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1. Bevezetés
A többször módosított, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról és vis maiorral összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 2. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) elháríthatatlan külső
okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely
előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
A vis maior rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a vis maior esemény bekövetkeztével
kapcsolatos bejelentést az Államkincstár által e célra rendszeresített elektronikus
formanyomtatványon kell benyújtani.
Az ügyfélnek lehetősége van tehát vis maior bejelentést tenni, amennyiben vis maior helyzet miatt
valamilyen támogatási feltételt nem tudott betartani, vagy nem tudja már a betartását vállalni. Ilyen
esetek lehetnek például:
 ha az ügyfél hosszú távú munkaképtelenség – mint pl. kórházi betegellátás – miatt csak
május 16. és június 9. közötti időszakban tudta benyújtani az egységes kérelmét;
 ha a bejelentett tábla szélsőséges időjárási körülménnyel – mint pl. belvízzel – érintett és
már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán vagy annak egy részén;
 ha a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímre benyújtott jogutódlási kérelme tárgyában
nem kapott május 15-ig határozatot, ezért csak május 16. és június 9. közötti időszakban
tudta benyújtani a kifizetési kérelmét.
A bejelentés határideje: A vis maior rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján a vis maior
esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést -ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- a vis
maior esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a
bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított 21 napon belül, amikor az ügyfél olyan
helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6
hónapon belül kell benyújtani. A termelő akkor tekinthető a bejelentést lehetővé tevő helyzetben
lévőnek, amikor képessé válik a káresemények elmúltával a szükséges adminisztrációs
kötelezettségek teljesítésére, továbbá annak megállapítására, hogy a vis maior esemény által okozott
kár lehetetlenné teszi számára egyes támogatási feltételek teljesítését.
A vis maior esemény bejelentése egész évben megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell
számítani.
A vis maior esemény bejelentését – az előzőeknek megfelelően – nem annak bekövetkezésekor
(mindazonáltal a tavaszi, nyár eleji időszakhoz képest nem is egy ésszerűtlenül hosszúra kitolt, pl.
őszi időpontban), hanem akkor célszerű bejelenteni, amikor a vis maior esemény már
befejeződött és az okozott probléma már egyértelműen meghatározható. Javasoljuk, hogy a
bejelentést olyan időpontban tegyék meg, amikor már biztosan megállapítható, hogy kipusztult a
növénykultúra, vagy már bizonyos, hogy nem vethető el a tervezett növény, illetve nem kétséges,
hogy a vis maior esemény a terület megfelelő kultúraállapotban tartását biztosan akadályozza.
Olyan esetekben, amikor még esély van arra, hogy pl. a belvíz visszahúzódik, a bejelentéssel
Oldal: 4 / 51

várjanak mindaddig, amíg nincs kétségük a felől, hogy a probléma bizonyosan nem hárul el oly
módon, hogy a támogatás feltételei teljesíthetőek legyenek.
A vis maior események bejelentése előtt kérjük, gondolják át, hogy a bejelenteni kívánt vis maior
esemény a növényállomány kipusztulásával, jogcímspecifikus feltételek teljesítésének
elmaradásával vagy termés kieséssel járt-e.
Amennyiben kizárólag a termésátlag csökkenése, vagy teljes terméskiesés várható az esemény
következtében (nem a növényállomány jelentős, vagy teljes mértékű kipusztulása, illetve nem az
Egységes Kérelem jogcímeihez kapcsolódó feltételek vagy Kölcsönös Megfeleltetés (KM/HMKÁ)
előírásainak betartását akadályozó esemény) a vis maior bejelentést kizárólag akkor javasoljuk
megtenni, ha Ön igényelt termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény, szálas takarmánynövény, rizstermesztés, támogatást vagy részt vesz a dohány szerkezetátalakítási nemzeti
programban. Például az aszály okozta károk befolyásolják a minimálisan előállítandó növény
mennyiségét. Lásd.: Termeléshez kötött növény termesztés támogatások fejezetet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag
csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0203 vis maior elektronikus
formanyomtatványon kell bejelenteni! A kárbejelentés megtételére az Államkincstár elektronikus
kérelembenyújtó felülete szolgál. A W0203 vis maior bejelentés nyomtatvány nem tartalmaz a
kárenyhítő juttatással kapcsolatos káresemény bejelentésére alkalmas részeket, azzal kapcsolatosan
külön bejelentés szükséges!
Amennyiben azonban a bejelenteni kívánt káresemény a növényállomány jelentős/teljes mértékű
kipusztulását okozta, illetve jogcímspecifikus előírások betartását (pl.: kaszálási kötelezettség
elmaradása; a növényállomány olyan mértékben károsodott, hogy felülvetés vált szükségessé, annak
ellenére, hogy a kérelmezett jogcímben ez nem megengedett; a növényállomány silózása nem
lehetséges, bár a kérelmezett jogcímben ez feltételként szerepel; stb.) is ellehetetlenítette, akkor
továbbra is lehetőséget biztosítunk az elektronikus vis maior bejelentés megtételére!

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a növényalapú jogcímek esetén vállalt
előírás be nem tartása alól az igazolt vis maior esemény csak az esemény végéig
ad mentességet, az esemény végét követően a be nem tartott előírást teljesíteni
szükséges!!!
A vis maior bejelentési kérelem elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül, a W0203
nyomtatványon nyújtható be.
Vis maior bejelentést (W0203) akkor lehet indítani, ha az ügyfélre vonatkozó egységes kérelem
(W0201) már benyújtásra került, és nincs rögzítés alatt lévő (be nem nyújtott) másik W0201
kérelem, adatváltozás (W0202), illetve vis maior (W0203) bejelentés a rendszerben.
A W0203 bejelentés megnyitásakor az ügyfél a legutoljára benyújtott bejelentés adataira tud vis
maior bejelentést tenni.
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Az alábbi tevékenységeket lehet indítani:
 Új W0203Vis maior bejelentés (W0203 Vis maior)

Szerkesztés alatt álló Adatváltozást, Vis maior bejelentést a „Szerkesztés alatt álló kérelem
törlése” oszlopba található „Törlés” gomb megnyomása és a Felugró ablakban található kérdésre
adott OK válasszal lehet törölni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag
csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0203 vis maior elektronikus
formanyomtatványon kell bejelenteni!Erre hívja fel az első üzenet is a figyelmet.
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2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.
Egy ügyfél egy W0203 kérelemben több vis maior esetet is bejelenthet egyszerre.
2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó általános adatok

2.1.1. Kapcsolattartó adatai
A mezők töltése nem kötelező! Itt azon ügyfél adatait lehet megadni, aki a vis maiorral kapcsolatos
kérdések esetén segítséget tud nyújtani (pl.: több telephellyel rendelkező ügyfél esetén stb.).

