FELHÍVÁS
A Felhívás címe:
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
A Felhívás kódszáma:
VP3-17.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági
termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági
termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmekről – mely egyúttal kifizetési igénylés is - a jogszabályban
meghatározott határidőn belül1 dönt;



a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők az együttműködés keretében vállalják 2, hogy:


1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mezőgazdasági kockázatmegelőzés és –kezelés
előmozdításához

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük,
tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.
2
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), mely az Általános Szerződési
Feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) együtt tartalmazza a támogatási kérelem elkészítéséhez
szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ben
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai
esetén az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve az
Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának
enyhítése érdekében a korábbi években folyamatosan kialakított mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer fenntartása szükséges. A mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének
megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, valamint az érintettek arányos felelősségvállalása
jellemzi a több pillére épülő struktúrát.
A korábbi nemzeti agrárkár-enyhítési rendszert felváltotta a komplex mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer, amelyet a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban: Mkk tv.) foglalja egységes szerkezetbe. Az új,
összetettebb intézkedéscsomag, amely a továbbfejlesztés mellett új elemként bevezette a
mezőgazdasági biztosításokra vonatkozó támogatási konstrukciót is.
Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül:
I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési
növénytermesztés legfontosabb természeti és időjárási kockázatait kezeli

rendszer,

mely

a

II. pillér: a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás
díjához nyújtott támogatás növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére
Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik az I. pillér szerinti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél
nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat, a
kockázatkezelési eszköztárukat a speciális, mezőgazdasági biztosítással egészíthetik ki. A kialakított
biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábbi hagyományos
mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, átstrukturálta.
Az intézkedés bevezetésével kibővül a
biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek
aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen ösztönzi a
biztosítás megkötésére irányuló szándékot.
A magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó mezőgazdasági biztosítási
díjtámogatás 2012-es bevezetése óta dinamikusan fejlődik.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó
3-as vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

3

Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
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3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása –
keretösszege a Vidékfejlesztési Program 17.1.1. számú, a Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott
támogatás című műveletéhez - 24,47 Mrd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 5 Mrd
Ft, mely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági
biztosítások támogatására vonatkozik.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program
keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH), mint a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 17.1.1. számú, a Mezőgazdasági biztosítások díjához
nyújtott támogatás című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken
8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a
mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a
növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati
jelenségek okoznak.
A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.ben, valamint az e Felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a
6

továbbiakban: biztosítási szerződés) díjához – mint megvalósulás során felmerülő költség – nyújtott
támogatás.
A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:
Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában
értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.
A módozatban releváns kultúrák jegyzékét a 2. számú Melléklet tartalmazza.

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás
A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú mellékletben meghatározott
növénykultúrákra (ültetvény és zöldségkultúra, ideérve a szántóföldi zöldségféléket is) köthető biztosítási
szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) őszi fagykár
d) viharkár,
e) tűzkár,
f) aszálykár,
g) mezőgazdasági árvízkár,
h) felhőszakadás kár,
i) tavaszi fagykár.
A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás
A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú mellékletben meghatározott
növénykultúrákra (szántóföldi növénykultúrák, kivéve a szántóföldi zöldségféléket) köthető biztosítási
szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) őszi fagykár
f) tavaszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.
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A fenti módozatokban releváns növénykultúrákat és a hozzá tartozó hasznosítási kódot a 2. számú
melléklet tartalmazza.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Nem releváns.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1 pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
Amennyiben egy biztosítási szerződés egy módozatában valamely növénykultúra az adott módozatban
nem támogatható, vagy nem került bejelentésre az egységes kérelemben, akkor támogatás az adott
módozat díja után nem nyújtható.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
1. A támogatásban részesíthető biztosítási szerződésnek 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 tv.
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 a biztosítási díjat, és – amennyiben a
szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, nettó biztosítási díjat,
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g) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk. tv., valamint e Felhívás alapján
kerül megállapításra,
h) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást,
i) az eljárási tv. szerint, a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett biztosító arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban
tárgyév november 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 a Kincstár honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár
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 biztosítási szerződés másolati példányát,
legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére.
2. A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett naptári
évmegjelölésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni.
3. A biztosítási szerződésben biztosított hozam a Fogalomtár (1. számú melléklet) 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
20%-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 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,
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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,
blokkazonosító szerint,
h) a károsodott terület nagyságát,
i) a kifizetett kártérítés összegét és
j) jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi
bizonyítékot.
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 - figyelemmel az Mkk.
tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra-, ha a biztosítási eseményt kiváltó
a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság
igazolja,
b) Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a
7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell
tekinteni,
c) egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az
Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján 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 biztosítási szerződés adatait átadhatja a Kincstár részére.
12. Amennyiben a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő személye eltér, a Kincstár által
vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
szerződő fél „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév november 15-éig
ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámát is
tartalmazó, az 1. f) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a Kincstár honlapján
vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen.
13. A szerződés nem tartalmazhat olyan kitételt, mely a kártérítés nyújtásához valamilyen jövőbeli
termelési tevékenység elvégzését vagy sajátos termelési módszereket vagy mennyiségeket köt ki
feltételként.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
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 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt
által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló
vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszüntetni.
 A

fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
A támogathatóság feltételei:
A fenti konstrukciók szerinti biztosítási szerződés díja akkor támogatható,
1. ha a megkötött biztosítási szerződés adatait a biztosító a Kincstár részére az Mkk. tv.-ben
meghatározott határidőben benyújtja;
2. ha a biztosító illetve a szerződő fél az éves biztosítási díj befizetését a Kincstár honlapján vagy a
kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen a tárgyév november 15-ig a Magyar Államkincstár
részére igazolja;
3. ha a biztosítási szerződés megfelel a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek, vagyis
a) a biztosítási szerződés általános és különös feltételei az adott évben megjelent IH
tájékoztatásban foglalt eljárás szerint előzetesen jóváhagyásra kerültek,
b) előzetes jóváhagyás hiányában a megkötött teljes biztosítási szerződési dokumentációját a
biztosító legkésőbb a tárgyév szeptember 30. napjáig a Kincstár részére elektronikus formában
megküldi és annak megfelelőségét a Kincstár a kérelemmel egyidejűleg ellenőrzi.
4. ha a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint és erről nyilatkozik.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A projekt befejezésének a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolás feldolgozásának és a támogatás
intenzitás megállapításának időpontja minősül. A támogatás intenzitás megállapításáról az IH közleményt
ad ki.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
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1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó „A”, „B” vagy „C” típusú biztosítási
szerződés szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.
Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és
kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás,
függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a
növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott
biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban
megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától.
Amennyiben a szerződéskötés dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű
szerződés után nyújtható.
A biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely naptári év
termelésére a szerződés adatközlése vonatkozik.
A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követően legkésőbb a tárgyév július
15-ig adategyeztetés céljából köteles a Kincstár részére mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai
közül:
a) a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő azonosítására (név, székhely vagy
lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító),
b) a mezőgazdasági biztosítási szerződés azonosítására (szerződéskötés dátuma,
kötvényszám, módozat, biztosítási esemény),
c) a biztosított növénykultúra megnevezésére (hasznosítási kód) és a növénykultúra referencia
hozamára,
d) a kockázatviselés helyére (blokkazonosító),
e) a terület nagyságára (hektár) valamint
f) a biztosítási összegre, a díjelőírás és a kedvezménnyel csökkentett, nettó díjelőírás
összegére vonatkozó adatokat átadni.
A fenti adatokat a biztosító a Kincstár 5. pont szerinti adatszolgáltatása alapján véglegesíti és
azokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig visszaküldi a Kincstár részére.
A Kincstár a biztosító 4. pont szerinti tájékoztatását követően a Kincstár és a biztosítók közötti
megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév augusztus 01-ig tájékoztatja az érintett biztosítót a
mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő
a) nevéről és az eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójáról, továbbá
b) az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak
tárgyévi teljes területéről és azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról.
Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes összegének
megfizetése esetén nyújtható.
A Kincstár a jelen pályázati felhívás szerinti intézkedés helyszíni ellenőrzése keretében a biztosító
és a mezőgazdasági termelő közötti szerződést vizsgálhatja. Az ellenőrzés lefolytatása érdekében a
mezőgazdasági termelő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a jelen pályázati felhívásnak megfelelő, 4.
pont szerinti adatait a helyszíni ellenőrzés végrehajtása céljából – az ahhoz szükséges mértékben –
a Kincstár részére rendelkezésére bocsássa.
Helyszíni ellenőrzés lefolytatására a 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet XI. fejezetében foglaltak
az irányadóak.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
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A támogatott projektek megkezdésének időpontja a biztosítási szerződés létrejöttének napja.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt befejezésére a tárgyév november 15. napjáig van lehetőség, mely határidőig a díjfizetés
biztosító és szerződő fél általi igazolásának meg kell történnie.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása tekintetében nem nyújt be az
Egységes kérelmen túl kifizetési igénylést.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Jelen Felhívás keretében kizárólag Magyarország területén található földterületekre kötött mezőgazdasági
biztosítás díja támogatható.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A projektek kapcsán támogatott műveletek száma minimum 1.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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3.8. Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.9. Biztosítékok köre
Nem releváns.

