
 

 

 

Tájékoztatás 

a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések 

tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 

 
 

2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági biztosítás 

díjához nyújtott támogatás, amelynek részletes feltételeiről szóló pályázati felhívást a 

Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága (a 

továbbiakban: IH) 2016. elején tervezi megjelentetni. 

 

Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők évente pályázhatnak az adott gazdasági év 

termelési veszteségeire megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott 

támogatásra. Olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatható, amelyek üzemi 

szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen 

időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet. 

 

A 2016. év termelésére megkötött mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatásra 

rendelkezésre álló keret: 3,5 milliárd Ft. 

 

A díjtámogatásban részesíthető biztosítási szerződések előkészítése érdekében azok tartalmi 

követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról az IH az alábbi tájékoztatást adja ki: 

 

 

I. A DÍJTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐ MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSOK 

 

 

„A” típusú mezőgazdasági biztosítás 

 

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növénykultúrákra köthető 

mezőgazdasági biztosítási szerződés: 

 

Növénykultúra megnevezése Hasznosítási kód 

Őszi búza KAL01 

Tavaszi búza KAL02 

Őszi búza (vetőmag célú) 
KAL03 

Őszi durumbúza KAL04 

Tavaszi durumbúza KAL05 

Őszi tönköly búza KAL06 

Tavaszi tönköly búza KAL07 

Őszi novum búza KAL08 

Tavaszi novum búza KAL09 

Őszi tönke búza KAL10 



 

 

Tavaszi tönke búza KAL11 

Őszi alakor búza KAL12 

Tavaszi alakor búza KAL13 

Kétszeres gabona KAL14 

Rozs KAL15 

Őszi árpa KAL17 

Tavaszi árpa KAL18 

Kukorica KAL21 

Tavaszi tritikálé KAL26 

Őszi tritikálé KAL27 

Őszi káposztarepce IND03 

Tavaszi káposztarepce IND04 

Káposztarepce vetőmag IND05 

Napraforgó IND23 

Alma ULT01 

Körte ULT15 

Borszőlő ültetvény ULT19 

Egyéb szőlőültetvény ULT20 

Hagyományos gyümölcsös alma HAG01 

Hagyományos gyümölcsös körte HAG15 

 

A növénykultúrák megnevezése és hasznosítási kódja a 2016. évi egységes kérelem 

benyújtásáról szóló Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 

közleménynek megfelelően technikailag változhat, ugyanakkor a biztosítási díjtámogatással 

érintett növénykultúrák köre nem szűkülhet. 

  

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra 

vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető 

mezőgazdasági biztosítási szerződés: 

a) jégesőkár, 

b) aszálykár, 

c) mezőgazdasági árvízkár, 

d) téli fagykár, 

e) tavaszi fagykár, 

f) őszi fagykár 

g) felhőszakadáskár, 

h) viharkár, 

i) tűzkár. 

 

 

„B” típusú mezőgazdasági biztosítás 

 



 

 

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növénykultúrákra köthető 

mezőgazdasági biztosítási szerződés: 

 

Növénykultúra megnevezése Hasznosítási kód 

Őszi búza KAL01 

Tavaszi búza KAL02 

Őszi búza (vetőmag célú) KAL03 

Őszi durumbúza KAL04 

Tavaszi durumbúza KAL05 

Őszi tönköly búza KAL06 

Tavaszi tönköly búza KAL07 

Őszi novum búza KAL08 

Tavaszi novum búza KAL09 

Őszi tönke búza KAL10 

Tavaszi tönke búza KAL11 

Őszi alakor búza KAL12 

Tavaszi alakor búza KAL13 

Kétszeres gabona KAL14 

Tavaszi zab KAL19 

Őszi zab KAL20 

Kukorica KAL21 

Csemegekukorica KAL23 

Hibrid kukorica (vetőmag 

célra) 
KAL25 

Rizs RIZ03 

Cukorborsó PIL01 

Mezei borsó PIL02 

Őszi takarmányborsó PIL03 

Őszi zöldborsó PIL04 

Szárazborsó (Sárgaborsó) PIL05 

Tavaszi takarmányborsó PIL06 

Tavaszi zöldborsó PIL07 

Vetőmag borsó PIL08 

Lóbab PIL09 

Szárazbab PIL12 

Zöldbab PIL13 

Lencse  PIL24 

Csicseriborsó PIL29 

Burgonya BUR01 

Cukorrépa CUK01 



 

 

