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TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA 

 

 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató 

által 2016.02. 09. napján meghirdetett, Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című, VP3-

17.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a …………………, mint támogatást igénylő. ……… időpontban 

………….. iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.  

 

Értesítem, hogy a Támogató a …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

 

támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban 

foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: 

 

A vissza nem térítendő támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: 

EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzat finanszírozza  

 

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően1 - 

………… Ft, azaz………. Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.  

 

A Projekt megvalósításának kezdete: ……… 

 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: ………… 

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:     év     hó     nap. 

 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:… év … hó … nap.  

 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános 

Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) 13. pontja tartalmazza. 

 

                                                      
1 Amennyiben releváns 



 
 

 
 

 

 

 

A Támogatás intenzitása: …..2 

 

 

A támogatási előleg összege és mértéke 

 

A felhívás alapján előleg igénylésére nincs lehetőség. 

 

 

Támogatás jogcíme  

 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból … Ft, 

azaz … forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma 

 

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 

valósítja meg. 

 

 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei 

 

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 

 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1.  mellékletben meghatározott 

műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  

 

 

Biztosítékadási kötelezettség 

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott 

támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 

biztosítékot nyújtani. A felhívás szerinti támogatás esetében előleg fizetése nem lehetséges, ezért 

biztosítékadási kötelezettség nem áll fenn. 

 

 

 

Indokolás3 

                                                      
2 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség(megfizetett éves nettó biztosítási díj)  70 %-a. A támogatás intenzitás 
megállapításáról az IH közleményt ad ki. 
Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a 
rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik: 
1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig, 
2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig, 
3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55%-áig, 
4. Mindhárom biztosítási szerződés 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest 
azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási 
szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig. 



 
 

 
 

 

…………….. 

 

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, 

csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő 

támogatás részletes indokolása megtekinthető az illetékes megyei kormányhivatalnál. 

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, 

annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, 

amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.  

 

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a 

kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.  

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet 

költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg 

köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel 

kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni. 

 

Záró rendelkezések 

 

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást 

köteles a jelen támogatói okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani. 

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF 

rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF 

a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns 

jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

 

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. 

 

. 

 

Kapcsolattartás 

 

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A 

Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. 

 

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. 

Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

 

 

 

Korrupció-ellenes záradék 

                                                                                                                                                                            
3 Az elutasított támogatási összeggel történő támogatás esetén a részletes indokolás és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját 
tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő 

http://www.palyazat.gov.hu/


 
 

 
 

 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 

olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok 

megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró 

harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 

 

Hatálybalépés 

 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 4 

 

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő 

utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott 

támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat 

kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy 

egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló 

határidőben kifogást nem nyújt be.5 

 

Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban 

vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező 

valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. 

 

Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus 

úton megküldésre. 

 

Kelt: Kecskemét, 20.. ….. 

 

 

  Támogató 

név 

beosztás 

 Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatóság 

 

 

Mellékletek: 

 

1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

2. melléklet – A Projekt forrásai6 

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei7 

 
 

1. Melléklet –  A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

 

1. A támogatásban részesíthető biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 

2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítóját, 

b) a kockázatviselés helyét (MEPAR szerinti blokkazonosító), 

                                                      
4 Amennyiben a támogatás nem csökkentett támogatási összeggel történik 
5 Amennyiben a támogatás csökkentett, támogatási összeggel történik 
6 Amennyiben releváns 
7 Amennyiben releváns 



 
 

 
 

c) a biztosítási eseményt, 

d) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket, 

e) az egyes biztosítási események vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket, 

f) biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél eljárási tv. 

szerinti ügyfél-azonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve az 

egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal és az 

esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák (a 

továbbiakban együtt: növénykultúra) feltüntetésével a biztosítási díjat, és – amennyiben a 

szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, nettó biztosítási díjat, 

g) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk. tv., valamint e Felhívás alapján 

kerül megállapításra, 

h) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást, 

i) az eljárási tv. szerint, a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett biztosító arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban 

tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján 

elkészített kötvény sorszámát is tartalmazó, az f) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló 

igazolást állít ki a Kincstár honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár  

honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen, 

j) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti referenciahozamról, 

k) a mezőgazdasági termelő hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító 

ka) a megkötött előzetesen jóváhagyott biztosítási szerződés adatai közül biztosított 

mezőgazdasági termelőnkénti bontásban a szerződéskötés dátumára, a kötvényszámra, 

a biztosítási eseményre, a módozatra, a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a 

területre, a blokkazonosítókra, és „A”, „B”, „C” típusonként a  díjelőírásra vonatkozó 

adatokat, 

kb) előzetes jóváhagyás hiányában a biztosítási szerződés másolati példányát, 

legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig elektronikus úton megküldi a Kincstár  részére. 

2. A biztosítási szerződés legfeljebb egy gazdasági év termelésére vonatkozhat az érintett naptári 

évmegjelölésével, amelyet a szerződésen egyértelműen fel kell tüntetni. 

3. A biztosítási szerződésben biztosított hozam a Fogalomtár - Felhívás 1. számú melléklet - szerinti 

referenciahozam.  

4. A biztosítási szerződésben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe tartozó 

feltételeket mind egymástól, mind pedig más kockázatoktól elkülönítve kell megállapítani. 

5. A biztosítási szerződésben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb 

mindhárom biztosítástípus esetében meghaladja a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 

20%-át, azzal, hogy a kárküszöb 

a) az Mkk. tv. 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti 

mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a, 

b) az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár, az Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi fagykár, 

valamint az Mkk. tv. 2.§ 25a. pontja szerinti őszi fagykár kockázatok esetében üzemenként és 

növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében táblánként nem haladja 

meg az 50%-ot; 

6. A biztosítási szerződésnek szövegszerűen tartalmaznia kell, hogy a biztosító a szerződéskötés során 

annak tudatában jár el, hogy a biztosított a szerződés tárgyát képező biztosítási szerződés díjához 

nyújtott támogatást kíván igénybe venni; 

7. A biztosítási szerződésnek rögzítenie kell, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény 

bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza: 

a) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját, 

b) a károsodott növénykultúra nevét, 

c) a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát, 

d) a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként, 



 
 

 
 

e) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket, 

f) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét, 

g) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét, 

blokkazonosító szerint, 

h) a károsodott terület nagyságát,  

i) a kifizetett kártérítés összegét és 

j) jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi 

bizonyítékot.  

8. A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezheti. 

9. A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést - figyelemmel az Mkk. 

tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra-, ha a biztosítási eseményt kiváltó 

a) Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a 

7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell 

tekinteni, 

b) egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az 

Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján vagy külön eljárásban 

igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei 

kormányhivatal bevonásával. 

10. A biztosítási szerződés alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet. 

11. A biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a mezőgazdasági termelő hozzájárulását, amely alapján a 

biztosító a megkötött biztosítási szerződés adatait átadhatja a Kincstár  részére.  

12. Amennyiben a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő személye eltér, a Kincstár  által 

vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 

szerződő fél „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév november 15-éig 

ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámát is 

tartalmazó, az 1. f) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a Kincstár  honlapján 

vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen. 

13. A szerződés nem tartalmazhat olyan kitételt, mely a kártérítés nyújtásához valamilyen jövőbeli 

termelési tevékenység elvégzését vagy sajátos termelési módszereket vagy mennyiségeket köt ki 

feltételként. 

 


