapban  -  a  kataszteri  bevételre/tényleges bevételre/vagyonra vonatkozó 

- adótartozásáról szóló végzését
- az Adóhatóság bizonylatát, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának napjáig eleget tett valamennyi adófizetési 

kötelezettségének
- a Kérelmező és a háztartás tagjai személyazonosító igazolványainak fénymásolatát (mindkét oldalát), vagy a 

csippelt igazolványok kivonatát
- a családi háztartás tagjainak bevételeiről szóló bizonylatot
- a kapcsolódó személyről szóló nyilatkozatot (a bank/Alap formanyomtatványa)
- a bizonylatot a számla megnyitásáról és a számla bejelentéséről az Agrárfizetési Igazgatóságnál, a 

nyilvántartásba vett mezőgazdasági földbirtok rendeltetésszerű számlaszámaként
- az  ügyviteli  bankok  bizonylatait  a  dinár-  és  devizaszámlák  előző  évi  és  a  folyó  évi,  a  Kérelem benyújtásának 

időpontjáig megvalósított forgalmának átlagos összegéről
- a földhasználat alapjának fénymásolatát – a földnyilvántartási kivonatot vagy az ingatlan  tulajdoni lap átiratát, a 

bérbevételi szerződéseket
- a pályázat lefolytatása költségeinek befizetéséről szóló bizonyítékot.
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Az e pályázat szerinti garanciát a banknak a hitel szerinti összes követelésének 80 %-ig terjedő (a rendes kamattal, 
esetleg késedelmi kamattal megnövelve) összegére kell kiadni, az alábbi feltételekkel):

•	 A hitel összege: a hitelképességgel összhangban az 5.000,00 eurótól maximálisan 100.000,00 euró összegéig 
terjedően dinárban átszámítva a hitel használatba adásának napján EUR-óban átszámítva a SZNB közepes 
árfolyama szerint

•	 A visszafizetés határideje: legfeljebb 10 évig terjedően a hitel kibocsátásának napjától számítva
•	 A részlet visszavonására rendelkezésre álló időszak: maximum egy év a hitelkeret jóváhagyása esetén
•	 Maximális kamatláb (hiteleknél) 6,75%+6M Euribor vagy rögzítve 7,95%-ig.
•	 A hitel használatba adása: a föld eladójának számlájára való befizetéssel történik a hitelesített adásvételi szerződés 

alapján, a SZNB közép árfolyamának alkalmazásával, amely a hitel használatba adásának napján érvényes
•	 A hitel törlesztése: a grace időszak lejártát követően egyenlő éves részletekben, vagy pedig az euró 

dinárellenértékben átszámítva a SZNB közép árfolyamának alkalmazásával, amely a hitel használatba adásának 
napján érvényes

•	 A hitel idő előtti törlesztése: 0%
•	 A maximális tériítés a hitelkérelem feldolgozásáért: a jóváhagyott hitel összeg 1%-ig, előre kifizetve egy összegben, 

vagy minden egyes részlet 1%-ig rögzítve
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A Bank és Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapja iránt esedékes kötelezettségek rendszeres visszafizetése 
biztosításának eszközeként a következő szolgál:

•	 a hitelt vállalónak saját biankó váltók,
•	 Jelzálog a hitelező bank üzleti politikájától függően, éspedig:



- a megterhelés nélküli mezőgazdasági földterület 1. rendű jelzáloga az 1:1,3 minimális arányban a hitel bruttó 
összegére kivetítve (a hitel alapösszege), amely a Bank javára (a rendes kamattal és esetleg késedelmi kamattal 
megnövelt alaptartozás) és az Alap javára (a rendes kamattal és esetleg késedelmi kamattal, valamint a garancia 
kiadásának költségeivel megnövelt alaptartozás) a jóváhagyott hitelre vonatkozó kiadott garanciához alakult.

vagy
- a mezőgazdasági földterület 1. rendű jelzáloga az Alap javára 1:1,3 minimális arányban a garancia összegére 

kivetítve (a rendes kamattal és esetleg késedelmi kamattal megnövelt alaptartozás, valamint a garancia kiadásának 
költségeivel megnövelt alaptartozása) és a 2. rendű jelzálog a Bank javára 1:1,3 minimális arányban (a rendes 
kamattal és esetleg késedelmi kamattal) a jóváhagyott hitelre.

