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JúniusMájus

• június átlagosan 3,6 °C-kal volt melegebb 

az 1981-2010-es időszakhoz képest 

• hőhullám

• hullámzó frontálzóna

• nedves, labilis levegő, felhőszakadás, 

jégeső

• hőhullám

• Terpes (Heves) 24 órás csapadékösszeg 

154,9 mm

• elmúlt 28 év leghidegebb májusa

• átlagosan 2,5 °C-kal volt hidegebb az 1981-

2010-es időszakhoz képest 

• elmúlt 120 év 3. legcsapadékosabb májusa

• átlagosan 132,9 mm csapadék hullott, ami 

az 1981-2010-es átlag 213%-a

• Dédestapolcsány (Borsod-Abaúj-Zemplén) 

24 órás csapadékösszeg 141,2 mm

Július

• minimumhőmérséklet napi rekordja 4°C 

• hőhullám

• mérsékelt övi ciklon hidegfront

• nedves, labilis levegő

• afrikai eredetű forró légtömegek

• Földközi-tenger felett kialakult ciklon

• heves záporok, zivatarok, helyenként 

pusztító jégeső, orkán erejű szélviharral
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Tavaszi fagy

Vihar és 

homokverés-kár

 a kockázatviselés helyén a tavaszi időszakban a talajszinttől számított 2 méter magasságban mért mínusz 

2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.

 a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavaszi fagy miatt, a kockázatviselés helyén termesztett 

növényben bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz.

 a legalább 20 m/sec. szélsebesség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést 

okozó, a legalább 20 m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverés

Téli fagy

Felhőszakadás

 a kockázatviselés helyén a téli időszakban a talajszinttől számított 2 méter magasságban mért mínusz 15 

°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet

 azon időjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék 20 perc alatt mért 

átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége 

24 óra alatt elérte vagy meghaladta a 45 mm-t

Őszi fagy
 a kockázatviselés helyen az őszi időszakban a talajszinttől számított 2 méter magasságban mért

mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet.
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Tűzkár

Mezőgazdasági 

árvízkár

 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 terjedő képesen hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében.

 a folyók vagy vízfolyások védművekkel határolt területéről nem emberi beavatkozás miatt kilépő víz

• a nővények befulladnak és teljesen elpusztulnak, vagy részleges karosodást szenvednek;

• nem pusztulnak el, de termést nem hoznak;

• a már érett termés a vizboritás vagy annak utohatása miatt nem aratható le és ezért tönkremegy, illetve 

abban oly mértékű romlás következik be, hogy abból eredően az semmilyen célra nem használható fel.

Jégesőkár
 szilárd halmazállapotú jégszemszemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék.

(tőkiveréses jégesőkár, súlycsökkenéses jégesőkár, minőségi jégesőkár)

Aszály

 az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs

időszakában 30 egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a 10 millimétert nem

éri el, vagy

 a lehullott csapadék összes mennyisége a 25 millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet

legalább 15 napon meghaladja a 31 °C-ot



pillér

mezőgazdasági krízisbiztosítás?

kárenyhítés?

?
biztosítás??

Mik ezek? • A mezőgazdasági termelés veszteségeinek kompenzálására szolgáló kárenyhítési rendszer.

• 4 pillér:

• 1. kárenyhítés

• 2. díjtámogatott növénybiztosítás

• 3. jégelhárító rendszer

• 4. mezőgazdasági krízisbiztosítás

• 1. 2. 3. pillér növénytermesztés kompenzáció - 4. állattenyésztés is
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NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK
Egy termék, többféle módozat:

1. díjtámogatott

2. nem támogatott.

1. Támogatott növénybiztosítás rendszere:

A díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok:

• „A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás

• „B” típusú mezőgazdasági biztosítás

• „C” típusú mezőgazdasági biztosítás

Térítés csak legalább 20% kárküszöb elérése után!

Az 5 és 20% közötti károk térítésére kiegészítő szerződés megkötésére van lehetőség, de erre nem jár

díjtámogatás:

• „D” típusú mezőgazdasági biztosítás
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DÍJTÁMOGATÁSOS SZERZŐDÉSEK

„A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás:

Biztosítási események:

− Tavaszi fagykár

− Téli fagykár

− Őszi fagykár

− Árvízkár

− Tűzkár (kikerült)

− Viharkár

− Jégkár 

− Felhőszakadás kár

− Aszálykár

A fenti biztosítási eseményekre kizárólag együttesen köthető biztosítási szerződés!