Szójabab IND01 

Szója vetőmag IND02 

Földimogyoró IND09 

Fehér mustármag IND11 

Fekete mustármag IND12 

Mák IND14 

Retek IND15 

Olajretek IND16 

Olajretekmag (vetőmag célú) IND17 

Napraforgó IND23 

Hibrid napraforgó (vetőmag 

célra) 
IND24 

Karfiol VEG01 

Brokkoli VEG02 

Fejes káposzta VEG04 

Kelkáposzta VEG05 

Vöröskáposzta VEG06 

Zeller VEG10 

Csemegehagyma VEG14 

Vöröshagyma vetőmag VEG15 

Vöröshagyma dughagyma VEG16 

Sóska VEG21 

Spenót VEG22 

Spárga VEG23 

Petrezselyem gyökér VEG26 

Petrezselyem levél VEG27 

Egyéb petrezselyem VEG28 

Paradicsom VEG33 

Uborka VEG34 

Főzőtök VEG36 

Sütőtök VEG37 

Káposztatök VEG38 

Olajtökmag VEG39 

Csillagtök/patiszon VEG40 

Spárgatök VEG41 

Cukkini VEG42 

Paprika VEG43 

Fűszerpaprika VEG44 

Sárgarépa VEG45 

Cékla VEG46 



 

 

Torma VEG48 

Pasztinák VEG49 

Görögdinnye FRU01 

Tökre oltott görögdinnye FRU02 

Sárgadinnye FRU03 

Földieper (szamóca) FRU04 

Piros ribiszke FRU05 

Egyéb ribiszke FRU06 

Málna FRU08 

Piszke FRU09 

Fekete bodza FRU15 

Egyéb bodza FRU16 

Birs ULT18 

Cseresznye ULT17 

Dió ULT08 

Kajszibarack (sárgabarack) ULT04 

Mandula ULT10 

Meggy ULT16 

Mogyoró ULT09 

Naspolya ULT07 

Nektarin ULT05 

Őszibarack ULT03 

Szilva ULT06 

Hagyományos gyümölcsös 

őszibarack 
HAG03 

Hagyományos gyümölcsös 

kajszibarack (sárgabarack) HAG04 

Hagyományos gyümölcsös 

szilva 
HAG06 

Hagyományos gyümölcsös 

naspolya 
HAG07 

Hagyományos gyümölcsös dió HAG08 

Hagyományos gyümölcsös 

mogyoró 
HAG09 

Hagyományos gyümölcsös 

mandula 
HAG10 

Hagyományos gyümölcsös 

meggy 
HAG16 

Hagyományos gyümölcsös 

cseresznye 
HAG17 

Hagyományos gyümölcsös birs HAG18 

 



 

 

A növénykultúrák megnevezése és hasznosítási kódja a 2016. évi egységes kérelem 

benyújtásáról szóló MVH közleménynek megfelelően technikailag változhat, ugyanakkor a 

biztosítási díjtámogatással érintett növénykultúrák köre nem szűkülhet. 

 

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi biztosítási eseményekre köthető 

mezőgazdasági biztosítási szerződés: 

a) jégesőkár, 

b) téli fagykár, 

c) őszi fagykár 

d) viharkár, 

e) tűzkár. 

 

 

 

 

 

 

„C” típusú mezőgazdasági biztosítás 

 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az I-II. fejezetben nem szereplő biztosítási 

konstrukciókat tartalmazza. 

 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az adott évi egységes kérelem benyújtásáról 

szóló MVH közlemény mellékletében felsorolt releváns növénykultúrára köthető 

mezőgazdasági biztosítási szerződés. 

 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a következő biztosítási eseményekre 

köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés: 

a) jégesőkár, 

b) aszálykár, 

c) mezőgazdasági árvízkár, 

d) téli fagykár, 

e) tavaszi fagykár, 

f) őszi fagykár 

g) felhőszakadáskár, 

h) viharkár, 

i) tűzkár. 

 

 

II. A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐ MEZŐGAZDASÁGI 

BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

 

1. A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződésnek (a továbbiakban: 

biztosítási szerződés) tartalmaznia kell: 

a) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 



 

 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfél-

azonosítóját, 

b) a kockázatviselés helyét (MEPAR szerinti blokkazonosító), 

c) a biztosítási eseményt, 

d) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket, 

e) az egyes biztosítási események vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket, 

f) biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél 

eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” 

típusonként összesítve az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett 

hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos 

megnevezéssel jelzett növénykultúrák (a továbbiakban együtt: növénykultúra) feltüntetésével 

az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a 

kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat, 

g) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke a mezőgazdasági termelést érintő 

időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a 

továbbiakban:  Mkk. tv.), valamint e közlemény alapján kerül megállapításra, 

h) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást, 

i) az eljárási törvény szerint, az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 

