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Általános jellemzők

• a mezőgazdasági jövedelem csökkenésének kockázatát kezelő eszköz,
függetlenül attól, hogy a jövedelemcsökkenés milyen negatív
esemény (időjárási jelenség, állatbetegség, piaci körülmények)
következménye

• krízisbiztosítási szerv (MÁK)

• döntéstámogató szerv (AKI)

• jövedelemcsökkenés kompenzálására rendelkezésre álló forrás a
krízisbiztosítási pénzeszköz
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Krízisbiztosítási pénzeszköz
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BEFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK

A rendszer saját 

forrása:

• Krízisbiztosítási 

hozzájárulás

• Önkéntes 

befizetések

Krízisbiztosítási 

szerv 
(krízisbiztosítási 

pénzeszköz)

Krízisbiztosítási 

kompenzáció

Nemzeti társfinanszírozású EMVA támogatás a 

Vidékfejlesztési Program alapján

─ 2014-2020: Jövedelemstabilizáló eszköz



Csatlakozási feltételek

A csatlakozási kérelem tárgyév február 1-28. között történő benyújtása a
csatlakozás évétől számított 3 éves időszakra önkéntesen vállalt tagságot
eredményez.

• csatlakozás évében legalább három lezárt működési év
• mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenység bevételeinek és 

költségeinek elkülönített könyvelése

• készletnyilvántartás vezetése 

• adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítése
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Adatszolgáltatás
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Referenciajövedelem és a tárgyévi jövedelem
megállapításához szükséges adatok köre:
− tárgyévet megelőző 3 év és a tárgyév jövedelemadatai
− tárgyévet megelőző 3 évre és a tárgyévre vonatkozó készletnyilvántartás

Üzemméretre (STÉ) jutó jövedelemmutatók
meghatározásához szükséges adatok köre:

−tárgyévet megelőző 3 évben és a tárgyévben hasznosított területadatok
−tárgyévet megelőző 3 évben és a tárgyévben tartott éves átlagos állatállomány



Krízisbiztosítási hozzájárulás

Hozzájárulás-fizetési kötelezettség alapja:

• növénytermesztés esetén

tárgyévi egységes kérelemben bejelentett és be nem jelentett,
termesztőberendezésben folytatott mezőgazdasági tevékenységgel érintett
terület (ha)

• állattenyésztés esetén

tárgyévet megelőző év átlagos állatállományi létszám
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Hozzájárulás
összege

Egységdíjak
Naturális 

adatok



Kompenzáció jogosultsági feltételei

• jövedelemcsökkenés: a mezőgazdasági jövedelem a tárgyévben 30%-ot
meghaladó mértékben visszaesett a referenciajövedelemhez képest

• krízisbiztosítási hozzájárulás határidőben történő megfizetése
• krízisbiztosítási kompenzációs kérelem határidőben történő benyújtása
• csatlakozás évét megelőző három év átlagos mezőgazdasági jövedelme

nem negatív

Nem kompenzálható: üzemméret változás, gondatlanság, mesterséges
körülményteremtés

Kompenzáció összege: jövedelemcsökkenés 69,9%
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Mezőgazdasági jövedelem meghatározása

Bevétel:
− saját előállítású, elsődleges mezőgazdasági termékek értékesítéséből

származó árbevétel,
− elsődleges mezőgazdasági készletek állományváltozása,
− mezőgazdasági termelőtevékenységre tekintettel kapott egyéb bevételek

Költség:
− mezőgazdasági termelőtevékenység során felmerült anyagjellegű

ráfordítások,
− személyi jellegű ráfordítások,
− értékcsökkenési leírás
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jövedelem bevétel költség



Mezőgazdasági jövedelem kimutatása

• „A” módszer: kettős könyvvitel szabályai szerint nyilvántartott egyéni adatok 
alapján 

→ minden termelő választhatja, de a kettős könyvvezetésre kötelezettek számára kötelező

• „B” módszer: egyszeres könyvvitel szabályai szerint teljes körűen nyilvántartott, 
készletértékkel korrigált egyéni bevételi és költségadatok alapján 

→ csak az az egyszeres könyvelést vezető választhatja, aki teljes körű költségnyilvántartással is rendelkezik

• „C” módszer: egyszeres könyvvitel szabályai szerint nyilvántartott, készletértékkel 
korrigált egyéni bevételi adatok és az AKI által megajánlott költségadatok alapján 

→ minden egyszeres könyvelést vezető választhatja
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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