2.1.2. Kérelemszintű vis maior események
Az egységes kérelem egészére vonatkozó feltételek elmulasztása esetén a megfelelő jelölő
négyzetbe kell pipát tenni (Egységes kérelem késedelmes benyújtás, Hosszú távú
munkaképtelenség, Állatállományhoz kapcsolódó bejelentések - AKG, Egyéb vis maior esemény
bejelentése)

Figyelem! Az” állatállományhoz kapcsolódó bejelentés –AKG” pont nem közvetlenül az egységes
kérelem keretében igényelt állatokkal kapcsolatosan bejelenteni kívánt kár esemény jelölésére
szolgál (arra az érintett állatalapú támogatások igénylésére szolgáló dossziékban található mezők
szolgálnak), hanem például a VP AKG 2015/VP ÖKO 2015/VP ÖKO 2018 tematikus
előíráscsoport/földhasználati kategória előírásainak állatalapú részét érintő bejelentésre.
Az ügyfél elhalálozását/megszűntét az egységes kérelem keretében nem lehet
bejelenteni.Elektronikusan a Általános ügyintézés/ Általános Vis Maior kérelem menü alatt teheti
meg.
Figyelem! Ezen a felületen csak az egységes kérelem jogcímeire tud vis maior kérelmet benyújtani.
Amennyiben a vis maior esemény nem csak az egységes kérelem jogcímeit érinti, akkor vis maior
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kérelmet az Általános ügyintézés/ Általános Vis Maior kérelem menüpont alatt is szükséges
benyújtania, jelölve az érintett jogcímeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vis maior bejelentés csak akkor teljes (vagyis értékelhető az
ügyintézés során), ha az ügyfél a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumot elektronikus
úton, a vis maior kérelemmel együtt ügyfélkapun keresztül beküldi.
Kivételt jelent, ha a vis maior eseményt a vis maior rendelet 3. § (1) bekezdés e), g), h), illetve i)
pontjában meghatározott természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény, állatállomány
egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés, vagy az ügyfél gondossága
ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása okozza,
mert ezen vis maior események bejelentését az Államkincstár és a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei egyszerűsített eljárásban kezelik.
Ennek értelmében az ügyfélnek elegendő az Államkincstár honlapjáról elérhető elektronikus
felületén bejelenteni az érintett parcellákra/kérelemre a vis maior esemény bekövetkezésének
tényét. Ezen bejelentés alapján Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei
kivizsgálják a vis maior eseményt, annak eredményéről szakhatósági állásfoglalás formájában
igazolást állítanak ki, amelynek egy-egy példányát megküldik a bejelentő (ügyfél), valamint az
Államkincstár részére.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet
sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály,
belvíz, tűzeset, jég kár, fagykár, stb.) tekintetében a megyei kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztálya jár el szakhatóságként.
Amennyiben az ügyfél a vis maior eseményt alátámasztó beküldendő elektronikus dokumentumokat
egyszeri hiánypótlási felszólítás után sem küldi meg elektronikus úton, a vis maior kérelme
elutasításra kerül.
2.1.3. Vis maior vonatkozó éve:
A felületen lehetőség van arra, hogy az ügyfél a Vis maior vonatkozási éve mezőben jelezze, hogy a
benyújtott vis maior bejelentést az Államkincstár melyik gazdálkodási évben vegye figyelembe. A
mező 2020. december 31-ig automatikusan 2020 értéket vesz fel, 2021. január 1-től 2021 értéket.
Természetesen ezen az ügyfél időben előre és időben vissza is változtathat (pl.: amennyiben 2021.
év elején még az előző évben történt vis maior eseményt kíván bejelenteni stb.).
Figyelem! A bejelentésben lévő összes vis maior bejelentés arra a gazdasági évre kerül figyelembe
vételre, ami ezen mezőben feltüntetésre kerül!
Amennyiben az ügyfél két táblájára vonatkozóan két külön gazdasági évre kíván vis maior
bejelentést tenni, akkor két külön bejelentésben kell kitölteni.
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2.1.4. Vis maior esemény leírása
A vis maior esemény körülményeinek leírására, a vis maior esemény következtében sérült vagy
elmulasztott feltételek leírására szolgál a „Vis maior eset rövid leírása” mező.
Ebben a mezőben kérjük röviden összefoglalni a vis maior bejelentést, amennyiben lehetséges a
vis maior eseménnyel érintett jogcímeket, előírási pontokat megjelölni.
Kérjük, hogy amennyiben a kérelemben feltüntetésre került tételekre kíván vis maiort bejelenteni,
akkor a vis maior esemény az érintett tételhez (tábla/állategyed, erdőrészlet) kerüljön felvezetésre,
ezzel is gyorsítva a vis maior kérelemmel kapcsolatos ügyintézést.
Javasoljuk, hogy térjen ki bővebben arra, hogy milyen előírásokat nem tud vagy tud betartani a vis
maior esemény ellenére illetve azt is, hogy a vis maior bejelentés ellenére pl.: a növénytermesztésre
vagy legeltetésre alkalmas állapotba tartás minden előírásának megfelel. Amennyiben a leírásból
nem lehet a vis maior eseménnyel érintett jogcímre következtetni, a Kincstár egy alkalommal
tényállás tisztázására szólíthatja fel az ügyfelet.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni.

Figyelem! Amennyiben konkrét területtel/állategyeddel/erdőrészlettel kíván vis maior bejelentést
tenni, kérjük, hogy a vis maiorral érintett tételnél is vegye fel az adatokat! Adathiány esetén a vis
maior bejelentés feldolgozásához szükséges idő a hiánypótlási eljárás miatt meghosszabodhat és
késleltetheti a kifizetéseket! Erre egy figyelmeztető üzenettel fel is hívjuk a figyelmet.

2.1.5. Vis maior igazolások csatolása
A vis maior bejelentés csak akkor teljes (vagyis értékelhető az ügyintézés során), ha az ügyfél által
a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumok is megküldésre kerülnek.
FIGYELEM! 2016-tól az igazoló dokumentumok(at) kötelező elektronikus úton, a vis maior
bejelentéssel együtt beküldeni az Államkincstár részére.
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Figyelem! A rendszer csak jpg és pdf formátumú fájl csatolását teszi lehetővé.

A szerkesztő felületen dokumentum csatolására a
gomb segítségével van
lehetőség a Sajátgépéről a feltöltendő file-t kiválasztani. A csatolt dokumentum mérete nem lehet
nagyobb, mint 3 MB. A feltöltendő fájl neve nem tartalmazhat speciális karaktereket.
Jogcím mezőben kérjük a Vis maior kifejezést jelölni!

A dokumentum neve automatikusan felveszi a csatolt file nevét.
A Dokumentum dossziéban az előző bizonylatokon beadott dokumentumok is megjelennek, ezeket
kérjük ne törölje!

3. Vis maior visszavonása
3.1. Vis maior bejelentés teljes visszavonása
2016. január 1-től az egységes kérelemmel kapcsolatos vis maior bejelentést/eket és a szükséges
igazolásokat teljes mértékben elektronikusan kötelező benyújtani, így az ügyfél az előzőekben
benyújtott vis maior bejelentést/eket elektronikusan tudja visszavonni is. Teljes visszavonást csak
olyan esetbe lehet benyújtani, ha előtte már került vis maior kérelem benyújtásra!
Az Ügyfélkapun benyújtott vis maior bejelentést a Vis maior- Általános adatok adatblokkban a
jelölőnégyzetben

elhelyezett

pipával

lehet

visszavonni.
Teljes visszavonást tartalmazó vis maior bejelentés egyéb bejelentést azonban nem tartalmazhat.
Figyelem! Ezzel a visszavonással a bejelentésben lévő összes vis maior adat visszavonásra kerül!

A jelölőnégyzetben elhelyezett pipát követően figyelmeztető üzenet kéri a visszavonás
megerősítését:
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Az „Igen” válasz esetén a vis maior fülön lévő, előzőleg benyújtott vis maior kérelmek
visszavonása aktívvá válik.

Amennyiben csak bizonyos tételeket kíván visszavonni, akkor kérjük hogy használja a tételeknél
megtalálható vis maior visszavonása funkciót. Figyelem! Csak olyan vis maior tételt lehet
visszavonni, ami egyszer már ügyfélkapun keresztül benyújtásra került!
Jelen visszavonási funkció nem szolgál a 2020. évi egységes kérelem visszavonására!!!
Új bejelentés csak új W0203 keretében történhet.
3.2. Táblaszintű vis maior bejelentés visszavonása
Amennyiben az ügyfél csak egy táblára/bizonyos táblákra szeretné a korábban ügyfélkapun
keresztül benyújtott vis maior bejelentést visszavonni, akkor azt a tábla sorában, a „Vis maior
visszavonása” jelölőnégyzetben elhelyezett pipával tudja megtenni:
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Amennyiben a vis maior visszavonása mező kitöltésre kerül, a táblához tartozó vis maior adatok
törlődnek.

4. Kétszeres vis maior bejelentés:
Amennyiben már adott be egy táblaszintű/állategység alapú/erdőrészletre vonatkozó vis maior
bejelentést az ügyfél, és ugyanarra a tételre újabb vis maiort is be akar adni, akkor a korábbi
bejelentések megjelennek a felületen.
Ilyen esetben kérjük, hogy a vis maior eset rövid leírása mezőben jelezze, hogy mi a két bejelentés
közötti eltérés indoka.

5. A vis maior bejelentés és az aktualizálás/adatváltozás összefüggései:
Figyelem! Amennyiben egy táblára bejelentettek vis maiort, és a táblán aktualizálást/adatváltozást
is eszközölnek és az aktualizálás/adatváltoztatás során úgy lecsökken egy előzőleg már vis maiorral
érintett tábla területe, hogy magasabb lesz az adott táblára bejelentett a vis maiorral érintett terület,
akkor az súlyos hiba! Az ügyfélnek először a vis maioros területet kell korrigálnia a vis maior
felületen, és utána teheti meg az aktualizálást/adatváltozást.

6. Főnövényre vonatkozó vis maior adatok
A táblához kapcsolódó vis maior bejelentés esetében is az ún. szerkeszthető ablakban történik az
adatok rögzítése. A

funkciógombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak.
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6.1.1. Vis maior jelölő négyzet
A vis maior bejelentés során kitöltendő mezők akkor aktíválódnak, ha a Vis maior jelölő négyzet
bepipálásra kerül.
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6.1.2. Vis maiorral érintett terület vis maior utáni hasznosítási kódja:

A hasznosításhoz azon hasznosítási kódot kell megadni, mely a vis maior esemény után a
területen a valóságban található. A mező töltése kötelező!
Figyelem! A TERMÉSÁTLAG KIESÉSRE vonatkozóan bejelentést NEM a W0203 vis maior
elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani!
KIVÉVE Termésátlaggal érintett jogcímek:
 Szemes fehérjenövény termesztés támogatása esetén- szója, lóbab, édescsillagfürt,
szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén
 Rizstermesztése támogatás
 Dohány szerkezetátalakítás támogatás
EMVA MgTE, VP erdősítés, EMVA EP vagy EMVA EKV (részterületes megvalósítás esetén)
jogcím esetén, a hasznosítás mezőben csak erdős hasznosítás adható meg. Amennyiben az ügyfél
kéri a vis maior terület kivonását a programból, tehát nem telepíti újra a károsodott területet, akkor a
kipusztult állomány kódját kell megadni.
Pihentett terület (parlagon hagyott terület) 2020. évi kezelése:
Elfogadott vis maior kérelem esetében a PIH01 hasznosítási kód olyan jogcímek esetében is
elfogadást jelent (pl.: EMVA AKG, VP AKG 2015, VP AKG 2016, VP ÖKO 2015, VP ÖKO 2018,
VP Natura 2000 stb.), ahol vis maior kérelem nélkül egyébként ezen kód nem használható!
Figyelem! Vis maior keretében, vis maior esemény után bejelentett Pihentett terület (parlagon
hagyott terület) elfogadott vis maior kérelem esetén diverzifikációs előírások szempontjából
következő növényként elszámolható, de EFA parlagként nem!!!
Amennyiben Pihentett területet (parlagon hagyott terület) EFA területként is el kívánja számolni,
akkor azt úgy teheti meg, ha a Pihentett terület (parlagon hagyott terület) első(fő)növényként kerül
az egységes kérelem keretében bejelentésre!!!
Ez akkor is igaz, ha az őszi vetésű kultúra elpusztult és pótlására a vis maior esemény folyamatos
fenállása miatt (pl.: 2019. ősz óta vizben áll a terület) nem volt lehetőség, így nem tudta a területet
ebben az évben művelni, vagy a tervezett tavaszi vetésű növényi kultúra elvetésére már nincs
lehetőség a folyamatos vis maior esemény(ek) miatt, és előre láthatóan a területen ebben a
gazdasági évben új növény vetésére legfeljebb 2020. őszén kerülhet sor.
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6.1.3. Vis maior mértéke

A mértékhez a vis maiorral érintett terület méretét kell beírni. A vis maiorral érintett terület
nagysága azonban nem lehet nagyobb, mint az eredeti táblaméret. A mező értéke kizárólag pozitív,
nullánál nagyobb szám lehet. A mező töltése kötelező!
6.1.4. Vis maior esemény:
Figyelem! A felületen táblánként legördülő menüben kell jelezni a vis maior káresemény típusát. A
mező töltése kötelező!

Vadkár kezelése
2020-től nincs lehetőség vadkár bejelentésére a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 75. § (1) és (5) bekezdések, továbbá a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 82. § értelmében.
Árvíz
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árvíz esetén a nagyvízi mederben gazdálkodó ingatlanok
tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást
vagy más tevékenységet kizárólag saját felelősségére művelheti (a vízgazdálkodásról 1995. évi
LVII. törvény 24. § (4) bekezdése). Ez azt jelenti, hogy ezen a területen gazdálkodó ügyfelek esetén
az árvíz, mint vis maior esemény nem elfogadható, mert nem felel meg a vis maior azon
feltételének, hogy előre nem látható eseményről van szó.
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6.1.5. Vis maior esemény kezdete:
A mező töltése kötelező! Csak múltbeli esemény vagy legfeljebb a bejelentés
napjával megegyező dátum lehet.

6.1.6. Vis maior esemény vége:
A mező töltése kötelező! Csak múltbeli esemény vagy legfeljebb a bejelentés
napjával megegyező dátum lehet.

6.1.7. Vis maior utáni növény tervezett vetési dátuma:
2015-től szükséges a vis maior esemény után esetlegesen elvetni kívánt növény tervezett vetési
dátumának megadása.
A Pihentetett terület (parlag) hasznosítás vagy a vis maior előtt a területen lévő növénnyel azonos
növény megadása esetén a mezőt nem kell tölteni, minden más esetben a mező töltése kötelező!

