A Magyar Államkincstár
60/2017. (IV. 26.) számú
KÖZLEMÉNYE
a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus
felületről
I. A közlemény célja, jogszabályi alapok
Jelen közlemény megjelentetését az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó
egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet), továbbá az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok
(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a
továbbiakban: 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet) (a továbbiakban együttesen: vis maior
rendeletek) által előírt, a kötelezően elektronikus úton történő vis maior esemény bejelentés
bevezetése tette indokolttá.
Tekintettel arra, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint
egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével a
Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: Kincstár) történő beolvadásos különválással megszűnt,
szükségessé vált a korábbi, a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló
elektronikus felületről szóló 41/2016. (IV.25.) számú MVH Közlemény aktualizálása.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett
adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (a továbbiakban:
103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény) rendelkezései (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvhkozlemeny) irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben (a továbbiakban: Ügyfél-nyilvántartási Rendszer) szereplő adatok alapján végzi,
ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz
kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A vis maior esemény bejelentésének alapja
Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Kincstár elháríthatatlan külső okként (a továbbiakban: vis
maior) ismer el olyan, a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján igazoltan
bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt:
esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában
elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett
volna elhárítani.
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Vis maior eseménynek ismerheti el a Kincstár a rendeletek alapján különösen az alábbi
eseményeket:
a) az ügyfél halála;
b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;
c) a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem
látható,
ca.) a mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem (a továbbiakban együtt:
mezőgazdasági üzem) jelentős részének a kisajátítása,
cb.) a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek, az erdősített területnek, erdőnek,
továbbá a támogatott tevékenységgel érintett földterületnek (a továbbiakban együtt:
földterület) a kisajátítása,
cc.) a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a földterület vonatkozásában kisajátítást
pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, vagy
cd.) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a földterületnek jogszabály alapján
történő átminősítése;
d) a földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele, amennyiben ez a
kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt
előrelátható;
e) a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti
csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz,
szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás);
f) a mezőgazdasági üzem részét képező vagy erdőterületen elhelyezkedő, állattartást,
egyéb mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységet, illetve egyéb támogatott
tevékenységet szolgáló vagy támogatásból megvalósított építmények vis maior
következtében történő megsemmisülése, illetve olyan mértékű megrongálódása, amely
a rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti;
g) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés vagy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerinti
állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés;
h) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy leölése;
i) az ügyfél növényállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés;
j) zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen
hozott hatósági intézkedés;
k) az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett
váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az
alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár.
A fenti felsorolás nem kimerítő, az csak a legjellemzőbb eseteket rögzíti.
IV. A vis maior esemény bejelentése
Vis maior esemény bejelentést akkor kell tenni, ha a vis maior esemény már megtörtént és a vis
maior bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az
intézkedésben való részvételhez szükséges valamely feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás
alapján előállt művelési- vagy üzemeltetési kötelezettséghez kapcsolódó vállalását. A vis maior
esemény bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az
eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének időpontját, az esemény
leírását és következményeinek megjelölését, továbbá azt, hogy mely támogatási feltételeknek való
megfelelést nem tudja teljesíteni –, és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény
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mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan, hogy a
bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.
1. A vis maior eseményt kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet
bejelenteni az erre szolgáló – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – alábbi
elektronikus felületeken:
• Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior
esemény csak az adott évre vonatkozó kérelmére van hatással*, az „E- ügyintézés”
alkalmazás „Elektronikus kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem”
„EK – adott év – kiválasztás” almenüpontja alatt a következő elérhetőségen:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
*minden EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatásra, valamint nemzeti támogatásra vonatkozó
kérelmet érintő vis maior, valamint az EMVA-ból finanszírozott intézkedések esetében a kifizetési
kérelmet érintő vis maior, illetve az olyan EMVA intézkedésekre vonatkozó vis maior, amelyeknél a
támogatási kérelem egyben kifizetési igénylés is.

• Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior
esemény több évre vonatkozó kérelmére* van hatással, valamint a vis maior esemény
egyéb, az Egységes Kérelemhez nem kapcsolódó intézkedéseket (is) érint, akkor az „Eügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis
Maior kérelem” almenüpontja alatt, a következő elérhetőségen:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
*azon ÚMVP, illetve VP alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos vis
maior, amelyek esetében a támogatási kérelmet a kifizetési igénylést megelőzően kellett benyújtani, és a vis
maior esemény nem csak az adott évi kifizetési igénylést érinti, hanem a támogatási kérelemhez
kapcsolódik

2. Amennyiben a vis maior körülmény a III. fejezet a), b), c), d), f), i), j) és k) pontokban
felsorolt események miatt merült fel, úgy ezen esemény(eke)t a Kincstár csak abban az
esetben ismerheti el vis maiorként, ha az(oka)t az ügyfél vagy annak örököse (vélelmezett
örököse) hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.
Ezekben az esetekben a vis maior esemény bejelentéshez elektronikusan mellékelni szükséges:
• az esemény bekövetkezését tanúsító hatósági bizonyítvány vagy egyéb hitelt
érdemlő igazolás másolatát, vagy
• az előzőekben említett okiratok kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság vagy egyéb
szerv által kiadott – az okirat kiállítása iránti kérelem benyújtásának tényét tanúsító –
nyilatkozatot.
Ezen pontban meghatározott, a vis maior esemény bejelentés alapját képező eseményeket az
alábbiakkal kell igazolni:
• az ügyfél halálát – a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény VI. fejezetének
rendelkezései alapján a vélelmezett örökös – halotti anyakönyvi kivonattal, halotti
bizonyítvánnyal;
• az ügyfél hosszú távú munkaképtelenségét intézeti zárójelentéssel, mely tartalmazza a
kezelés időtartamát, vagy szakorvosi igazolással;
• a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó
földterületnek a kisajátítását, valamint a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a
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földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötését,
továbbá a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a földterületnek jogszabály alapján
történő átminősítését a kisajátításról szóló végzéssel vagy határozattal. Amennyiben az
igazolásul szolgáló dokumentum nem a vis maiorral érintett ügyfél nevére került
kiállításra, kérjük, csatolja az igazoláson feltüntetett személy és a vis maiorral érintett
ügyfél közti kapcsolatot (pl. bérleti szerződés, nyilatkozat az adott területre vonatkozó
földhasználati bejegyzésről stb.);
a földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevételét, amennyiben ez a
kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt
előrelátható, közcélra vagy közérdekből történő igénybevételről szóló végzéssel;
közcélból, illetve közérdekű célból jogot gyakorló szervezettel kötött szerződés hiteles
másolatával, mely tartalmazza a károsodott terület nagyságát; vázrajzzal, melyen
pontosan fel van tüntetve a vezeték nyomvonala és a káresemény helye. Amennyiben az
igazolásul szolgáló dokumentum nem a vis maiorral érintett ügyfél nevére került
kiállításra, kérjük, csatolja az igazoláson feltüntetett személy és a vis maiorral érintett
ügyfél közti kapcsolatot (pl. bérleti szerződés, az adott területre vonatkozó földhasználati
bejegyzés stb.). Amennyiben a vis maior bejelentés alapjául szolgáló esemény a közcélra,
illetve közérdekből igénybevett ingatlanokon az arra jogosult szervezetek [pl. Országos
Villamostávvezeték Zrt. (a továbbiakban: Ovit), Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. (a
továbbiakban: MOL) stb.] által végzett tevékenység következtében okozott káresemény, a
bejelentéshez csatolni kell a közcélból, illetve közérdekű célból jogot gyakorló szervezettel
(Ovit, MOL, stb.) kötött szerződés hiteles másolatát, mely tartalmazza a károsodott terület
nagyságát, illetve vázrajzot, melyen pontosan fel van tüntetve a vezeték nyomvonala és a
káresemény helye;
a mezőgazdasági üzem részét képező vagy erdőterületen elhelyezkedő, állattartást, egyéb
mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységet, illetve egyéb támogatott
tevékenységet szolgáló vagy támogatásból megvalósított építmények vis maior
következtében történő megsemmisülését, illetve olyan mértékű megrongálódását, amely a
rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti, tűzkár esetén tűzeseti hatósági
bizonyítvánnyal; hatósági végzéssel, igazolással, biztosító által kiállított
kárjegyzőkönyvvel, rendőrségi jegyzőkönyvvel;
a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának Növény- és
Talajvédelmi Osztálya által kiállított igazolás arról, hogy a növényállomány egy részét
vagy teljes egészét járványos, fertőző megbetegedés sújtotta;
zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen
hozott hatósági intézkedést az azt elrendelő hatósági végzéssel, igazolással;
az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett
váratlan vagy tartós akadályt, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az
alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár, a szállítás módjától és
útvonalától függően az igazolás kiállítására jogosult szerv (pl. közútkezelő, MÁV, stb.)
