
 
 

 
 

1. számú szakmai melléklet 

 

FOGALOMJEGYZÉK 

 

 

1. aktív mezőgazdasági termelő: az a mezőgazdasági termelő, aki a mezőgazdasági 

termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 

szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően nem 

minősül kizárt mezőgazdasági termelőnek; 

2. átlaghozam: a termelő saját hozamadata hiányában alkalmazott, az agrárpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett 

közleményben, adott növénykultúrára és adott évre vonatkozóan meghatározott 

megyei – ennek hiányában országos – átlagos hozamadat; 

3. biztosítási esemény: tűzkár, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és 

más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Mkk. tv.) 2. § 7. pontja szerinti elemi káresemény a belvízkár 

kivételével. 

4. biztosítási szerződés: biztosítási szerződésnek minősül mindazon dokumentumok 

összessége (különösen ajánlat, adatközlő, kötvény, nyilatkozatok, különös biztosítási 

feltételek stb.), amelyekben  

a) a szerződő felek mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésére irányuló 

szándéka a szerződés létrejötte, 

 b) a megkötött szerződés tartalma és típusa, továbbá  

 c) a szerződés hatálybalépésének időpontja 

 egyértelműen feltüntetésre kerültek, valamint, amelyek megfelelnek 

d) a biztosítási szerződésre vonatkozó, a biztosítókról és a biztosítási 

tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt, továbbá  

e) a Pályázati Felhívásban a támogatott mezőgazdasági biztosítási szerződésre 

vonatkozóan előírt 

tartalmi követelményeknek. 

5. egységes kérelem: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és 

monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 

1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és 

ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, 

valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös 

megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő 

kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) 11. cikke szerint 

benyújtásra kerülő támogatási kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott 

kérelemrészekkel együtt; 

6. hozamcsökkenés: a referenciahozam és a tárgyévi hozam különbsége; 

7. kárakta: a biztosító belső szabályzatában előírt, a szolgáltatás összegének 

megállapításához szükséges iratokat tartalmazó nyilvántartás; 

8. kedvezőtlen éghajlati jelenségek: a jégeső, aszály, mezőgazdasági árvíz, téli fagy, 

tavaszi fagy, őszi fagy, felhőszakadás, vihar, tűz; 



 
 

 
 

9. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
 
szóló 2007. évi XVII. 

törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott és a MePAR rendeletben 

szabályozott rendszer; 

10. referenciahozam: a termelő által a referencia-időszakban elért hozamok számtani 

átlaga. Amennyiben a termelő az adott növénykultúrára valamelyik évben nem 

rendelkezik saját hozamadattal, akkor abban az évben a saját hozamadat helyett a 

megyei – vagy annak hiányában – az országos átlaghozamot kell figyelembe venni a 

referenciahozam kiszámításánál. 

11. támogatást igénylő: támogatási kérelmet / kifizetési kérelmet benyújtó földhasználó;  

12. támogatói okirat: az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló 

akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat; 

13. tárgyév:az Egységes kérelem benyújtásának éve 

14. tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által 

kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási 

hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és 

füsthatás kíséretében; 

15. tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben időjárási jelenség 

következtében kialakuló tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely üzemi 

szinten a növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenését okozza. 

 


