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Fogalomtár

• Káresemény: Figyelembe vehető káresemények köre az Mkk
tv. 2. §-ában felsorolt definícióknak megfelelő aszálykár, 
mezőgazdasági árvízkár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- őszi- és 
téli fagykár, viharkár, felhőszakadáskár

• MKR (elektronikus felület): Mezőgazdasági Kockázatkezelési 
Rendszer, mely lehetőséget biztosít az agrárkárok online 
bejelentéséhez, valamint a kár- és kárenyhítési adatok 
strukturált kezeléséhez

• Agrárkár-megállapító szerv: megyei kormányhivatalok

• Agrárkár-enyhítő szerv: Magyar Államkincstár

• Mezőgazdasági igazgatási szerv: NÉBIH



Kockázatközösségi tagság

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

- Szántóföldi kultúra 10 hektár

- Szántóföldi zöldség 5 hektár

- Ültetvény 1 hektár

- Együttesen (szántó, zöldség vagy ültetvény) 10 hektár

- Együttesen (zöldség és ültetvény) 5 hektár



Önkéntes tagság

• Hároméves időtartamra vállalt kötelezettség

• Tárgyévet követő két évben nem mondhatja fel

• Tárgyévet megelőző év november 1. napjától fennállónak kell tekinteni



Kárenyhítési hozzájárulás

• A kockázatközösségi tagság a tárgyévet megelőző év november 1 és a 
tárgyév október 31 közötti időszakban áll fenn.

• A kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség összegének az egységes 
kérelem utolsó bejelentett területadatok alapján kerül sor. Ennek 
módosítására nincs mód.

• A Kincstár július 15-ig határozatban értesít a fizetési kötelezettségről.

• Befizetési kötelezettség szeptember 15-ig (számlán történő jóváírás, 
Kincstárhoz történő beérkezés a mérvadó)

• Hozamadatokról nyilatkozni kell – összes terület nagyságról, összes 
termény mennyiségről



Kárbejelentés

• 15 napos határidő

• Tartam káresemény: aszály, belvíz, téli fagy vagy mg-i árvíz (nem egy nap, 
hanem időszak). Káresemény időpontjának tekintjük, amikor a  
növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik (ettől 
számítódik a +15 nap)

• Pontszerű káresemény: felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy 
vihar – pontosan meghatározható időpont, adott nap, amikor a 
káresemény bekövetkezik (ettől számítódik a +15 nap)

• 10 napos határidőre csökken a 15 nap a betakarítás tényével, tervével. 
Ekkor a betakarítás előtt vagy a talajmunkálat előtt 10 nappal kell a 
bejelentést megtenni.

• Aszály esetén legkésőbb szeptember 30-ig a kárbejelentést meg kell tenni.



Kárenyhítés

• Kárenyhítő juttatásra jogosult az ügyfél

• EK benyújtásakor és kárenyhítő juttatási kérelem benyújtásakor is 
használatában van a terület

• Káreseményt bejelentette

• Károsodással érintett növénykultúrájában 30 %-ot meghaladó mértékű a 
hozam-csökkenés (korm.hivatal határozatot állít ki róla)

• Kárenyhítő juttatás iránti kérelmét november 30-ig benyújtja

• Kárenyhítő hozzájárulást szeptember 15-ig megfizette

• Üzemi szinten 15 %-ot meghaladó hozamérték-csökkenést szenvedett el



Piaci biztosítás fontossága

• Kockázatkezelési rendszer II. pillére alapján 
köthető biztosítások

• Aki nem köt adott növénykultúrára jellemző kár 
ellen biztosítást, az csak az elszenvedett kár 
hozam csökkenése alapján számított 
kárenyhítő juttatásnak a felére lesz jogosult.



1. példa

• 50 ha napraforgó,  3 t/ha hozam, 95.000 Ft/t ár= 14.250.000 Ft hozamérték

• Állami Kárenyhítésben a kötelezettség: 50 X 1.000 Ft= 50.000 Ft
• Díjtámogatott ‚A” csomag biztosítás : ~ 550.000 Ft 10%-os önrész
• Díjtámogatott „B” jég+ tűz biztosítás: ~ 450.000 Ft 10%-os önrész
• „A” díjtámogatott biztosítás 65%-os támogatott éves díja  192.500 Ft
• „B” díjtámogatott biztosítás 50%-os támogatással éves díja: 225.000 Ft

• 50%-os jég+vihar kártétel a napraforgóban, 
• „A” csomag biztosítás kárkifizetés önrész levonás után: 6,4 Mio Ft kárkifizetés
• „B” biztosítás kárkifizetés önrész levonás után: 3,2 Mio Ft kárkifizetés, 

(kármegosztás, jégre rendez!)
• Üzemi szintű hozamérték csökkenés: ~ 7 Mio Ft

• Kárenyhítési rendszerből biztosítás nélkül jogosult kárenyhítésre 40%-os 
mértékben

• Kárenyhítési rendszerből biztosítással jogosult kárenyhítésre 80%-os mértékben



2. példa

50 ha alma, 25 t/ha hozam, 80.000 Ft/t ár 

= 100 Mio Ft hozamérték/biztosítási összeg

 Állami Kárenyhítésben a kötelezettség: 50X 3.000 Ft= 150.000 Ft

 Díjtámogatott „ C” Biztosítási díj minőségi jégkár biztosítás: ~12.000.000 

 „C” díjtámogatott biztosítás 40%-os támogatással éves díj: ~ 7.200.000 Ft

25 ha-on minőségi jég kár tétel, 50%-os értékcsökkenés

Kárenyhítési rendszerből nem jogosult kárenyhítésre, mert nincs 

mezőgazdasági káresemény, nincs valódi hozamveszteség.

Biztosítótól kapott kárkifizetés:  ~ 10.000.000 Ft 



3. példa

50 ha szőlő, 5 t/ha hozam, 100.000 Ft/t ár 

=  25.000.000 Ft hozamérték/biztosítási összeg

 Állami Kárenyhítésben a kötelezettség: 50X 3.000 Ft= 150.000 Ft

 Díjtámogatott „C”Biztosítási díj jég+ vihar kár biztosítás: ~3.400.000 Ft/év

 „C” díjtámogatott biztosítás 40%-os támogatással éves díja: ~ 2.040.000 Ft

40%-os vihar, és 40 %-os jég kár tétel 25 ha-on

Tárgyévi hozamérték: 15.000.000 Ft, (50x3x100.000)

Jogosult kárenyhítésre, mert elemi kár van, és az üzemi szintű hozamérték 

csökkenés 15% feletti

Kárenyhítő juttatás : ~8.000.000 Ft

Biztosítótól kapott kárkifizetés: ~5.000.000 Ft

Különbözet:~ 3.000.000 Ft



Aszály, mezőgazdasági árvíz

• Ezen károknál azon esetekben fizethető ki kárenyhítő juttatás, ha 
legkésőbb a tárgyév október 31-ig az aszályhelyzetről, illetve a 
mezőgazdasági árvízhelyzetről a miniszter közleményt ad ki.



Elérhetőségek

• A kérelembenyújtó felület használatához a MK felhasználói kézikönyve ad 
iránymutatást, amely az alábbi linken elérhető:

www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Felhasználói kézikönyv II. kötet

Egységes kérelem elektronikus benyújtás

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


Köszönöm a 

figyelmet!

TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS


