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P Á L Y Á Z A T O T 

 

ÍR KI 

 

GARANCIA JÓVÁHAGYÁSÁRA ÚJ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÉS FELSZERELÉS 

BESZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ  

 

1. 

 

A Vajdaság AT Garanciaalapja általi garancia kiadásának alapvető célja a bankok hitelvonalaihoz 

való könnyebb hozzáférés előfeltételeinek biztosítása a piacihoz viszonyított kedvezőbb 

feltételekkel, mégpedig azon természetes személyek – gazdák számára új mezőgazdasági gépek 

és felszerelés beszerzésére való hitelnyújtáshoz, akiknek bejegyzett családi mezőgazdasági 

gazdaságának székhelye Vajdaság Autonóm Tartomány területén van. 

 

2. 

 

Ezen a pályázaton garanciát vállalunk a következők beszerzésére folyósított hitelekhez: 

 

 kombájn, 

 traktor,  

 más önjáró mezőgazdasági gépek, 

 kapcsolható mezőgazdasági gépek, 

 törzsállomány, 

 több éves gyümölcs- és szőlőültetvények (ültetvények és a kísérő felszerelés), 

és 

 felszerelés a gabonafélék, az ipari, gyógy-, az aromás és fűszernövények, a 

gyümölcs, a zöldségféle, a dísznövények termesztésének és raktározásának 

területéről való, a mozgó szárítók felszerelésére, öntözési felszerelésre, a 

természeti csapástól való védelemre szolgáló felszerelésre és az állattenyésztési 

termeléshez szükséges felszerelésre, valamint a mezőgazdasági termelésben az 

energetikai hatékonyság növelésére szolgáló felszerelésre.  

 

A pályázhatnak azok a természetes személyek – GAZDÁK – bejegyzett családi mezőgazdasági 

gazdaságok tulajdonosai, akik eleget tesznek legalább a következő feltételeknek:  

 lakhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van,  

 a hitelt nyújtó banknál nyitott rendeltetésszerű folyószámlával rendelkeznek, ami 

be van jelentve az Agrárfizetési Igazgatóságnál mint a bejegyzett családi 

mezőgazdasági gazdaság rendeltetésszerű folyószámlája,  

 az utolsó törlesztő részlet kifizetésének napján 70 évesnél fiatalabb. 



A pályázók hiteligénylésük és garancia kiadása iránti kérelmüket a pályázaton való részvételhez 

szükséges jelentkezési űrlapon nyújtják be. 

A jelentkezési űrlapot a Vajdaság AT Garanciaalapjának kell benyújtani. A garancia kiadására 

vonatkozó pályázati jelentkezés a hitelnyújtó banknál is átadható.  

 

A jelen pályázat szerint a garanciákat a banknak a hitel 100%-ig terjedő összes követelésének 

összegére adják ki (az alapadósság rendes kamattal és az esetleges késedelmi kamattal 

megnövelve), az alábbi feltételekkel: 

 

1. Hitelek euróban 

 

 Hitel összege a mezőgazdasági gépekre/felszerelésre: legalább 3000,00 euró és 

legfeljebb 150 000,00 euró dinárellenértékben - a Szerb Nemzeti Banknak a hitel 

használatba adásának napján érvényes hivatalos középárfolyama szerint. 

 Hitel összege a törzsállomány bővítésére: 50 000,00 euró összegéig dinárellenértékben - 

a Szerb Nemzeti Banknak a hitel használatba adásának napján érvényes hivatalos 

középárfolyama szerint. 

 Hitel összege többéves gyümölcs- és szőlőültetvények nevelésére (ültetvények és 

felszerelés): 30 000,00 euró összegéig dinárellenértékben - a Szerb Nemzeti Banknak a 

hitel használatba adásának napján érvényes hivatalos középárfolyama szerint. 

 Névleges kamatláb: fix 7,5%-ig vagy változó 6,75%-ig + 6M Euribor, éves szinten. A 

kamatot a bank üzletpolitikájában meghatározott módon számolják el. 