Oldal: 16 / 51

6.1.8. Vis maior utáni növény tényleges vetési dátuma:
2015-től szükséges a vis maior esemény után (esetlegesen) elvetett növény tényleges vetési
dátumának megadása, amennyiben a vis maior eseményt követően az ügyfélnek még volt
lehetősége ismételten vetni az adott területen.
A bejelentést szintén a vis maior után vetett növény tényleges vetését követően 15 napon belül kell
megtenni.

6.1.9. Vis maior utáni növény betakarítási/beforgatási dátuma:
2015-től szükséges a vis maior esemény után (esetlegesen) elvetett növény betakarítási/beforgatási
dátumának megadása, amennyiben a vis maior eseményt követően az ügyfélnek még volt
lehetősége ismételten vetni az adott területen, és a vis maior eseményt követően vetett növény
betakarításra/beforgatásra került.
A bejelentést szintén a vis maior után vetett növény tényleges betakarítást/beforgatást követően 15
napon belül kell megtenni.
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7. Speciális esetek, jogcím-specifikus mezők
7.1.1. Kölcsönös Megfeleltetés (KM)
Figyelem! 2020. évben is a táblánál a KM jelölőnégyzetbe tett pipával van lehetőség jelezni, ha a
kölcsönös megfeleltetés előírásainak nem tud megfelelni az ügyfél a kérelmezett területen a vis
maior káresemény miatt.

7.1.2. Vis maior minimum követelmények:

Minden szántóterületet, az állandó gyepterületet és az állandó kultúrával fedett földterületet a
mezőgazdasági termelő köteles növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartani.
Ennek betartása érdekében az alábbiakat kell teljesíteni:
a) a szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a
tárgyévben mezőgazdasági termelés folyik, vagy ha a szántóterületen, az állandó gyepterületen
vagy az állandó kultúrával fedett területen a tárgyévben mezőgazdasági termelés nem folyik - ide
nem értve az eseti tisztító kaszálást vagy tisztító legeltetést -, de a gyomok - ideértve a 7.
mellékletben meghatározott veszélyes gyomnövényeket - és a hasznosítás szempontjából
nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben vannak jelen, hogy nem áll fenn
a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű,
súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú
gyomosodása,
b) nem áll fenn az állandó gyepterület és az ideiglenes gyepterület olyan helytelen legeltetési
módból eredő károsodása (túllegeltetés), amelynek során az állományalkotó fűfélék rövidre rágása
és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban
fedetlenné válik, és
c) az állandó gyepterületen és az ideiglenes gyepterületen - amennyiben ott tárgyévben
mezőgazdasági termelés nem folyik - a gyepalkotó fűfajok és takarmánynövények túlsúlyban
vannak, és nem található a tárgyévet megelőző vegetációs időszakból maradt olyan növedék,
amelynek szaporító képletei is elnyíltak.
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Vis maior minimum követelmények jelölőnégyzetbe tett pipával lehetőség van jelezni, ha a
fentiekben ismertetett előírások valamelyikének nem tud megfelelni az ügyfél a kérelmezett
területen a vis maior káresemény miatt.
Kérjük, hogy ilyen esetben a rövid leíró mezőben fejtse ki, hogy mely előírásokat nem tudja
betartani!
Felhívjuk figyelmét, hogy a minimum követelmények be nem tartása miatti jogkövetkezmény
alól csak akkor mentesül az adott tábla, amennyiben a vis maior esemény elmúlta után a
területet az ügyfél megfelelő állapotba hozza, amennyiben ez lehetséges! Pl. Amikor a tavaszi
belvíz miatt gyomos lett a terület, de nyárra már nyoma sincs a belvíznek, úgy a
gyommentesítést már nem akadályozza a vis maior esemény!
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a növényalapú jogcímek esetén vállalat előírás be
nem tartása alól az igazolt vis maior esemény csak az esemény végéig ad mentességet, az
esemény végét követően a be nem tartott előírást teljesíteni szükséges!!!
2020-től amennyiben egy tábla esetén megjelölésre kerül a minimum feltételek alóli mentesség
kérése, ezen kérést egy nyilatkozat formájában is meg kell erősíteni, mely nyilatkozat tartalmazza,
hogy a minimum követelmények alatt mit is kell érteni.
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7.2. Natura 2000 gyepterület földhasználat
A VP Natura 2000 gyepterületek támogatása intézkedés esetén 2020-ban is a táblánként tudja
jelölni a Natura 2000 gyepterületekhez kapcsolódó földhasználati előírások vis maior miatt történő
elmulasztását.

Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a környezeti szempontból érzékeny állandó gyep
engedély nélküli feltörése nem minősül vis maior eseménynek!
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7.3. Hagyományos másodvetésre/Ökológiai jelentőségű másodvetésre vonatkozó vis maior
bejelentés

Hagyományos másodvetés/ökológiai jelentőségű másodvetés esetén a Másodvetés vis maior adatok
résznél van lehetőség a hagyományos másodvetéshez/ökológiai jelentőségű másodvetéshez
kapcsolódó vis maior bejelentéseket megtenni. Az adatokat a táblára történő vis maior bejentésnél
leírtak szerint kell megadni.
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Másodvetés esetén is kötelezően töltendő mezők: Vis maiorral érintett terület vis maior utáni
hasznosítási kódja, Vis maiorral érintett terület mérete, Vis maior esemény, Vis maior esemény
kezdete és Vis maior esemény vége, és Pihentetett terület (parlagon hagyott terület) hasznosítás
vagy a vis maior előtt a területen lévő növénnyel azonos növény megadásán kívül a Vis maior utáni
növény tervezett vetési dátuma.
A többi mező töltésére akkor van szükség, ha a vis maior növény valóban elvetésre vagy
beforgatásra/betakarításra is került.
Figyelem! VP AKG 2015/VP AKG 2016 esetén, tekintettel arra, hogy zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya előírás teljesítésére az ügyfélnek 5
gazdálkodási év állt/ még 2 gazdálkodási év áll a rendelkezésére, ezen tevékenységekkel
kapcsolatosan vis maior bejelentést nem lehet benyújtani, a benyújtott vis maior kérelmek
nem elfogadhatóak!
7.4. EFA területekre vonatkozó vis maior bejelentés:
Lehetőség van vis maiort bejelenteni az egységes kérelem keretében bejelentésre került táblán
elhelyezkedő (pl.: facsoport, gémeskút stb.) vagy táblával szomszédos (pl.: fás sáv, táblaszegély
stb) EFA elemekre is.

A vis maior bejelentéséhez az EFA adatok fül alatt lévő EFA vis maior adatok résznél ki kell
választani, hogy mely sorszámú EFA elemre kívánja a vis maior bejelentést megtenni. Ezt követően
lehet a

mezőt bepipálni, majd megadni a vis maiorral érintett terület mértékét.

Figyelem! A vis maiorral érintett terület mértéke nem lehet nagyobb, mint az adott EFA elem
nagysága!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szomszédos EFA elemek esetében csak akkor fogadható el a vis
maior bejelentés, ha az EFA elem az ügyfél tulajdonában, vagy hasznosításában áll. Rendelkezésre
álló EFA elemek esetében nem fogadható el vis maior bejelentés!
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A táblaszintű EFA elemek esetén (pl.: parlagon hagyott terület, nitrogénmegkötő növények stb. ) a
táblához jelentett vis maior az EFA területre is érvényes, a szoftver ezt automatikusan jelöli. Ezen
esetekben vis maior eseményt csak a táblaszintű vis maior bejelentésével lehetséges jelenteni, az
ilyen EFA elemre önálló vis maior nem jelethető.

Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén a vis maior bejelentést a másodvetés résznél leírt módon
lehet megtenni! Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén az EFA vis maior adatok rész vis maior
mezője nem szerkeszthető.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület,
parlagon hagyott terület, rövid vágásfordulójú energetikai ültetvény, ökológiai másodvetés és
erdőszél menti támogatható hektársáv típusú EFA elem esetén vis maior bejelentés történik, a
növényvédőszer-használati tilalom alól kizárólag a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1)
bekezdés i) és j) pontjában meghatározott, az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által
termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos
szintű előfordulásából eredő kártétel, vagy zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos
károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés mentesítheti a mezőgazdasági termelőt!
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7.5. Termeléshez kötött növény termesztés támogatások
Rizstermesztés támogatása
Cukorrépa termesztés támogatása
Extenzív gyümölcstermesztés támogatása
Intenzív gyümölcstermesztés támogatáss
Zöldségnövény termesztés támogatása
Ipari zöldségnövény termesztés támogatása
Ipari olajnövény termesztés támogatása
Szemes fehérjenövény termesztés támogatása
Szálas fehérjenövény termesztés támogatása

A termeléshez kötött növény termesztési támogatások esetében az alább leírtak szerint lehet vis
maior bejelentést tenni függetlenül attól, hogy a bejelentés a főnövényre, vagy a másodvetésre
vonatkozik.
Cukorrépa-, extenzív- és intenzív gyümölcstermesztés támogatása esetében külön
jogcímspecifikus vis maior feltétel nincs, a vis maior eset rövid leírása rovat kitöltésével kell a vis
maior eseményt indokolni, szükség esetén az igazoló dokumentumokat csatolni.
Ha az ügyfél olyan, az egységes kérelmében bejelentett tábláját éri káresemény, melyre igényelt
zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes fehérjenövény vagy szálas
fehérjenövény termesztés támogatást is, és a vis maior esemény szaporító anyag felhasználásra
vonatkozik akkor ezt a vis maior eset rövid leírása rovat kitöltésével és tábla vis maior
jelölésével tudja jelezni (ha a vis maiorral érintett terület vis maior utáni hasznosítási kód nem
változik). Szükség esetén kérjük, a megfelelő mezőket módosítása mellett csatolja a kapcsolódó
igazoló dokumentumokat is.
Szemes fehérjenövény esetében, ha valamilyen vis maior eseményből kifolyólag nem teljesül a
minimális hozam a vis maior eset rövid leírása mezőben kell indokolni a hozamkiesést és a
táblaadatok adatblokkban lévő vis maior adatok alatt is tölteni szükséges a kapcsolódó mezőket.
Szálas fehérjenövény esetében, ha valamilyen vis maior eseményből kifolyólag nem teljesül az
állomány jogszabályban előírt egyszeri, vagy kétszeri kaszálása, akkor a vis maior eset rövid
leírása mezőben kell indokolni azt, és a táblaadatok adatblokkban lévő vis maior adatok alatt is
tölteni szükséges a kapcsolódó mezőket.
Rizstermesztés esetében, ha valamilyen vis maior eseményből kifolyólag nem teljesül a minimális
hozam a vis maior eset rövid leírása mezőben kell indokolni a hozamkiesést és a táblaadatok
adatblokkban lévő vis maior adatok alatt is tölteni szükséges a kapcsolódó mezőket.
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7.6. Dohány szerkezetátalakítási nemzeti program és csekély összegű támogatások
A „Dohány” fülön és amennyiben szükséges a „Táblaadatoknál” az adatokat a táblára történő vis
maior bejentésnél leírtak szerint kell megadni.

A vis maior eset rövid leírása rovat kitöltése során a vis maior eseményt ki kell fejteni.
A dohány szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek teljeítésére és a csekély
összegű támogatásra vonatkozó, a területet érintő vis maior bejelentés csak akkor vehető
figyelembe, ha van SAPS támogatásra vonatkozó vis maior esemény bejelentés is, hiszen azt a
SAPS területet éri káresemény (például: fagykár, jégeső, belvíz, stb…), melyről vállalták a
szerkezetátalakítási feltételek teljesítését vagy a mezőgazdasági csekély összegű támogatás során a
hozam teljesítését.
A dohány szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek teljeítésére vonatkozó vis
maior bejelentés:
Az 53/2015 (IX.14) FM rendelet szerint a vis maior igazolások elfogadása esetén is a dohány
szerkezetátalakításban a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású
területeken a vállalt kötelezettségek teljesítése kötelező!
Vis maior esetén a munkaóra és árbevétel feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a
gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni.
Ha a dohánytermelő által az egységes kérelemben jelölt településen a dohánytermelő egységes
területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy
ültetvény besorolású területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási
jogosultságainak darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület
hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság után kell a dohánytermelőnek és a vele
együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt támogatási feltételeket
teljesíteni. Ha a vis maior eseménnyel érintett szántó vagy ültetvény besorolású területe egyenlő
vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, akkor a feltételek teljesítése
szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni.
Figyelem! Előfordulhat olyan eset, hogy a SAPS területet nem érte káresemény, de az árbevétel
vagy munkaóra kötelezettségi feltétel nem teljesül (például: tűz esetén, a termés megsemmisül,
nincs árbevétel), ilyen esetben az egyéb vis maior esemény bejelentését kell jelölni és a vis maior
eset rövid leírása rovat kitöltése során le kell írni a vis maior eseményt a jogcím megnevezésével.
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Csekély összegű támogatásra vonatkozó vis maior bejelentés:
A dohánylevél vis maior esemény miatti jelentős mértékű minőségromlását vis maiorként az
Államkincstár akkor ismeri el, ha az ügyfél azt az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással
vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.
A vis maior esemény leírása mezőben kell kifejteni a bejelentésre vonatkozó okokat.
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7.7. Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás (ÁNT és EU-s
finanszírozású)
Vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:





az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;
kérelmezett állat vetélése, illetve a borjának elhullása.

A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendelkezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumentumok fülön csatolhatja, a
dokumentumot a
gomb megnyomása után tudja kiválasztani és feltölteni. A
feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím is
választható, azonban kérjük minden esetben kerüljön kiválasztásra a vis maior, mint jogcím is!

A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
- Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
- Állatorvosi igazolás
- Egyéb
- Rendőrségi jegyzőkönyv
- Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés
A termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetén a vis maior eseménnyel érintett állatokkal
kapcsolatos vis maior bejelentés esetében a „Vis maior – Általános adatok” blokkban kizárólag a
„Vis maior eset rövid leírása” mezőt kell tölteni. A vis maiorral érintett egyedekre vonatkozó
jelöléseket a Húshasznú anyatehén dosszié fülön kell megtenni. A megfelelő fülre rákattintva
jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk/adatblokkok.
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Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- pipálja be a vis maior jelölőnégyzetet,
- írja be a dátumot, (kitöltése kötelező!)
- válassza ki az igazoló dokumentum típusát, (kitöltése kötelező!)
- írja be az egyedre vonaktozó vis maior esemény indoklását.

FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be
kell jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior igazolás típusát ki kell választani akkor is,
ha azonos eseményről van szó.
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7.8. Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás
A jogcím vonatkozásában vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:




az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;

A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendlekezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumnetumok fülön csatolhatja, a
dokumentumot a
gomb megnyomása után tudja kiválasztani és feltölteni. A
feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím is
választható.
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A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
- Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
- Állatorvosi igazolás
- Egyéb
- Rendőrségi jegyzőkönyv
- Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés
A termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás esetén a vis maior eseménnyel érintett állatokkal
kapcsolatos vis maior bejelentés esetében a „Vis maior – Általános adatok” blokkban kizárólag a
„Vis maior eset rövid leírása” mezőt kell tölteni.
A vis maiorral érintett egyedekre vonatkozó jelöléseket a Hízottbika dosszié fülön kell megtenni. A
megfelelő fülre rákattintva jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló
adatblokk/adatblokkok.

A Vis maior – Általános adatok blokk alatt ún. Dosszié fülek vannak. A megfelelő fülre
rákattintva jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló
adatblokk/adatblokkok.
Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- pipálja be a vis maior jelölőnégyzetet
- írja be a dátumot, (kitöltése kötelező!)
- válassza ki az igazoló dokumentum típusát, (kitöltése kötelező!)
- írja be az egyedre vonaktozó vis maior esemény indoklását
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FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be kell
jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior igazolás típusát ki kell választani akkor is ha azonos
eseményről van szó.
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7.9. Tejhasznú tehéntartás támogatása

A fülszám listánál a vis maiorral érintett egyed sorában jelölni kell a vis maior jelölőnégyzetet, ki
kell tölteni a vis maior esemény dátumát, mely nem lehet az aktuális dátumnál későbbi, és a vis
maior eseményt szövegesen kell indokolni.
A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendelkezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumentumok fülön csatolja. A
feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím is
választható.
Tejhasznú tehéntartás támogatása esetében nem minősül vis maior eseménynek a holtellés! Ez
esetben a vis maior helyett a kérelemhez a kérelem benyújtásával egy időben a holtellésről szóló
K0800 nyomtatványt kell csatolni.
Nem szükséges vis maiort jelenteni továbbá, ha a kérelmezett állat tárgy év március 31-ét követően
elhullik, vagy más egyéb módon kikerül az ügyfél tenyészetből, mert ezen időpontot követően nincs
birtokon tartási kötelezettség.
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7.10.

VP-Őshonos állatok in situ megőrzése

Vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:
 az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
 az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
 az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;
 a kérelmezett állat elhullása, kényszervágása, leölése, elveszése, vetélése;
 lófélék esetén a kérelmezett egyed meddősége, a megszületett csikó törzskönyvezés és
nyilvántartásba vétel előtti elhullása
A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendlekezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumnetumok fülön csatolhatja, a
dokumentumot a
gomb megnyomása után tudja kiválasztani és feltölteni. A
feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím is
választható, de kérjük, hogy minden esetben kerüljön a vis maior, mint jogcím is kijelölésre.

A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
- Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
- Állatorvosi igazolás
- Egyéb
- Rendőrségi jegyzőkönyv
- Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés
Amennyiben a 2019. évben az állatállományt sújtó járványos megbetegedés okoz elhullást vagy az
állatállomány egészének vagy egy részének kényszervágása történik például sertéspestis okán,
abban az esetben is, a 2020. évi Egységes Kérelem beadását követően, ezen felületen kell a vis
maior bejelentést megtenni.
A vis maiorral érintett egyedre/egyedekre vonatkozóan megszűnik a támogatási jogosultság
elfogadott vis maior bejelentés esetén, arra a továbbiakban kifizetést nem igényelhető, azonban a
2019. évre vonatkozóan még a támogatási összeg megítélhető.
A jogcím vonatkozásában a vis maior eseménnyel érintett állatokkal kapcsolatos vis maior
bejelentés esetében a „Vis maior – Általános adatok” blokkban kizárólag a „Vis maior eset rövid
leírása” mezőt kell tölteni.
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A vis maiorral érintett egyedekre vonatkozó jelöléseket a VP őshonos in situ dosszié fülön kell
megtenni. A megfelelő fülre rákattintva jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére
szolgáló adatblokk/adatblokkok.
A Vis maior – Általános adatok blokk alatt ún. Dosszié fülek vannak. A megfelelő fülre
rákattintva jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló
adatblokk/adatblokkok.

Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- pipálja be a vis maiort jelölő négyzetet

A megjelenő adatblokkokban
- adja meg a vis maior esemény dátumát (kitöltése kötelező!),
- válassza ki a vis maior esemény típusát,
- írja be az egyedre vonatkozó vis maior esemény indoklását
FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be kell
jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior igazolás típusát ki kell választani akkor is ha azonos
eseményről van szó.
FIGYELEM! VP-Őshonos állatok in situ támogatása esetén a vis maiorral érintett egyedre
vonatkozóan megszűnik a támogatási jogosultsága elfogadott vis maior bejelentés esetén, arra a
továbbiakban kifizetést nem igényelhet!
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7.11.
VP-Őshonos állatok ex situ vagy in vitro, továbbá tanácsadói tevékenység
támogatás megőrzése
Vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:
a) az állategészségügyi okból meghiúsult mintabegyűjtés, vagy
b) a fantomra való szoktatás sikertelensége miatt meghiúsult mintabegyűjtés, vagy ha
c) a sperma vagy az embrió a konzerváció során nem felel meg a felhasználhatóságra
vonatkozó előírásoknak, vagy
d) a genetikai okból történő tenyészselejtezés,
e) az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
f) az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
g) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;
h) a kérelmezett állat elhullása, kényszervágása, leölése, elveszése, vetélése;
Vis maior esemény fennállása miatt meghiúsult mintabegyűjtés, sérült/letárolásra alkalmatlanná
vált/megsemmisült minták és elpusztult vagy selejtezett egyedek esetében az érintett tételekre a
teljesítési kötelezettség megszűnik.
A c. pont a), b) és d) pontja szerinti támogatás esetében a támogatásra jogosult részére a vis maior
esemény következtében be nem tárolt vagy sérült/letárolásra alkalmatlanná vált/megsemmisült
mintákra, elpusztult vagy selejtezett tenyészállatokra az adott gazdálkodási évben a tartási időszakot
igazoló bizonylatok alapján, a teljesített napokra járó támogatás összege kifizetésre kerül,
amennyiben a vis maior esemény bejelentését az Államkincstár elfogadja.
A fenti esetekben az Államkincstár a sérült/letárolásra alkalmatlanná vált/megsemmisült mintákat
és elpusztult vagy selejtezett tenyészállatokat kizárja a támogatott minták és tenyészállatok közül,
azonban a támogatásra jogosultat a mintákra és tenyészállatokra már igénybe vett támogatás
vonatkozásában visszafizetési kötelezettség nem terheli.
A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendelkezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumentumok fülön csatolja. A
feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím is
választható.
A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
-

Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
Állatorvosi igazolás
Egyéb
Rendőrségi jegyzőkönyv
Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés

A jogcím esetén a vis maior eseménnyel érintett állatokkal kapcsolatos vis maior bejelentést a Vis
maior – Általános adatok blokk alatt ún. VP Őshonos ex situ/in vitro dosszié fülön lehet megtenni.
A megfelelő fülre rákattintva jelenik meg a kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló
adatblokk/adatblokkok.
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Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- a „Kijelölés” alatt jelölje ki a vis maiorral érintett egyedet,
- pipálja be a vis maiort,
- írja be a dátumot,
- válassza ki a vis maior esemény típusát,
- írja be az egyedre/tanácsadóra vonatkozó vis maior esemény indoklását,
- a „Vis maior Általános adatok” felületen töltse ki a vis maior eset rövid leírása elnevezésű
adatblokkot.
FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be kell
jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior igazolás típusát ki kell választani akkor is ha azonos
eseményről van szó.
FIGYELEM! A jogcím esetén a vis maiorral érintett egyedre vonatkozóan megszűnik a támogatási
jogosultsága elfogadott vis maior bejelentés esetén, arra a továbbiakban kifizetést nem igényelhet!
In vitro célterület esetében:
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Ex situ célterület esetében:

Tanácsadói tevékenység célterület esetében:
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7.12.

