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Magyar Államkincstár 

5/2021. (I. 28.) számú  

KÖZLEMÉNYE 

 

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerint a mezőgazdasági jövedelem-kimutatás 

módszertanáról 

 

 

I. Jogszabályi alap 

 

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

(XII. 23.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (7) bekezdése alapján a krízisbiztosítási 

rendszerben a mezőgazdasági jövedelem kimutatása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár), mint krízisbiztosítási szerv honlapján közleményben közzétett módszertan szerint 

történik. 

 

II. A mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertana 

 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 

2011. évi CLXVIII. törvény. 2. § 20a. pontja szerinti mezőgazdasági jövedelem a 

mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó bevételek összegéből a mezőgazdasági 

tevékenység során felmerülő költségek összegének levonásával kerül megállapításra. 

 

A mezőgazdasági termelőnek a Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 

megfelelően a krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozása évének február 1-jétől február 

28-áig – a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Kincstár által az erre a célra 

rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen, az ott szereplő termékkör szerinti bontásban 

– meg kell adnia a csatlakozás évét megelőző harmadik és második évek tekintetében a termelő 

jövedelem-kimutatásának megfelelő, jelen közlemény 1. számú mellékletében feltüntetett 

mezőgazdasági jövedelemadatokat. 

 

A mezőgazdasági jövedelem kimutatása a jelen közlemény 1. számú mellékletében részletezett, 

- az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény - az AKI Agrárközgazdasági Intézet 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) által készített, 

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez kapcsolódó jövedelem-kimutatás és 

készletnyilvántartás című kitöltési útmutatóban meghatározott módszertan szerint történik. 

 

A mezőgazdasági jövedelem kimutatása történhet: 

 A-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység kettős könyvvitel szabályai szerint 

nyilvántartott egyéni adatai alapján, vagy 

 B-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység egyszeres könyvvitel szabályai szerint 

teljes körűen nyilvántartott, készletértékkel korrigált egyéni bevétel- és költségadatok 

alapján, vagy 

 C-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység egyszeres könyvvitel szabályai szerint 

nyilvántartott, készletértékkel korrigált egyéni bevételadatok és az AKI Nonprofit Kft. 

által meghatározott költségadatok alapján.  

 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kettős könyvvezetésre kötelezett 

mezőgazdasági termelőnek az A-módszer szerinti jövedelem-kimutatást kell készíteni, továbbá 

ezen módszer szerinti mezőgazdasági jövedelem-kimutatást készíthet bármely olyan 

mezőgazdasági termelő, aki vagy amely az azt alátámasztó nyilvántartással rendelkezik. 
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- A B-módszer szerinti jövedelem-kimutatást az az egyszeres könyvvezetést folytató 

mezőgazdasági termelő választhatja, aki vagy amely bevételi- és költségnyilvántartást vezet és 

teljeskörűen rendelkezik a mezőgazdasági tevékenysége során felmerült költséget alátámasztó 

számviteli bizonylatokkal (teljes körű költségnyilvántartással is rendelkezik). 

- A C-módszer szerinti jövedelem-kimutatás készítésére az egyszeres könyvvitelt vezető 

mezőgazdasági termelő jogosult. 

 

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; 

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

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

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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