 Türelmi idő a törzsállomány bővítésére szolgáló hitel esetén: 12 hónapig, és be van 

vonva a hiteltörlesztési határidőbe (a kamatot felszámolják és megfizettetik a türelmi idő 

alatt). 

 Türelmi idő többéves gyümölcs- és szőlőültetvények (ültetvények és felszerelés) 

telepítésére szolgáló hitel esetén: 24 hónapig, és be van vonva a hiteltörlesztési 

határidőbe (a kamatot felszámolják és megfizettetik a türelmi idő alatt). 

 Törlesztési határidő: 10 évig 

 A hitel felhasználásának módja: a jóváhagyott hitel összege dinárellenértékének az 

eladó – a javak leszállítójának számlájára való átutalással, a hiteltárgy beszerzésére 

vonatkozó elő-számla alapján. 

 A hiteltörlesztés módja: Két féléves annuitásban/részletben a Szerb Nemzeti Banknak a 

fizetés napján érvényes középárfolyama szerinti dinárellenértékben, az alábbiak szerint: 

 a január l-jén használatba adott hitelekre a folyó év június 31-ig a folyó évben, az 

első törlesztő rész ugyanazon év szeptember 1-jén esedékes, 

 a folyó év július 1-jétől december 31-ig használatba adott hitelekre az első 

törlesztő rész március 1-jén esedékes. A bank a hitel használatba adásának napjától 

a hitel törlesztésének napjáig kamatot számít fel és fizettet meg. 

A bank az ügyfelekkel megállapodásban másfajta hiteltörlesztési ütemet is 

megbeszélhet, valamit a hitel szünetelését is. 

 

 a bank térítése: 1%-ig fix a realizált hitelösszegből, egy összegben előre – a hitel 

megvalósítása előtt a Szerb Nemzeti Banknak a fizetés napján érvényes középárfolyama 

szerinti dinárellenértékben a hitel folyósításának napján, 

 a hitel idő előtti törlesztése: 0%. 

 

2. Hitelek dinárban 

 Az Alap a dinárban jóváhagyott hitelekre is jóváhagy garanciákat a bankok 

üzletpolitikájával összhangban.  



 

4. 

 

A pályázó a Vajdaság AT Garanciaalapjának kiadott garanciája szerinti kötelezettségek 

biztosítékként az alábbiakat is köteles biztosítani: 

 saját biankó váltókat, az „óvatolás nélkül” záradékkal és a váltós meghatalmazásokkal 

(opció), 

 elsőrendű jelzálog a megterhelés nélküli mezőgazdasági birtokra, a garantált összes 

értékéhez képest 1:1,3 minimális arányban, vagy 

 elsőrendű jelzálog a megterhelés nélküli mezőgazdasági birtokra, a garantált összes 

értékéhez képest 1:1 minimális arányban és a hiteltárgy zálogjogát, ha a hiteltárgy új 

mezőgazdasági gép, kombájn, traktor és egyéb önjáró mezőgazdasági gép, vagy 

 az Alap belső eljárásai szerint kijelölt jó hitelképességű társadóst, valamint zálogjogot a 

hiteltárgyra vonatkozóan, ha a hiteltárgy új mezőgazdasági gépek, kombájn, traktor és 

egyéb önjáró mezőgazdasági gép, vagy 

 zálogjog a hiteltárgyra vonatkozóan, ha a pályázó biztosítja önrészét a hiteltárgy értékének 

legalább 40%-ában, ha a hiteltárgy új mezőgazdasági gépek, kombájn, traktor és egyéb 

önjáró mezőgazdasági gép. 
 

Abban az esetben, ha az Alap a bank hitelenkénti követelésének 100%-át biztosítja, a 

kiadott garanciák szerinti kötelezettségekre megállapított eszközök változatlanok 

maradnak. 

 

Abban az esetben, ha a bankok és az Alap megosztják a kockázatot, a hitelenkénti és 

garanciánkénti kötelezettségek rendes teljesítésére biztosított eszközöket jóváírják az Alap 

és a bank részére.  

