A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
194/2014. (XII.11.) számú
KÖZLEMÉNYE
A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
igénybevételi feltételeiről
Jelen Közlemény a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014.
(X. 29.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján igényelhető mezőgazdasági biztosítási
díjtámogatás igénylésének részletes rendjét határozza meg, valamint a kérelmezéshez
használandó nyomtatványt rendszeresíti.
I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény (amely elérhető a közlemény címére
kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.gov.hu / Főoldal /
Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
II. A támogatás igénybevételének általános feltételei
A Rendelet, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban: Mkk tv.) alapján
támogatási kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
nyilvántartott mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben bejelentett hasznosítási
kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló
mezőgazdasági területe (használatában lévő termőföldje) vonatkozásában megkötött, az
Mkk tv.-ben és a Rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő „A”, „B”, „C” típusú
mezőgazdasági biztosítási szerződés (továbbiakban: Szerződés) díjához támogatást vehet
igénybe.
A támogatás igénylésének alapvető feltételei:
- az ügyfél a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: MVH eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének
eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi
nyilvántartásba vételét a MVH eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
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-

az ügyfél az Mkk. tv. 2. § 23. pontja szerinti, mezőgazdasági csoportmentességi rendelet
(702/2014/EU rendelete) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősül.

Nem nyújtható támogatás az ügyfélnek az alábbi esetekben:
- ha az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.
§-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
- ha vele szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági
határozat van érvényben, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánította.
III.

Támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a
biztosítási ajánlat másolatának egyidejű csatolásával egy példányban, postai úton a
székhely/lakóhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani.
Támogatási kérelemnek a Rendelet alapján e közlemény 1. számú melléklete szerinti
nyomtatvány szerinti kérelem és a biztosítási szerződéshez kitöltött ajánlat másolata
együttesen minősül.
A támogatási kérelem benyújtási határideje:
az ajánlat megtételét követő öt napon belül, de legkésőbb 2015. május 31.
Mivel 2015. május 31. munkaszüneti napra esik, ezért a támogatási kérelem legkésőbb 2015.
június 1. napján adható postára.
A 2015. május 31-i határidő jogvesztő, amelyet követően pótlólagos benyújtásra nincs
lehetőség.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a támogatási
kérelmet saját érdekében tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel.
! Amennyiben a kérelem postára adásának napja az ajánlaton szereplő dátumhoz képest 5 napnál
későbbi, abban az esetben a kérelmet az MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdés e) pontja alapján
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Támogatási kérelem benyújtására vonatkozó speciális szabályok, amennyiben a szerződő
fél és a biztosított személye eltér:
Amennyiben a Szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő (hanem pl.
integrátor), akkor a biztosított mezőgazdasági termelőnek e közlemény 1. számú
mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazást kell adnia a szerződő fél részére a
Rendelet szerinti támogatott típusú szerződés megkötésére, valamint a támogatási kérelem
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MVH-hoz történő benyújtására. A támogatási kérelmet egy példányban a szerződés ajánlati
nyomtatványa másolatához egyidejűleg csatolva (egy borítékban) a szerződő félnek kell
postai úton megküldenie a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.
Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 3. számú melléklete tartalmazza.
IV. Az ajánlat tartalma
A mezőgazdasági biztosítási ajánlat jelen intézkedés tekintetében mindazon dokumentumok
összessége (adatközlő, díjösszesítő, területazonosító, nyilatkozatok), amelyekben a felek
mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésére irányuló szándéka, a szerződés felek általi
jóváhagyása (hatálybalépése), ajánlattétel időpontja, az ajánlat típusa egyértelműen
feltüntetésre került. Az ajánlatnak magában kell foglalni a biztosított növénykultúrára, a
hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, a díjelőírásra vonatkozó adatokat.
V.

Biztosítási szerződés

A támogatható mezőgazdasági biztosítási szerződés kötelező tartalmi követelményeit a
Rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza.
A biztosítási szerződés másolatát a mezőgazdasági termelőnek nem kell megküldenie!
A megkötött biztosítási szerződések adatait a biztosítók adják át az MVH részére 2015.
szeptember 30-ig.
Az MVH egyazon területre, ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre
és kockázatviselési időszakra kötött díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződések
esetén kizárólag a legkorábban megkötött szerződés díjához nyújthat támogatást. A
másodvetés, valamint a bejelentett vis maior esemény következtében kötött azonos
növénykultúrára vonatkozó mezőgazdasági biztosítás is támogatható.

VI. Támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:
nem a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon, vagy
nem a III. pontban szereplő határidőben nyújtották be, vagy
az ügyfelet nem kérelemre vették nyilvántartásba vagy a kérelemmel egyidejűleg sem
nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, ügyfél-azonosító szám
megállapítására alkalmas kérelmet, vagy
nem az igény érvényesítésére jogosult terjesztette elő, vagy
a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
a kérelmet a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával, vagy
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ha legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be
vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítését (KKV-kód), vagy
amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor felszámolási- vagy végelszámolási
eljárás alatt áll.
Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalmi és
formai követelményeknek, abban az esetben az MVH a kérelem befogadásáról végzésben
dönt. A támogatási kérelem befogadása nem értékelhető úgy, hogy a támogatási feltételeket
az ügyfél teljesítette.
A Rendelet 7. § (4), illetve (6) bekezdése alapján az MVH a támogatási összeget a megkötött
mezőgazdasági biztosítási szerződésre vonatkozó, a biztosító által tárgyév szeptember 30-ig
elektronikus úton megküldött adatok alapján, illetve a díjigazolási adatok alapján állapítja
meg, és dönt a támogatási kérelemről. Több támogatási kérelem benyújtása esetén az MVH
egy határozatban együttesen dönt a kérelmekről.
VII. A megfizetett biztosítási díj igazolása
Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes
összegének megfizetése esetén nyújtható.
A biztosítási díj megfizetésének igazolását a biztosítónak, továbbá amennyiben a szerződő fél
nem a mezőgazdasági termelő, a szerződő félnek is ki kell állítania az MVH részére
ügyfélkapun keresztül történő belépést követően elektronikus úton. A felület az MVH
honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül hozzáférhető, az MVH honlapján található
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével érhető el.
Az elektronikus díjigazolás ügyfélkapun keresztül történő teljesítésének határideje:
2015. október 15.

VIII.

A támogatás mértéke

A Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő „A”, „B”, „C” típusú mezőgazdasági biztosítások
díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető
igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatási intenzitás csökkentése a
mezőgazdasági biztosítási szerződések alábbi sorrendjében történik:
1. „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,
2. „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
3. „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,
4. mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.
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IX. A közlemény kapcsolódó mellékletei
2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás – támogatási kérelem – 1.
számú melléklet
Kitöltési útmutató a 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
támogatási kérelem nyomtatványának kitöltéséhez – 2. számú melléklet
MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe – 3. számú melléklet
Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról – 4. számú melléklet
Önellenőrzési lista - 5. számú melléklet
X. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségben
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló a Bizottság 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelete
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.)
FM rendelet
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény

XI. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
igénybevételi feltételeiről szóló 79/2014. (V. 15.) számú MVH Közlemény.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók.
További információk megtalálhatóak az MVH (www.mvh.gov.hu) honlapján. Tájékoztatást az
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH
Központi Ügyfélszolgálatán és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatain kérhet.
Budapest, 2014. december 11.

Kentési Sándor
általános elnökhelyettes
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