VP - Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:





az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;
a kérelmezett állat elhullása, kényszervágása, leölése, elveszése, vetélése;

A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendelkezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumentumok fülön csatolja, a
dokumentumot a
gomb megnyomása után tudja kiválasztani és
feltölteni. A feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím
is választható.

A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
- Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
- Állatorvosi igazolás
- Egyéb
- Rendőrségi jegyzőkönyv
- Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés
A jogcím vonatkozásában a vis maior eseménnyel érintett állatokkal kapcsolatos vis maior
bejelentés esetében a „Vis maior-Általános adatok” blokkban kizárólag a „Vis maior eset rövid
leírása” mezőt kell tölteni.
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A VP-tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetén a vis maior eseménnyel
érintett állatokkal kapcsolatos vis maior bejelentést a Vis maior – Általános adatok blokk alatt ún.
VP Tejágazat állatjólét dosszié fülön lehet megtenni. A megfelelő fülre rákattintva jelenik meg a
kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk/adatblokkok.
Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- pipálja be a vis maior jelőlőnégyzetet,
- írja be a vis maior esemény dátumát,
- válassza ki a vis maior esemény típusát,
- írja be az egyedre vonatkozó vis maior esemény indoklását.
FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be kell
jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior esemény típusát, akkor is ha azonos eseményről van
szó, végül pedig írja le röviden a vis maior esemény bekövetkezésének rövid, lényegre törő
indoklását.
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7.13.

VP - Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-kiskérődző

Vis maiornak ismerhetők el többek között a következő esetek:





az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése;
az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása;
a kérelmezett állat elhullása, kényszervágása, leölése, elveszése, vetélése;

A vis maior bejelentéshez, abban az esetben, ha vis maior bejelentés időpontjában már rendelkezik
az esemény bekövetkeztét igazoló dokumentummal, akkor azt a Dokumentumok fülön csatolja, a
dokumentumot a
gomb megnyomása után tudja kiválasztani és
feltölteni. A feltöltést követően ki kell választani az érintett jogcímet. Egy igazoláshoz több jogcím
is választható, de kérjük, hogy minden esetben kerüljön a vis maior, mint jogcím is kiválasztásra.

A vis maior eseményt igazoló dokumentumok lehetnek:
- Biztosító társaság által felvett jegyzőkönyv
- Állatorvosi igazolás
- Egyéb
- Rendőrségi jegyzőkönyv
- Kisajátítást vagy átminősítést igazoló hatósági döntés
A jogcím vonatkozásában a vis maior eseménnyel érintett állatokkal kapcsolatos vis maior
bejelentés esetében a „Vis maior-Általános adatok” blokkban kizárólag a „Vis maior eset rövid
leírása” mezőt kell tölteni.
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A VP-tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetén a vis maior eseménnyel
érintett állatokkal kapcsolatos vis maior bejelentést a Vis maior – Általános adatok blokk alatt ún.
VP Tejágazat állatjólét dosszié fülön lehet megtenni. A megfelelő fülre rákattintva jelenik meg a
kívánt jogcím vis maior adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk/adatblokkok.
Ezt követően a fülszám listánál a vis maiorral érintett egyednél
- pipálja be a vis maior jelőlőnégyzetet,
- írja be a vis maior esemény dátumát,
- válassza ki a vis maior esemény típusát,
- írja be az egyedre vonatkozó vis maior esemény indoklását.
FIGYELEM! A vis maior pipát minden egyes esetben a vis maiorral érintett összes állatnál be kell
jelölni, ki kell tölteni a dátumot és a vis maior esemény típusát, akkor is ha azonos eseményről van
szó, végül pedig írja le röviden a vis maior esemény bekövetkezésének rövid, lényegre törő
indoklását.
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VP Agrár-erdészeti rendszerek
Az agrár-erdészeti rendszerek jogcím esetében igényelt területre jelentett vis maior adatokat a
„Tábla szintű vis maior adatok” adatblokkban lehet megadni:

A kiegészítő intézkedésekre vonatkozó vis maior adatok megadására a „VP – Agrárerdészeti
rendszerek” adatblokkban lehet elvégezni:
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7.14.
VP Erdősítés – Ipari célú fásítás
A VP Ipari célú fásítás jogcím esetében igényelt kiegészítő intézkedésekre vonatkozó vis maior
adatok megadására a VP Erdősítés – Ipari célú fásítás dossziéban van lehetőség.

A Vis maior jelölőnyégyzet pipálását követően meg kell adni a vis maior esemény dátumát,
illetve a típusát. Ebben a mezőben csak a kiegészítő intézkedésre vonatkozó vis maior
bejelentése jelölhető.
Az Ipari célú fásítás területére vonatkozó vis maior kérelmet a Táblaadatok adatblokkban lehet
felvezetni.
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7.15.
VP Edősítés /VP EP/VP EÖKO/VP EKV Kigészítő Intézkedés
A kiegészítő intézkedésekre vonatkozó vis maior adatokat VP Erdősítés, VP erdészeti potenciál
helyreállítása, VP EKV és VP erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások jogcímek esetében az Erdős jogcímek dosszéiban a Tételadatok
panelen kell feltünetni.

A Vis maior jelölőnyégyzet pipálását követően meg kell adni a kiegészítő intézkedés vis maiorral
érintett méretét, a vis maior esemény kezdetének és végének dátumát és nyilatkozni kell Az Érintett
terület kivonása mezőben, hogy a vis maiorral érintett mennyiség kivonását kéri-e az ügyfél a
támogatási program alól.
Ha kitörlik a pipát a vis maior mezőből, akkor a beírt adatokat is törölni kell.
7.16.
EMVA MgTE/EMVA EKV/VP EKV/VP EÖKO RÉSZTERÜLET/VP EP
(TERÜLETHATÁR
ÁLLANDÓSÍTÁSSAL
ELKÜLÖNÍTHETŐ
RÉSZ
ERDŐRÉSZLET)
Figyelem! 2020-ban az EMVA MgTE, , EMVA EKV/ VP Erdei ökoszisztémák
ellenállóképességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (EÖKO)
RÉSZTERÜLETEN történő tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás és
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klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetében/VP EKV jogcím keretén
belül RÉSZTERÜLETEN történő erdőállományok kézimunkaigényes ápolása, illetve VP EP
jogcím keretén belül Területhatár állandósítással elkülöníthető rész erdőrészletre történő
igénylés esetén vis maior bejelentésüket a táblaadatoknál kell felvezetniük!