3.10. Önerő
Az önerő rendelkezésre állásának igazolása a támogatás jellegénél fogva jelen felhívás esetében nem
releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen
támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak
megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés
biztosítottja.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről
szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a támogatást igénylő abban az esetben, amennyiben egységes kérelme
nem felel meg az egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, vagy
benyújtási szabályoknak.
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében az adott évi egységes
kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként az
alábbiak szerint:
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a.
A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül
nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
b.
A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes
benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg
munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés –
benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU
rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a mindenkori egységes
kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint az irányító hatóság e tárgykörben
kiadott közleményei alkalmazandók.
A Támogatást igénylő 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban – 272/2014. Korm.
rendelet 57/C. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően – minden évben jogosult az Egységes
Kérelem keretében támogatási kérelem benyújtására.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre
nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy
a) biztosítási szerződést kíván kötni,
b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint
c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában
feltüntetett adatokat a Kincstár továbbítsa a vele szerződő biztosítónak,
d) a díjtámogatott biztosítási szerződésében szereplő növénykultúrák vonatkozásában az
ajánlattételt követően az egységes kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatja az érintett
biztosítót.

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség tisztázó kérdés
alkalmazására.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja) találhatóak.
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4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Az Európai Parlament és Tanács 1305/2013/EU rendeletének 49. cikke alapján kiválasztási kritérium nem
kerül meghatározásra.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása
évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
A támogatás folyósítása az eljárási tv. 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfélnyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig,
a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában
foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj)
70%-a.
Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan
csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése
az alábbi sorrendben történik:
1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek
40%-áig,
2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek
40%-áig,
3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek
55%-áig,
4. Mindhárom biztosítási szerződés 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának
további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések
esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási szerződések
esetében az elszámolható költségek 30%-ig.

16

5.4. Előleg igénylése
Nem releváns.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A támogatást igénylő által az Egységes Kérelemben bejelentett, jelen felhívás alapján támogatásra
jogosult terület után megfizetett biztosítási díj minősül elszámolható költségnek.
A költségek felmerüléséről a támogatást igénylőnek nem szükséges a kifizetési igénylésnek is minősülő
Egységes kérelem benyújtásakor bizonylattal rendelkeznie. Támogatás a tárgyévre vonatkozóan
megkötött mezőgazdasági biztosítás díjához igényelhető, melynek megkötése történhet mind az
Egységes kérelem benyújtása előtt, mind azt követően. A biztosítási jogviszony létrejöttének tényét és a
megfizetett díj igazolását a biztosító, illetve a szerződő fél köteles a Kincstár rendelkezésére bocsátani. A
Kedvezményezettnek azonban mind a szerződés, mind a díj megfizetését igazoló bizonylat
vonatkozásában megőrzési kötelezettsége van.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében támogatott projektek elszámolható költségei a tárgyévben felmerült biztosítási díj.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Jelen felhívás szempontjából nem releváns

6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

Nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának
lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az
eljáró hatóság útján kerül megküldésre.
Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet
bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás igénylő
és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei
(továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés
lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.
Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági
ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható
lenne.Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, úgy
függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban
megnevezni azt a személyt aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az
örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási
jogviszony nem jön létre.

A támogatást igénylő halála esetén a kifizető ügynökség a támogatást igénylővel annak halálakor együtt
élt házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a
támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a
szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a
jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április
27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok
mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a
projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő
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jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját
jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben
történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A

támogatási

kérelmek

benyújtásának

és

elbírálásának

módja

standard

eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c) A

támogatási

kérelmek

benyújtásának

és

elbírálásának

módja

kiemelt

eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,
valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre az eljárási tv. III. Fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok kezelésére,
ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal integrált
informatikai rendszert működtet.
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A támogatást igénylő a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg
hozzájárulását adja, hogy a Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat
nyilvánosságra hozza, valamint az általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. melléklet – Fogalomtár
2. melléklet - Mezőgazdasági biztosítás keretében a mellékletben meghatározott
növénykultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés

20