 

A biztosíték egyéb eszközeit az Alap és a bank üzletpolitikájával összhangban állapítják 

meg.  

 

5. 

Jutalék a garancia kiadásáért: a garancia névleges összegének évi 0,5%-a, és a garancia kiadása 

előtt kell kifizetni. Minden soron következő jutalékot évi szinten számolnak el, a folyó év 

szeptember 1-jétől 15-ig, a garantált adósság megmaradt részére, majd az elszámolás – számla 

átvételétől számított 10 napon belül fizetendő. 

 

A Pályázati költségek fedezése címén, a pályázat résztvevője 4 000,00 dinárt köteles befizetni a 

Vajdaság AT Garanciaalapjának következő folyószámla számára: 160-118074-98. 

 

A pályázati jelentkezőlap a csatolt dokumentációval egyidejűleg a hitel és a garancia 

jóváhagyásához szükséges dokumentációt is képezi, a jelen pályázatban meghatározott 

rendeltetésekre. 

 

A garanciát a jutalék befizetését és a biztosíték eszközeinek létrehozását követően adják ki. 

 

Van lehetőség több jelentkezőlap benyújtására különböző szubjektum részéről, de a berendezés 

egy egységének finanszírozása céljából. 

 

A garancia kiadásában elsőbbséget a jelentkezést benyújtó – a bejegyzett mezőgazdasági birtok 

hordozója részesül, ha 



 40 évnél fiatalabb a hitel jóváhagyásának pillanatában, vagy 

 a birtok hordozója nő, vagy 

 lakhelye fejletlen vagy nem eléggé fejlett községben van. 

 

A pályázat nyitott marad a garanciapotenciál felhasználásáig. 

 

A hiányos és késve érkező jelentkezőlapokat nem vesszük figyelembe 

 

A jelentkezőlap, valamint a pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás munkanapokon a 

Garancialapnál, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., 6. emeleten (Master centar Novosadskog 

sajma) és a (021) 489-37-00 telefonszámon, vagy a hitelező bank fiókintézeteiben és 

kirendeltségeiben kapható.  

 

A pályázat szövege és a bejelentkezési lap, a bejelentkezéshez csatolandó nélkülözhetetlen 

dokumentáció, a jelzálog létrehozásához szükséges dokumentáció, a hitelezés tárgyát 

képezhető berendezés részletes leírása, valamint a hitelező bankok jegyzéke megjelent a 

Vajdaság AT Garanciaalap következő honlapján: www.garfondapv.org.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garfondapv.org.yu/


A HITELEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ FELSZERELÉS RÉSZLETES JEGYZÉKE  

az új mezőgazdasági gépek és felszerelés beszerzésére nyújtandó hosszú távú hitel 

biztosítására vonatkozó garancia jóváhagyására kiírt pályázat szerint:  

 

I. A gabonafajták, ipari növények, gyógynövények, aromás növények és fűszernövények 

termesztéséhez szükséges gépezet és felszerelésre, éspedig:  

 traktorok és traktor fülkék,  

 a föld alapvető és vetés előtti műveléséhez szükséges gépek,  

 a szántóföldi művelés ágak vetéséhez szükséges gépek,  

 a szántóföldi kultúrák növényi betegségektől, kártevőktől és gyomnövényektől való 

védelméhez szükséges gépek,  

 az olajkultúrák, a termesztett gyógynövények, fűszernövények és aromás növények, 

valamint valamennyi fajta termesztett gomba 

tárolásához/feldolgozásához/csomagolásához szükséges felszerelés,  

 az erdei gyümölcsök és a természetben gyűjtött gyógynövények 

tárolásához/feldolgozásához/csomagolásához szükséges felszerelés,  

 traktor pótkocsik,  

 kombájn és kombájn-adapter,  

 kukoricaszedők. 