EMVA EKV/VP EKV/VP EÖKO/VP EP Teljes erdőrészleten történő megvalósítás esetén vis
maior bejelentést továbbra is az Erdős jogcímek dossziéban lehet felvezetni!
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7.17.
NATURA 2000 ERDŐ/EMVA EKV/VP EKV/VP EÖKO/VP EP Teljes
erdőrészlet
Az Erdős jogcímek dossziéban kell feltüntetni az Erdő-környezetvédelmi intézkedések, VP Erdei
ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
(EÖKO), VP EKV, VP Erdészeti potenciál helyreállítása (teljes erdőrészleten történt megvalósítás
esetén) jogcímek erdőrészleteire vonatkozó vis maior adatokat. Natura 2000 erdő jogcím esetében
az erdőrészletre vonatkozó vis maior adatokat szintén itt kell felvinni.
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Az EMVA EKV/VP EKV/VP EÖKO/VP EP (teljes erdőrészleten történt megvalósítás esetén) és
Natura 2000 erdő jogcímeknél nem viszünk fel táblaadatokat, így itt mindenképp az Erdős
jogcímek dossziéban kell megtenni a vis maior bejelentést a Vis maior jelölő négyzetbe tett pipa
segítségével. Majd a Vis maiorral érintett terület (ha)/mennyiség (m3 természetkímélő
anyagmozgatás célprogram esetén) négyzetben fel kell tüntetni a vis maiorral érintett ha/m 3
nagyságát. A vis maior eseméyn kezdete mezőben kell megadni a káresemény kezdetének dátumát,
a Vis maior esemény vége mezőben rögzítendő a káresemény végének dátuma. Az Érintett terület
kivonása mezőben Igen/Nem válasz közül lehet választani, attól függően, hogy érintett célprogram
támogatási időszakának fennmaradó részére vonatkozóan vagy pedig csak adott évre vonatkozóan
teszünk vis maior bejelentést. A mezők akkor tölthetőek ki, ha a Vis maior jelölő négyzet pipálásra
került.
A vis maior esemény rövid leírását a „Vis maior – Általános adatok” blokkban kell megadni.
Figyelem! Ha a vis maiorral érintett terület visszavonása után maradó terület nem éri el a
jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület támogatási
jogosultsága megszűnik az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.
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Ha adott erdőterület vonatkozásában legalább három alkalommal vis maior következtében vis
maiort jóváhagyó döntés születik, akkor az adott célprogramból az érintett terület a támogatási
időszak végéig (egyes célprogramok időtartama által meghatározott év végéig) kizárásra kerül az
addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.
Figyelem! EMVA EKV/VP EKV és Natura 2000 erdő jogcím vonatkozásában, ha a kölcsönös
megfeleltetés előírásainak nem tud megfelelni a kérelmezett területen vis maior káresemény miatt,
úgy a „Vis maior – Általános adatok” blokkban található „Vis maior eset rövid leírása”mezőben van
lehetősége azt jelezni.
Fontos! Az EMVA MgTE, vagy VP EP (Területhatár állandósítással elkülöníthető rész
erdőrészlet) jogcím vis maior bejelentésére ezek a mezők nem használhatóak! Ezen esetekben
vis maior bejelentését a táblaadatoknál kell felvezetni!
7.18.
NVT MGTE
Az NVT MgTE adatmezőben kell feltüntetni az NVT MgTE jogcímre vonatkozó vis maior
adatokat.

NVT MgTE vis maior bejelentés az adott támogatási határozathoz tartozó sor elején levő „új vis
maior” gombbal vihető fel, az új sorban létrejövő szerkeszthetővé váló mezőket kell kitölteni:
erdőrészlet károsodott területét a Vis maiorral érintett terület mérete mezőben kell megadni, a Vis
maiorral érintett terület hasznosítása mezőben meg kell adni a telepített állomány kódját.
A vis maiorral érintett terület kivonása mezőben Igen válasszal jelezhető, ha a károsodott területet
nem kívánja az ügyfél újratelepíteni és kéri a programból történő kivonását. Nem válasz esetén az
ügyfél vállalja, hogy a károsodott terület pótolja, és folytatja a támogatási programot az erdőrészlet
károsodott területén. Amennyiben az ügyfél pótolja a vis maiorral érintett területen az erdősítést, a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági
területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004.
(IX. 11.) FVM rendelet 10. § c) és d) bekezdésben foglalt ápolási feltételeknek az újratelepítéstől
számított 3. illetve 5. évben kell csak megfelelni! A jocímrendelet 15/A § 4) pontja értelmében, ha a
káresemény mértéke az erdőrészlet vonatkozásában nem különíthető el, de mértéke eléri az 50%-ot
vagy elkülöníthető és mértéke eléri vagy meghaladja az 1 ha-t vagy a részlet felét, akkor a vis maior
káresemény bejelentésének elfogadásáról szóló helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre
emelkedésétől számítva kell teljesítenie a gazdálkodónak a befejezetté nyílvánítás feltételeit.
Abban az esetben, ha az ügyfél ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, úgy a jogcímrendelet
23. § értelmében az adott erdőrészlet vonatkozásában elveszíti a támogatási jogosultságát,
továbbá az ügyfél 2 évig támogatásban nem részesülhet!
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A Községhatár Erdőtag azonosító Részletjel mezőkben az erdőrészlet azonosítóját kell megadni a
támogatási határozaton szereplővel egyező módon. Egy sorban csak egy erdőrészlet vezethető fel.
A vis maior oka mezőben legördülő listából kell kiválasztani a vis maior káresemény típusát.
„Egyéb vis maior esetén ki kell tölteni a „Vis maior eset rövid leírása” megjegyzés rovatot. „Egyéb”
kategóriában jelezze az ügyfél, ha kötelezettségátvállalási kérelem tárgyában hozott határozat
késedelmes kiadása miatt a kifizetési kérelmet május 15. után tudta csak benyújtani NVT MGTE
jogcímre.
Ha egy kérelemben több erdőrészlet is érintett vis maiorral, további erdőrészletek az adott
támogatási határozathoz tartozó sor elején lévő Új vis maior gombbal vihetők fel.
7.19.

VP-Erdőkár megelőzés

A „Vis maior eset rövid leírása” megjegyzés rovatot minden esetben ki kell tölteni, ki kell fejteni a
bejelentésre vonatkozó okokat és meg kell adni az érintett erdőrészlet azonosító adatait
„Községhatár, Erdőtag azonosító, Részletjel”.

A VP-Erdőkár megelőzés adatblokkban kell feltüntetni a VP-erdőkár megelőzés jogcímre
vonatkozó vis maior adatokat, kötelező jelölni a vis maior jelölőnégyzetet, megadni a vis maior
esemény kezdetének, illetve végének dátumát és okát.

VP-Erdőkár megelőzés vis maior bejelentés esetén az adott tevékenységnél szereplő vis maior
négyzetben elhelyezett pipával szerkeszthetővé váló mezőket kell kitölteni: a „Vis maior esemény
kezdete” mezőben meg kell adni a a káresemény bekövetkeztének kezdő dátumát, a „Vis maior
esemény vége” mezőben pedig a végének dátumát, az adott káreseményt a „Vis maior események”
lenyíló listából kell kiválasztani.
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