
Földművelésügyi ügyintézés 

Vis maior események igazolásával kapcsolatos szakhatósági feladatok

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Illetékesség

A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és a 2011. évi CLXVIII. törvény 22. 
§-a és 23. §-a alapján, a 383/216 (XII.2.) Korm. rendelet az 
elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolására foglaltak tekintetében 
a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalt jelöli ki. (Nógrád megye)

Ügyintézés helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Földművelésügyi Osztály
3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kitöltött kérelem

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

3000 Ft illeték a MÁK 10032000-01012107 számlára

Ügyintézési határidő 10 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Személyes, postai, elektronikus

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  Földművelésügyi  Osztály  a  bejelentett,  mezőgazdasággal
kapcsolatos vis maior eseményeket ellenőrzi, helyszíni szemle során
felméri,  hogy  a  kár  valóban  bekövetkezett-e.  A  szakhatósági
állásfoglalás,  valamint  a  hatósági  bizonyítvány  kiállítása  során
agrárkár  megállapító  szervként  figyelembe  veszi  az  agrárkár
bejelentésekkel  kapcsolatos  döntéseit,  valamint  az  Országos
Meteorológiai Szolgálat adatait.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

– a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti koc-
kázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, 

– az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 
szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 94/2015. (XII.23.) FM rendelet, 

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések 
megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis mai-
or) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015 (XII.23.) 
MvM rendelet 

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs



Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alapján
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