 

II. Gyümölcs, zöldségféle és dísznövények termesztéséhez szükséges gépek és felszerelés, 

éspedig:  

 gyümölcs- és szőlőtermesztéshez szükséges speciális traktorok,  

 konyhakertészeti növények vetésére és ültetésére szolgáló gépek,  

 a gyümölcs és zöldségféle növényi betegségektől, kártevőktől, gyomtól, jégtől és hidegtől 

való megvédésre szolgáló gépek és felszerelés,  

 zöldségfélének a védett területen való termesztéséhez szükséges felszerelés,  

 gyümölcs és zöldségféle szedésére szolgáló gépek, 

 gyümölcs és zöldségféle mosásához, kalibrálásához, osztályozásához, polírozásához és 

csomagolásához szükséges felszerelés, valamint a gyümölcs és zöldségféle hűtőkben való 

elhelyezésére szolgáló raklap rekeszek, továbbá a hűtők hűtőberendezései,  

 a gyümölcs metszése után visszamaradt hulladék eltávolítására szolgáló gépek,  

 dísznövény dugványok (magok, hagymák, facsemete) csomagolására szolgáló felszerelés,  

 mulcsozó, 

 hexagonok kapcsolható járművekkel,  

 zöldszedésre szolgáló gépek,  

 trágyaszórók,  

 növényvédelmi mechanikai eszközök. 

 

III. Mozgatható szárítók,  

IV. Öntöző felszerelés és gépek,  

V. Állattenyésztésre szolgáló gépek és felszerelés, éspedig:  



 szálas takarmány előkészítésére szolgáló gépek,  

 fejésre, a tej hűtésére és tárolására szolgáló felszerelés,  

 a jószág itatására és etetésére szolgáló automatikus rendszerek felszerelése,  

 az istállótrágya és trágyalé kezeléséhez szükséges gépek és felszerelés,  

 állattenyésztési létesítmények szellőztetésére szolgáló felszerelés,  

 a sertés- és baromfifarmok tenyésztési és hőkezelési felszerelése,  

 konzum és tenyésztojások előállítására szolgáló baromfifarmok szakosított felszerelése,  

 méhészeti felszerelés.  

VI. Az energiahatékonyságot növelő berendezés a mezőgazdasági termelésben 

VII. Törzsállomány 

VIII. Többéves gyümölcs és szőlő 

 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 

DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

A PÁLYÁZAT RÉSZVEVŐJE a Jelentkezéshez a következő dokumentációt is köteles 

csatolni: 

 

 a hitelezés tárgyára vonatkozó euróban kimutatott elő-számla, amelyet a mezőgazdasági 

gép/felszerelés gyártója vagy a gyártó főképviselője ad ki, 

 az SZK Pénzügyminisztériuma – Kincstári Igazgatóság – által a mezőgazdasági birtok 

státusára vonatkozóan kiadott bizonylat, 

 a rendeltetésszerű számla kártyájának fénymásolata, amely be van jelentve az 

Agrárfizetési Igazgatóságnál mint a bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaság 

rendeltetésszerű folyószámlája, 

 az Adóhivatal által kiadott bizonylat, hogy a Jelentkezés benyújtója és háztartásának tagjai 

a Jelentkezés benyújtásának napjáig minden adókötelezettséget kiegyenlítettek, 

 az SZK Pénzügyminisztériumánál - Kincstári Igazgatóság - bejegyzett vetésszerkezetre és 

a bejegyzett állatállományra vonatkozó bizonyíték, 

 a pályázó és háztartása tagjai személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldala), 

vagy a személyi igazolványok chippel ellátott kivonata, 

 a háztartás tagjainak bevételeiről szóló bizonylat, 

 nyilatkozat a kapcsolt személyekről (átvehető az Alap honlapjáról), az ügyfél által aláírva, 

tekintet nélkül arra, vannak-e kapcsolt személyek, 

 ügyviteli bankok bizonylatai a forgalom összegéről és a dinár- és devizaszámla átlagáról 

az előző évre és a folyó évre vonatkozóan a jelentkezés napjáig, 

 elismervény a pályázati költségek befizetéséről, 

 ha a pályázat részvevője, biztosítási eszközként adóstársat kínál fel, meg kell küldenie a 

jogi személy készségnyilatkozatát, hogy vállalja az adóstársi minősítést.  
 

