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2013-ban is lehet támogatott növénybiztosítási szerződést kötni! 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is ~ 3 milliárd forint értében támogatja a kormány EU forrásból 
a növénybiztosítást. A biztosítási díj 65%-át utólag visszatérítik. (tavaly a felhasználható 3 
milliárd forint keretösszegből az igényelt és támogatásra kifizetett összeg 900 millió forint volt, 
tehát várhatóan idén is elegendő lesz a 3 milliárd forint keretösszeg a 65%-os támogatáshoz) 
 
 
Törvényi háttér: 
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról a 2011. évi CLXVIII. Törvény, a 
2012. évi CCXIII. Törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról,valamint a 
143/2011. (XII. 23.), a 21/2012. (III. 9.) és a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet ide vonatkozó 
részei rendelkeznek. 
 
 
Biztosítási háttér: 
Három biztosító nyújt támogatott növénybiztosítást:  

o Allianz Hungária biztosító Zrt. 
o Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
o Groupama-Garancia biztosító Zrt. 

 
 
Általános tudnivalók: 

o Csak a támogatást igénylő termelő részesül díjtámogatásban! A termelőnek jeleznie kell 
a támogatási igényét a területalapú támogatás igénylésekor. 

o Egy termelő, egy növénykultúra, egy biztosító (jogszabály)! 
o A termelőnek a teljes éves díjat be kell fizetnie a támogatás igénybevételéhez. 
o A díjigazolást a biztosító szerződésenként állítja ki. (Integrátoroknál az integrátornak 

kell kiállítani a biztosított részére a díjigazolást!) 
o Szerződés benyújtása az MVH-nak! Meghatalmazással a biztosító is elvégezheti az 
o adatszolgáltatást az ügyfél helyett (pdf formátumban)! 
o Ügyfél-azonosító (regisztrációs szám)! A termelő minden esetben ellenőrizze azt!. 
o I. pillér (állami kárenyhítés) nem azonos a II. pillér (díjtámogatás) 
o Kizárólag növénybiztosításokra vonatkozik (szántóföldi növények és ültetvények) 
o 3 féle támogatott szerződés típus („A, B és C”), 
o Minimum 30%-os kárküszöb került meghatározásra (A kárküszöb azt jelenti, hogy a 

30%-nál kisebb károk nem térülnek, az ettől nagyobb károk önrészesedés levonása után 
térülnek. (A 30%-nál kisebb károkra lehet kiegészítő biztosítást kötni) 

o A díjtámogatott biztosítások kizárólag súlycsökkenéses (hozamveszteségben 
megnyilvánuló) károkat fedeznek (minőségi károkra kiegészítő fedezetet lehet kötni) 

o A biztosított hozam az előző 5 év áltaghozama az adott kultúrát illetően a legjobb és a 
legrosszabb évek kihagyásával. Ennek hiányában azonos módon kiszámított megyei 
átlag. (egyes biztosítók elfogadnak 3 évet is!) 

 
 
Adatközlés: 
• Növény faja és hasznosítása 
• Terület (hektár – 1tizedessel) 
• Kockázatviselés helye (hrsz v. MePAR) 
• Várható hozam (tonna / hektár) 
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• Egységár (forint / tonna) 
Határidők: 
- adatközlés: május 15. 
- kárbejelentés: 2 nap 
- bejelentés a betakarítás időpontjáról: 5 nappal a betakarítás előtt 
- A biztosítási szerződés másolatát augusztus 31-ig az MVH részére meg kell küldenie az 

ügyfélnek 
- a szerződő a teljes biztosítási díjat tárgyév október 31-ig a biztosítónak meg kell fizeti, 

különben nem igényelhető a támogatás. 
 
 

„A” típusú csomagbiztosítási rendszerben biztosítható növények: 
búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01), árpa (GAB04), káposztarepce 
(IPA02), tritikále (GAB08), rozs (GAB03), napraforgómag (IPA17), kukorica (GAB06), 
borszőlő ültetvény (ULT19), alma (ULT01), hagyományos gyümölcsös alma (HAG01), egyéb 
szőlőültetvény (ULT20), körte (ULT15),hagyományos gyümölcsös körte (HAG15) 
„A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás eseményei: 
•Tavaszi fagykár 
• Téli fagykár 
• Árvízkár 
• Tűzkár 
• Viharkár 
• Jégkár 

• tőkiveréses kár 
• súlycsökkenési kár 
• minőségi kár (csak kiegészítő biztosításként lehetséges, ha a biztosító vállalja!!!) 

• Felhőszakadás kár 
• Aszálykár 
A fenti biztosítási eseményekre kizárólag együttesen köthető biztosítási szerződés! 
 
A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás az alábbi szántóföldi növényekre és ültetvényekre 
köthető meg.  
Szántóföldi növények:  
kukorica (GAB06), zab (GAB05), szójabab (IPA01), lencse (HUV06), száraz borsó (HUV01), 
csicseriborsó (HUV08), zöldborsó (ZOL37), cukorborsó (ZOL38), takarmányborsó (TAK18), 
mezei borsó (TAK19), lóbab (HUV02), csemegekukorica (ZOL43), cukorrépa (CUK01), 
zöldbab (ZOL41), uborka (ZOL23), sárgadinnye (GYU01), dinnye (GYU01), tökre oltott 
dinnye (GYU03), paprika (ZOL27), fűszerpaprika (AGF01), paradicsom (ZOL22), 
fejeskáposzta (ZOL04), kelkáposzta (ZOL05), karfiol (ZOL01), brokkoli (ZOL02), sárgarépa 
(ZOL28), tök (ZOL25), spárga (ZOL14), mák (IPA10), szárazbab (ZOL40), burgonya 
(BUR01), vöröshagyma (ZOL30), napraforgómag (IPA17), hibridnapraforgó (VET34), 
hibridkukorica (VET33), cukkini (ZOL26), mustármag (IPA08), olajretekmag (IPA11), 
olajtökmag (IPA12), tönkölybúza (GAB01), durumbúza (GAB02), cékla (ZOL32), retek 
(étkezési célra) (ZOL35), torma (ZOL36), pasztinák (ZOL45), spenót (ZOL13), petrezselyem 
(ZOL16), zeller (ZOL08), sóska (ZOL12), rizs (RIZ03), földimogyoró (IPA06), búza és 
kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01). 
Ültetvények:  
termesztett bodza (GYU08), meggy (ULT16), hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16), 
cseresznye (ULT17), hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17), málna (GYU04), piros 
ribiszke (GYU09), egyéb ribiszke (GYU10), piszke (GYU05), földieper (GYU02), dió 
(ULT08), hagyományos gyümölcsös dió (HAG08), naspolya (ULT07), hagyományos 
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gyümölcsös naspolya (HAG07), mogyoró (ULT09), hagyományos gyümölcsös mogyoró 
(HAG09),mandula (ULT10), hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),  sárgabarack 
(ULT04), hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04), szilva (ULT06), hagyományos 
gyümölcsös szilva (HAG06), őszibarack (ULT03), hagyományos gyümölcsös őszibarack 
(HAG03), nektarin (ULT03), birs (ULT19), hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).  
 „B” típusú mezőgazdasági biztosítás eseményei: 
Biztosítási események: 
•Jégkár 

• tőkiveréses kár 
• súlycsökkenési kár 
• minőségi kár (csak kiegészítő biztosításként lehetséges, ha a biztosító vállalja!!!) 

•Viharkár (homokverés kárral együtt!) 
•Téli fagykár 
•Tűzkár 
A fenti biztosítási eseményekre külön-külön is köthető biztosítási szerződés! 
 
C-be tartozik minden olyan biztosítási konstrukció, ami nem A és B (pl. őszi búza önálló 
felhőszakadás-biztosítása). 
Valamennyi Magyarországon termesztett szántóföldi növénykultúrára és ültetvényre 
megköthető 
„C” típusú mezőgazdasági biztosítás eseményei: 
Biztosítási események: A különböző növénykultúrákra, különböző biztosítási eseményeket 
lehet megkötni. 
A „B” típusú csomagban meghatározott növények azonban nem biztosíthatók jégesőkárra, téli 
fagykárra, viharkárra és tűzkárra.   
•Jégesőkár 

• tőkiveréses kár 
• súlycsökkenési kár 
• minőségi kár (csak kiegészítő biztosításként lehetséges, ha a biztosító vállalja!!!) 

• Aszálykár 
• Árvízkár 
• Téli fagykár 
• Tavaszi fagykár 
• Felhőszakadás kár 
• Viharkár 
• Tűzkár 
 
A biztosítók részben eltérő biztosítási feltételeket, eltérő önrészesedéseket alkalmaznak, eltérő 
kiegészítő fedezeteket ajánlanak és természetesen eltérő díjakat is ajánlanak.  
A Rombusz Bróker Kft. mindhárom biztosító díjajánlatát, szerződési feltételeit be tudja 
mutatni, össze tudja hasonlítani, a különbségekre felhívja a figyelmet, közvetíti a szerződést és 
a tartam alatt segít az adminisztrációban és az esetleges kárbejelentést is elvégzi, segíti az 
eredményes és elégedett kárrendezést.    


