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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP3-17.1.1-16  

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. 

 

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül: 

I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb 

természeti és időjárási kockázatait kezeli 

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. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

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 30%-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 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 köthető biztosítási 

szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre: 

a) jégesőkár, 

b) téli fagykár, 

c) őszi fagykár 

d) viharkár, 

e) tűzkár. 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás 

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” típusú és a „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő 
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biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás: 

a) jégesőkár, 

b) aszálykár, 

c) mezőgazdasági árvízkár, 

d) téli fagykár, 

e) őszi fagykár 

f) tavaszi fagykár, 

g) felhőszakadás kár, 

h) viharkár, 

i) tűzkár. 

A fenti módozatokban releváns növénykultúrákat és a hozzá tartozó hasznosítási kódot a 2. számú Melléklet tartalmazza. 

Beadás 

határideje: 

A Támogatást igénylő 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban – 272/2014. Korm. rendelet 57/C. § (1) 

bekezdésében meghatározottaktól eltérően – minden évben jogosult az Egységes Kérelem keretében támogatási kérelem 

benyújtására. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség(megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 Mrd Ft, mely a tárgyév 

mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db. 

 