A JOGI SZEMÉLY, aki nyilatkozott készségéről, hogy e pályázat részvevőjének 

ADÓSTÁRSA legyen, a következő dokumentációt nyújtja be:  

 

 a gazdasági alany nyilvántartásáról szóló végzés fénymásolata, 

 a képviseletre feljogosított személyek hitelesített aláírása (OP űrlap) és a képviseletre 

meghatalmazott személyek kinevezéséről szóló határozat, 



 aláírási címpéldánya kartonjának fénymásolatát, valamennyi megnyitott ügyviteli számla 

vonatkozásában, 

 a képviseletre feljogosított tulajdonos és személy személyi igazolványa/inak fénymásolata 

vagy személyi igazolványa/inak chippel ellátott kivonatának fénymásolata, 

 az adóazonosító szám odaítéléséről szóló aktus fénymásolata, ha az adóazonosító számot 

nem tartalmazza a nyilvántartásról szóló határozat, 

 az ÁFA kötelezettek nyilvántartásába való bejegyzésről szóló bizonylat, 

 az adókötelezettség és más közbevételek utáni kötelezettségek kiegyenlítésére 

vonatkozóan az Adóhivatal által kiadott bizonylat, 

 az utolsó három évre vonatkozó pénzügyi jelentések fénymásolata, a könyvvizsgáló 

megjegyzéseivel és jelentéseivel együtt (közepes és nagy jogi személyek), 

 bruttó mérleg (mérlegformában), amely az adóstársra való készségről szóló nyilatkozat 

aláírásának napjától számított 60 napnál nem régebbi, ha a hivatalos mérleg elkészítésének 

napjától több mint három hónap telt el és a vásárlók, a beszerzők szintetikus kártyája, 

rövid lejáratú és hosszú lejáratú hitelek esetében, 

 a konszolidált hitelesített pénzügyi jelentések fénymásolata, ha a kérelemmel együtt a 

Jelentkezés benyújtója más kapcsolt személyek csoportjához tartozik, amelyeknél fennáll 

a szóban forgó jelentések készítésének kötelezettsége.  

 

Az Alap és a bank hiánypótlást is kérhetnek, ha úgy ítélik meg, hogy ez a döntéshozatalhoz 

szükséges. 

 
A ZÁLOGJOG LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ: 

 

A zálogjog létesítéséhez szükséges dokumentáció: 

 

 telekkönyvi kivonat (nem lehet 8 napnál régebbi) azokhoz az ingatlanokhoz, amelyek 

azon a területen vannak, ahol a bírósági telekkönyvek vannak érvényben, vagy az 

ingatlan-nyilvántartó illetékes szolgálata által kiadott ingatlanlap másolat (nem lehet 8 

napnál régebbi) azokon a területeken, ahol ingatlan-nyilvántartás, azaz teljes bejegyzés 

létezik a vonatkozó jogszabály szerint, 

 

 az ingatlan valamennyi tulajdonosa, illetve társtulajdonosa személyi igazolványának 

fénymásolata (mindkét oldal), 

 

 az ingatlantulajdonos házastársa, illetve a társtulajdonos házastárs személyi 

igazolványának fénymásolata (mindkét oldal),  

 

 az ingatlan piaci értékének az Igazságügyi Minisztérium határozata alapján az állandó 

bírósági szakértők nyilvántartásában a mezőgazdaság területére felhatalmazott bejegyzett 

bírósági szakértő általi értékbecslése vagy az ingatlan piaci értékének az Adóhivatal 

általi értékbecslése. 
 

HITELEZŐ BANKOK LISTÁJA 
 

1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 

2. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 

3. AIK BANKA AD NIŠ 

4. PRO CREDIT BANK AD BEOGRAD 



5. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 

6. NLB BANKA AD BEOGRAD 

7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD 

 


