
Teendők a 2016. évi mezőgazdasági kárenyhítő hozzájárulásért! 

 

Az idei évből eddig eltelt idő számos esetben hozott természeti csapást a gazdálkodókra 
(tavaszi fagy, jég és viharkár stb.). Ezek magas számú MKR (Mezőgazdasági 
Kockázatkezelési Rendszer) kárbejelentési számokat generáltak eddig, ami előrevetíti, hogy 
(novemberben) a kárenyhítő juttatási kérelmek száma is akár duplája lehet a tavalyinak (ez 
fokozottan érvényes megyénkre). Kárenyhítő hozzájárulás összegére azok a gazdálkodók 
jogosultak, akik az EK-ban (Egységes Kérelem) 2016. június 17. napjáig bejelentett 
területeik alapján a kárenyhítési kockázatközösség tagjai 

A gazdákat érintő aktuális határidők és teendők a következők: 

- A kárenyhítő hozzájárulás összegének az MVH számlájára történő beérkezésének 
határideje szeptember 15. A 2016. szeptember 15-i dátum jogvesztő határidő. Azaz ha ezt a 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti a gazdálkodó nem lesz jogosult a kárenyhítő juttatásra, 
még akkor sem, ha későbbi időpontban utal, vagy ha az összeget MVH a területalapú 
támogatásból későbbiekben levonja. (Az összeget a 10032000-00281629-00000017 számú 
Kárenyhítési lebonyolítási számlára kell utalni. A határozatokat július 22-ig az MVH már 
megküldte, az elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett ügyfeleknek ügyfélkapun 
keresztül!). Sajnos, tavaly sok olyan eset volt, amikor az elmaradás miatt az amúgy jogos 
juttatási összeget nem kaphatta meg a gazdálkodó. 

- Az előző évekhez képest határidő lett rögzítve a kárenyhítési rendszerben az aszálykár 
bejelentésre is: A használatban lévő termőföldön az aszály kárbejelentést legkésőbb a 
tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való 
hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Ezt legkésőbb tárgyév 
szeptember 30-ig kell teljesíteni (az aszály megfigyeléséről a következő linken lehet 
tájékozódni: https://agro.met.hu/index.php?p=0).  

- Ahhoz azonban, hogy a kárenyhítési rendszerből a juttatási összegét megkapja a gazdálkodó 
(a feltételek megléte esetén), november 30-ig be is kell nyújtania kárenyhítő juttatási 
kérelmét. A kárenyhítési kérelmek benyújtására az erre a célra kialakított elektronikus 
felületen van lehetőség. Sajnos tapasztalat minden évben, hogy erről nem kis számban 
"feledkeznek meg" a gazdálkodók.  

Amennyiben, mint gazdálkodó érintett, és a kötelezettségek teljesítéséhez segítségre van 
szüksége, keresse falugazdászát, vagy szaktanácsadóját. 


