
Melléklet 
 

1) Kárbejelentés, kárenyhítő juttatásra való jogosultság 
 
A 2012-ben bevezetett új kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 
lehetőséget teremt a mezőgazdasági termelők számára kárenyhítő juttatás igénybe 
vételére belvízkárok esetében is. Az agrárkár-enyhítési rendszerben elszámolható 
belvízkárnak tekinthető az üzemi szinten a növénykultúrában belvíz miatt 
bekövetkezett, 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kár. Az őszi 
vetésű növények belvíz miatti kipusztulását vagy ki nem kelését 100 %-os 
hozamcsökkenésként lehet figyelembe venni. A belvíz következtében kipusztult, 
kárbejelentéssel érintett őszi vetésű növények helyére tavasszal vetett növények kár 
esetén szintén részesülhetnek kárenyhítő juttatásban a Kárenyhítési Alapból. 
 
A mezőgazdasági termelő a 2015. évi belvízkárok bejelentését már az új, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján elérhető elektronikus 
kárbejelentő felületen teheti meg a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül. Belvíz szempontjából a káresemény időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, 
amikor a növénykultúrán a káresemény első alkalommal észlelhetővé válik. 
 
Kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők: 

• a termelő a használatában levő termőföldön bekövetkezett, az érintett területen 
várhatóan 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó mezőgazdasági 
káreseményt, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az agrárkár-
megállapító szerv részére bejelentette, 

• a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a 
termelő használatában volt, 

• a termelő az ültetvények és szántóföldi zöldségek után fizetendő 3.000 Ft/ha, 
egyéb szántóföldi kultúrák után 1.000 Ft/ha kárenyhítési hozzájárulást 
szeptember 15-ig  maradéktalanul megfizette, 

• adott kárenyhítési év vonatkozásában üzemi szinten a belvízkár a 
növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okoz (ez az 
adott kárenyhítési év végét követően derül ki, jelen esetben 2015 
novemberétől), 

• a termelő az adott kárenyhítési év vonatkozásában üzemi szinten 30%-ot 
meghaladó mértékben hozamérték-csökkenést (~bevételkiesést) szenved el, 
amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol (az agrártárca ezt a limitet 15%-ra 
tervezi leszállítani az aktuális, 2015. kárenyhítési évtől kezdődően), 

• a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmét a termelő tárgyév november 
30-ig az elektronikus felületen benyújtotta. 

 
Szükséges megjegyezni, hogy a termelők által bejelentett belvízkárok agrárkár-
enyhítési rendszerben történő érvényesítéséhez nem szükséges a belvízhelyzet 
miniszteri közleményben történő megjelentetése. A fenti támogatási feltételeknek való 



megfelelésen felül a belvízkárok után kárenyhítő juttatás öt egymást követő éven belül 
legfeljebb három alkalommal vehető igénybe. 
 

2) Kárenyhítő juttatás kifizetése 
 
Az MVH a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisában rögzíti a kárenyhítési 
hozzájárulás befizetésére vonatkozó kötelezettségeket és azok teljesítését. Az MVH 
termelőknek címzett határozata alapján a befizetési határidő minden évben 
szeptember 15. Adott kárenyhítési évben az állam legalább a termelői befizetéssel 
megegyező összeggel egészíti ki az agrárkár-enyhítési rendszerben tag termelők 
kárenyhítési hozzájárulásait. Az így összegyűlt összeg és az elmúlt évek maradványai 
képezik adott kárenyhítési évben a jogos kárenyhítő juttatási igények forrását. Az 
MVH az agrárkár-megállapító szerv által kiállított dokumentumok alapján vizsgálja a 
2015. november 30-ig benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmek jogosságát, a 
kérelmek adatait feldolgozza, azokról adatállományt készít. Ezen adatállomány alapján 
a jogos kárenyhítő juttatás iránti igények teljesítésére országos szintű kifizetési tervet 
terjeszt elő a miniszter részére 2016. február 28-ig. 
 
A kifizetési terv miniszteri jóváhagyását követően az MVH 2016. március 31-ig 
határozatban értesíti az igazoltan belvízkárral érintett mezőgazdasági termelőket a 
kárenyhítő juttatás iránti igényük kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. 