„A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév október 15-éig 

ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény 

sorszámát is tartalmazó, az f) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki 

az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, az MVH honlapján 

található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen, 

j) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti 

referenciahozamról, 

k) a mezőgazdasági termelő hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító 

ka) a megkötött előzetesen jóváhagyott biztosítási szerződés adatai közül biztosított 

mezőgazdasági termelőnkénti bontásban a szerződéskötés dátumára, a kötvényszámra, a 

biztosítási eseményre, a módozatra, a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a 

blokkazonosítókra, és „A”, „B”, „C” típusonként a  díjelőírásra vonatkozó adatokat, 

kb) előzetes jóváhagyás hiányában a mezőgazdasági biztosítási szerződés másolati 

példányát, 

legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig elektronikus úton megküldheti az MVH részére. 

 

2. A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett 

naptári év(ek) megjelölésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni. 

 

3. A biztosítási szerződésben biztosított hozam az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti 

referenciahozam. 

 

4. A biztosítási szerződésben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe 

tartozó feltételeket mind egymástól, mind pedig más kockázatoktól elkülönítve kell 

megállapítani. 

 

5. A biztosítási szerződésben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a 

kárküszöb 



 

 

mindhárom biztosítástípus esetében meghaladja a károsodással érintett területre eső biztosítási 

összeg 30%-át, azzal, hogy a kárküszöb 

a) az Mkk. tv. 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti 

mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-

a, 

b) az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár, az Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi 

fagykár, valamint az Mkk. tv. 2.§ 25a. pontja szerinti őszi fagykár kockázatok esetében 

üzemenként és növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében 

táblánként nem haladja meg az 50%-ot; 

 

6. A biztosítási szerződésnek szövegszerűen tartalmaznia kell, hogy a biztosító a 

szerződéskötés során annak tudatában jár el, hogy a biztosított a szerződés tárgyát képező 

mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást kíván igénybe venni; 

 

7. A biztosítási szerződésnek rögzítenie kell, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási 

esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza: 

a) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját, 

b) a károsodott növénykultúra nevét, 

c) a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát, 

d) a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként, 

e) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket, 

f) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét, 

g) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító 

helyét, 

h) a károsodott terület nagyságát, és 

i) a kifizetett kártérítés összegét. 

 

8. A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket 

fedezheti. 

 

9. A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést, ha a 

biztosítási eseményt kiváltó 

a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság 

igazolja, 

b) nem tűz által okozott egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási 

jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok 

alapján az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdése szerint vagy külön eljárásban igazolja, indokolt 

esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal 

bevonásával. 

 

10. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést 

nem fizet. 

 

11. A biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a mezőgazdasági termelő hozzájárulását, 

amely alapján a biztosító a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatait átadhatja az 

MVH részére. 

 



 

 

 

III. A MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK ELŐZETES 

JÓVÁHAGYÁSA 

 

A biztosító a I-II. pontban felsorolt követelményeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási 

szerződések különös biztosítási feltételei vonatkozásában legkésőbb 2016. január 31-ig 

kérheti az IH előzetes jóváhagyását, melyhez kapcsolódó eljárásról az IH  külön közleményt 

ad ki. 

 

Az előzetes jóváhagyásról az IH – az agrárpolitikáért felelős miniszter által tett szakmai 

javaslat alapján – legkésőbb 2016. március 31-ig közleményt ad ki. 

 

Amennyiben a mezőgazdasági biztosítási szerződések különös feltételeinek előzetes 

jóváhagyása az IH és a biztosító közötti eljárásban nem történik meg, úgy a támogatás 

termelői igénylésekor kötelező a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés MVH-hoz 

történő benyújtása, amelynek megfelelőségét az MVH a támogatási jogosultság vizsgálatakor 

ellenőrzi. 

 

 

IV. FOGALOMMAGYARÁZAT 

 

biztosítási esemény: tűzkár, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más 

természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. 

tv.) 2. § 7. pontja szerinti elemi káresemény a belvízkár kivételével.  

 

kárakta: a biztosító belső szabályzatában előírt, a szolgáltatás összegének megállapításához 

szükséges iratokat tartalmazó nyilvántartás; 

 

MEPAR szerinti blokkazonosító: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 2. pontja szerinti blokkazonosító; 

 

tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által 

kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási 

hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatás 

kíséretében; 

 

tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben időjárási jelenség következtében 

kialakuló tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely üzemi szinten a növénykultúra 

30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenését okozza. 

 


