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A kérelmek a Magyar Államkincstár elektronikus felületén nyújthatók
be.  Az  agrárkár-megállapító  szerv  a  Kormányhivatal.  A
mezőgazdasági  termelő  a  mezőgazdasági  káreseményt  az  erre
kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen a káresemény
bekövetkezésétől  számított  15  napon  belül  köteles  bejelenteni.  A
mezőgazdasági  termelők  a  kárenyhítő  juttatás  iránti  kérelmüket,  a
tárgyévet  megelőző november  1-jétől  tárgyév október  31-ig terjedő
kárenyhítési  év  vonatkozásában,  elektronikus  kérelembenyújtó
felületen  nyújthatják  be  az  agrárkár-enyhítési  szervhez  (Magyar
Államkincstár) tárgyév november 30. napjáig
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A mezőgazdasági káresemény benyújtására a mezőgazdasági terme-
lő jogosult. 
A mezőgazdasági termelő: az egységes kérelmet benyújtó, a mező-
gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kérelemre nyil-
vántartásba vett ügyfél. 
Elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30% -ot meg-
haladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, belvízkár, felhő-
szakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, 
őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár. 
Mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatá-
ban lévő termőföldön a káreseménnyel érintett területen a termesztett
növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkené-
sét okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mező-
gazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy vi-
harkár. 
Az agrárkár-enyhítő szerv (Magyar Államkincstár) a benyújtott kérel-
meket továbbítja az agrárkár-megállapító szerv (megyei kormányhiva-
tal) részére. Az agrárkár-megállapító szerv a lefolytatott adminisztratív
és/vagy helyszíni ellenőrzés alapján határozatot hoz. 



Ezt követően a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti 
kérelmüket, a tárgyévet megelőző november 1-jétől tárgyév október 
31-ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában, elektronikus kérelem-
benyújtó felületen nyújthatják be az agrárkár-enyhítési szervhez (Ma-
gyar Államkincstár) tárgyév november 30. napjáig. 
A  hozamérték  csökkenés  megállapítása  céljából,  a  Magyar
Államkincstár a kérelmeket továbbítja az agrárkár megállapító szerv
részére.  A  Kormányhivatal  ellenőrzi  a  kárenyhítő  juttatás  iránti
kérelem adatait,  a  hozamérték  csökkenés összegét  és  határozatot
hoz.  Az  agrárkár-enyhítési  szerv  a  megítélt  kárenyhítő  juttatás
összegéről  tárgyévet  követő  március  31-ig  határozatban  értesíti  a
termelőt és teljesíti a kifizetést. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

– 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjá-
rási és más természeti kockázatok kezeléséről, 

– 27/2014. FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, 
valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről. 
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