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Agrárkár-enyhítés (I. pillér)
• Jogforrások: 2011. évi CLXVII. Törvény; 27/2014. (XI. 25.) FM r.;

• Forrása: Kárenyhítési Alap (termelői befizetés és állami hozzájárulás)

• Kezelt kárnemek: jégeső, aszály, mezőgazdasági árvíz, téli fagy, tavaszi fagy, őszi
fagy, felhőszakadás, vihar; belvíz

• Aszály fogalma: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés
helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon
belül

a) a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy

b) a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és
a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot;



Kárenyhítő eljárás szakaszai (I. pillér)
I. Csatlakozás az agrárkár-enyhítési rendszerhez EK felületen (önkéntes/kötelező).
II. Kárbejelentés
• Mezőgazdasági káresemény határidőben történő bejelentése (növénykultúra és terület 30 

%-ot meghaladó várható hozamcsökkenése), 
• Kormányhivatal a mezőgazdasági káreseményt igazolja (várható hozam!)

III. Kárenyhítő juttatás iránti kérelem
• Kárenyhítő juttatási iránti kérelem benyújtása (november 30-áig)
• Kormányhivatal igazolja a káreseményt (üzemi szinten 30 % feletti hozam csökkenés) és 

a) a mezőgazdasági káresemény határidőben történő bejelentését,
b) azt, hogy a hozamcsökkenést elemi káresemény okozta,
c) a kár helyét,
d) a hozamcsökkenés mértékét, és
e) az üzemi szinten az elemi káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában számított 
hozamérték-csökkenés mértékét,
f) a mezőgazdasági biztosítás meglétét.



Kárenyhítő juttatás igénylésének feltételei (I. pillér)
• a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény 

bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a 
használatában volt,

• a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt - az 
erre a célra létrehozott elektronikus felületen bejelentésre került,

• elemi káreseményt szenvedett el,
• üzemi szinten az elemi káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 

15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést szenvedett el,
• a kormányhivatal igazolása az elemi káreseményről, 
• a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet tárgyév november 30-áig - az erre a célra 

létrehozott elektronikus felületen - benyújtásra került,
• a kárenyhítési hozzájárulás határidőben és maradéktalanul megfizette.



Aszálykezelés az agrár-kárenyhítésben (I. pillér)
• Kárbejelentés: legkésőbb szeptember 30-áig; aszály esetén a 15 napos határidő

számításának kezdő időpontja az a nap, amikortól a károsodás első alkalommal
észlelhető

• Támogatás igénylés: Kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása

• Miniszteri aszályközlemény: október 31-éig kell közzétenni

• Tájékoztató: https://kormany.hu/hirek/az-agrarkar-enyhitesi-rendszer-segitseget-
jelent-a-gazdalkodok-szamara

https://kormany.hu/hirek/az-agrarkar-enyhitesi-rendszer-segitseget-jelent-a-gazdalkodok-szamara


Aszály kérelem az agrárkár-enyhítésben (I. pillér)
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Aszály kifizetések az agrárkár-enyhítésben (I. pillér)
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Biztosítási díjtámogatás (II. pillér)
• 2012. óta működik (2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretén belül);

• 3 módozat („A” csomagbiztosítás; „B” és „C” nevesített kockázatú biztosítások);

• 70 %-os támogatás a megfizetett mezőgazdasági biztosítás díjához;

• EK felületen igényelhető; 

• A biztosítási díj megfizetését a biztosító igazolja november 15-ig;

• Díjállomány (folyamatosan növekvő)



Országos jégkármérséklés (III. pillér)
• 2018. óta működik (986 db talajgenerátor)

• Vidékfejlesztési forrásból került kiépítésre

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működteti

• Védekezési időszakban: április 15. és szeptember 30. között 

• Működtetésre a Kárenyhítési Alapból évi 1,5 milliárd HUF 

• 2018-2021-es években – a kárstatisztikai adatok alapján - a jégesők okozta károk 
43 százalékkal csökkentek a 2015-2017-es adatokhoz képest



Mezőgazdasági krízisbiztosítás (IV. pillér)
2021-ben indult (136 termelő csatlakozott) a mezőgazdasági jövedelem
csökkenésének kockázatát kezelő eszköz. A krízisbiztosítási szerv a MÁK, míg a
döntéstámogató szerv az AKI.

Csatlakozási feltételek:
• jövedelemcsökkenés: a mezőgazdasági jövedelem a tárgyévben 30%-ot meghaladó

mértékben visszaesett a referenciajövedelemhez képest

• krízisbiztosítási hozzájárulás határidőben történő megfizetése

• krízisbiztosítási kompenzációs kérelem határidőben történő benyújtása

• csatlakozás évét megelőző három év átlagos mezőgazdasági jövedelme nem
negatív

Nem kompenzálható: üzemméret változás, gondatlanság, mesterséges
körülményteremtés

Kompenzáció összege: jövedelemcsökkenés 69,9%



Mezőgazdasági krízisbiztosítás (IV. pillér) csatlakozás

A csatlakozási kérelem tárgyév február 1-28. között történő benyújtása a csatlakozás
évétől számított 3 éves időszakra önkéntesen vállalt tagságot eredményez.

• csatlakozás évében legalább három lezárt működési év
• mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenység bevételeinek és 

költségeinek elkülönített könyvelése

• készletnyilvántartás vezetése 

• adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítése



Mezőgazdasági krízisbiztosítás (IV. pillér) pénzeszköze

A rendszer saját forrása:
• Krízisbiztosítási 

hozzájárulás
• Önkéntes befizetések
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szerv

(krízisbiztosítási 
pénzeszköz)

Krízisbiztosítási 
kompenzáció

BEFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK

Nemzeti társfinanszírozású EMVA 
támogatás a Vidékfejlesztési Program 
alapján (majd KAP Stratégiai Tervből)
─ 2014-2020: Jövedelemstabilizáló eszköz