A jelzálog kialakítására elengedhetetlen dokumentáció:

•	 azon ingatlan földnyilvántartási kivonata, amely azon a területen van, amelyen a Bíróság földnyilvántartási 
könyvei érvényesek, vagy az illetékes földnyilvántartási szolgálat ingatlanra vonatkozó ingatlannyilvántartási 
lapja arra a területre vonatkozóan, amelyen megalakult az ingatlan katasztere a teljes körű bejegyzés alakjában az 
érvényes jogszabályokkal értelemszerűen

•	 az ingatlan összes tulajdonosa, illetve társtulajdonosa személyazonosító igazolványának fénymásolatát (mindkét 
oldalát), vagy a csippelt igazolványok kivonatát

•	 a tulajdonos házastársa, illetve társtulajdonos házastársa személyazonosító igazolványának fénymásolatát (mindkét 
oldalát), vagy a csippelt igazolványok kivonatát

•	 Az ingatlan piaci értékének kötelező felbecslése az Igazságügyi Minisztérium végzése alapján a mezőgazdaság 
vagy építészet területére vonatkozó állandó bírósági szakértők jegyzékébe bejegyzett meghatalmazott bírósági 
szakértő által vagy az ingatlan Adóhivatal általi piaci értékbecslése.

Jutalék a garancia kiadásáért: a garancia összegének 0,5%-a az elszámolás napján. A jutalék összegét a hitel szerinti 
kifizetett összeggel arányosan csökkentik. Az első jutalékot a garancia névleges összegére számolják el, és annak fizetése 
ellőtt kell kifizetni. Minden következő jutalékot évente fogják elszámolni, a tárgyév szeptember 1-jétől 15-ig, a szavatolt 
adósság maradékára és 10 nap határidőn belül kell kifizetni, az elszámolás– számla kézbesítésétét követően.
A jutalékot a hitelkeret jóváhagyása esetén is fel fogják számolni.

A pályázat költségei fedezésének címén a pályázat részvevőinek az Alap:  
160-118074-98 számú folyószámlájára 4.000,00 dinárt kell befizetniük.

A mellékelt dokumentáció, a pályázati jelentkezés benyújtásával, a hitel jóváhagyására vonatkozó kedvező határozat 
esetén, egyidejűleg a jelen pályázattal megállapított rendeltetésekre szánt garancia kiadásához szükséges dokumentáció 
egy részét is képezi.
A garanciát a jóváhagyott hitel összegére adják ki, a megbeszélt kamat és az esetleges késedelmi kamat összegével 
megnövelve, a jutalék befizetését és a biztosító eszközök létrehozását követően.
A pályázat a garanciapotenciál kimerítéséig marad nyitott.
A hiányos és késve érkezett kérelmeket nem vesszük figyelembe.
A garancia kiadásában elsőbbséget élvez a kérelmező – a nyilvántartásba vett családi mezőgazdasági földbirtok 
tulajdonosa az alábbi esetek egyikének előfordulása esetében:

•	 a hitel jóváhagyásának pillanatában nem töltötte be a 40. életévét
•	 a mezőgazdasági földbirtok hordozója nő
•	 lakcíme fejletlen vagy nem eléggé fejlett községben van.

A Pályázattal kapcsolatos minden kiegészítő tájékoztatást a Vajdaság AT Garanciaalap, Újvidék, Hajduk Veljko utca 
11. szám alatti irodájában (az Újvidéki Kiállítás Master Központja) kaphat munkanapokon 9-15 óráig, a következő 
telefonszámon: ( 021) 489-37-00 és a Vajdaság AT Garanciaalap weboldalán: www.garfondapv.org.rs
Tájékoztatást a hitelező bank valamennyi fiókjában, kirendeltségében ih kaphat.


