
1 

 

 

Magyar Államkincstár 

3/2021. (I. 28.) számú  

KÖZLEMÉNYE 

 

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben 

résztvevő mezőgazdasági termékek listájáról 

 

 

I. Jogszabályi alap 

 

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. 

(XII. 23.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés 

alapján a krízisbiztosítási rendszerben a mezőgazdasági termelő – kizárólag a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett 

közleményben felsorolt, – mezőgazdasági tevékenység eredményeként előállított valamennyi 

mezőgazdasági termékével részt vesz. A rendelkezésnek megfelelően szükségessé vált a 

krízisbiztosítási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termékek listáját tartalmazó közlemény 

megjelentetése. 

 

II. A krízisbiztosítási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termékek listája 

 

A mezőgazdasági termelő a krízisbiztosítási rendszerben – a jelen közlemény 1. számú 

mellékletében felsorolt, – mezőgazdasági tevékenység eredményeként előállított valamennyi 

mezőgazdasági termékével (növény, állat, állati termék) részt vesz.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövedelemszámítás szempontjából a mezőgazdasági 

tevékenységgel érintett valamennyi 1. számú melléklet szerinti terméket figyelembe kell 

venni. 

 

III. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések 

 

Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.  

 

IV. Kapcsolódó jogszabályok 

 

Európai uniós jogszabályok 

 

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; 

– az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az 

integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös 

megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet. 

 

 

Nemzeti jogszabályok 

 

– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 
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– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény; 

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

– a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 

2011. évi CLXVIII. törvény; 

– a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 542/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet; 

– a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet; 

– az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből 

finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet;  

– a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden 

esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján 

(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / Mezőgazdasági krízisbiztosítási 

rendszer / Krízisbiztosítás” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az 

mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2021. január 28. 

 

 

 

 Detre Miklós 

 mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

 támogatásokért felelős elnökhelyettes 
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