A biztosítás tárgya:
Főbb szántóföldi növények, ültetvények: Őszi búza (KAL01), Tavaszi búza (KAL02), Őszi durumbúza (KAL04), Tavaszi durumbúza (KAL05), Őszi tönköly búza (KAL06), Tavaszi 
tönköly búza (KAL07), Őszi novum búza (KAL08), Tavaszi novum búza (KAL09), Őszi tönke búza (KAL10), Tavaszi tönke búza (KAL11), Őszi alakor búza (KAL12), Tavaszi alakor búza (KAL13), 
Rozs (KAL15), Őszi árpa (KAL17), Tavaszi árpa (KAL18), Kukorica (KAL21), Tavaszi tritikálé (KAL26), Őszi tritikálé (KAL27), Őszi káposztarepce (IND03), Tavaszi káposztarepce (IND04), 
Napraforgó (IND23); Alma (ULT01), Körte (ULT15), Dió (ULT08), Minőségi borszőlő ültetvény (ULT19), Egyéb borszőlő ültetvény (ULT20), Csemegeszőlő ültetvény (ULT29), Hagyománys
gyümölcsös alma (HAG01), Hagyományos gyümölcsös körte (HAG15), Cseresznye (ULT17), Kajszibarack (sárgabarack) (ULT04), Mandula (ULT10), Meggy (ULT16), Mogyoró (ULT09), Nektarin 
(ULT05), Őszibarack (ULT03), Szilva (ULT06), Hagyományos gyümölcsös őszibarack  (HAG03), Hagyományos gyümölcsös kajszibarack (sárgabarack) (HAG04), Hagyományos gyümölcsös szilva 
(HAG06), Hagyományos gyümölcsös dió (HAG08), Hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09), Hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10), Hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16), 
Hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17), Hagyományos gyümölcsös nektarin (HAG19)
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„B” típusú mezőgazdasági biztosítás:

Biztosítási események:

− Jégesőkár 

− Aszálykár

− Árvízkár

− Téli fagykár

− Tavaszi fagykár

− Őszi fagykár

− Felhőszakadás kár

− Vihar- és homokverés-kár

− Tűzkár (kikerült)
A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés!

A biztosítás tárgya:

Zöldségnövények és ültetvények a VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 

támogatás 2. számú szakmai melléklete alapján.



„C” típusú mezőgazdasági biztosítás:

Biztosítási események:

− Jégesőkár 

− Aszálykár

− Árvízkár

− Téli fagykár

− Tavaszi fagykár

− Őszi fagykár

− Felhőszakadás kár

− Vihar- és homokverés-kár

− Tűzkár (kikerült)

A fenti biztosítási eseményekre külön-külön és együttesen is köthető biztosítási szerződés!

A biztosítás tárgya:
Bármely Magyarországon termesztett növényre megköthető (szántóföldi kultúra és ültetvény), kivéve a „B” típusú

mezőgazdasági biztosításnál meghatározott növények, melyekre nem köthető jégeső, téli fagy, vihar, és tűzbiztosítás.

DÍJTÁMOGATÁSOS SZERZŐDÉSEK
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Kiegészítő mezőgazdasági biztosítás:

Ez a szerződés csak az állami díjtámogatás igénybevételére jogosító biztosítási szerződésekhez, az

alább felsorolt biztosítási eseményekre köthető. Kizárólag 5-20% között lép életbe a biztosító térítési

kötelezettsége.

Biztosítási események:

− Jégkár 

− Vihar- és homokverés-kár

− Tűzkár

− Mezőgazdasági árvízkár

− Téli fagykár

− Felhőszakadás kár

A biztosítás tárgya:

Valamennyi Magyarországon termesztett növénykultúrára megköthető.



Nem támogatott biztosítások:

Ez a szerződés díjtámogatás igénybevételére NEM jogosító biztosítási szerződésekhez, az alább felsorolt

biztosítási eseményekre köthető.

Biztosítási események:

− Tűzkár

− Jégkár 

− Tavaszi fagykár

− Téli fagykár

− Őszi fagykár

− Viharkár

− Homokverés kockázat

− Talajcserepesedés kockázat

− Árvízkár

− Felhőszakadás kár

− Aszálykár

A biztosítás tárgya:

Valamennyi Magyarországon termesztett növénykultúrára megköthető.

NEM DÍJTÁMOGATÁSOS SZERZŐDÉSEK
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KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!