által kiállított igazolással;
vadállomány okozta káreseményt a területileg illetékes vadásztársaság nyilatkozatával.
Ennek hiányában a területileg illetékes jegyző által meghozott, a károkozás tényét rögzítő
határozat, vagy erre vonatkozó bírósági döntés szolgálhat igazolásul. A vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján vadkárnak
minősül: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a
mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a
szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben
okozott kár.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az erdészeti támogatások esetén az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 57. § b)
alapján a vadállomány okozta kár vis maiorként nem fogadható el.
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3. Amennyiben a vis maior esemény bejelentés alapjául szolgáló esemény a III. fejezetben az
e.) pontban meghatározott esetkörön belüli tűzeset, úgy az eseményt a Kincstár csak akkor
ismeri el vis maiorként, ha azt az ügyfél a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi
hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal, vagy tűzvizsgálati jelentéssel
igazolja.
4. Amennyiben a vis maior esemény bejelentés alapja a III. fejezet e), g) h) pontokban
felsorolt esemény, úgy a Kincstár megkeresi a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet szerint:
• a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási
körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, jégkár, fagykár stb.) tekintetében a
földművelésügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt;
• az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt;
• az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása
vagy kényszervágása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatalt;
• 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, jégkár, fagykár, stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként
eljáró járási hivatalt;
amely az esemény bekövetkezésének tényéről és annak időpontjáról szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
5. Amennyiben a vis maior esemény bejelentés alapjául szolgáló esemény a következő:
• amennyiben jogszabály erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, úgy az ipari zöldségnövény
termesztés esetén az ügyfélnek fel nem róható oknak minősül a minősített vetőmag
használatának igazolására jogszabályban foglalt határidőnek a vetőmagszállító, illetve az
integrátor késedelmes szállítása miatti elmulasztása. Ebben az esetben a bejelentést az
ügyfélnek a vetőmag szállítást követő hét napon belül kell benyújtania azzal, hogy az
eseményre vonatkozó adatoknál feltünteti az esemény leírását és csatolja az ipari
zöldségnövény minősített vetőmagnak a termelő részére történő késedelmes
szállítását igazoló dokumentum másolatát.
• a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető
csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló miniszteri rendelet
vonatkozásában a dohánylevél a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti
létesítményt sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (így
különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás)
szerinti esemény miatti jelentős mértékű minőségromlása, úgy ezen esemény(ek) vis
maiorként akkor kerül(nek) elismerésre a Kincstár által, ha az ügyfél a minőségromlás
tényét az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással vagy más hitelt érdemlő
módon bizonyítja.
V. A vis maior esemény bejelentés benyújtásának helye és módja
A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését
igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre
szolgáló elektronikus felületen.
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1. Ha az ügyfél a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti
agrárkár-enyhítési eljárásban kárbejelentést tesz, akkor kérésére a kárbejelentést vis
maior bejelentésnek is kell tekinteni. Ebben az esetben az agrárkár-megállapító szerv
kárbejelentésre vonatkozó döntésének hatálya a III. fejezet e) pontjában felsorolt
eseményre vonatkozó ténymegállapítások tekintetében – az esemény bekövetkezésének a
94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti igazolása tárgyában hozott külön döntés nélkül –
kiterjed a vis maior esemény bejelentéssel érintett eljárásra is.
2. Ha az ügyfél az Mkk. törvény szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban az agrárkármegállapító szerv által igazolt kárbejelentést tett, és ezt követően ugyanezen területre e
rendelet szerinti vis maior esemény bejelentést is tesz, akkor a Kincstár az esemény
bekövetkezésének igazolásáról a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján
dönt.
VI. Képviseletre vonatkozó szabályok
Amennyiben vélelmezett örökös kíván eljárni, akkor a vis maior esemény bejelentésével
kapcsolatos eljárási cselekmény elvégzése előtt a vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló
kérelmét be kell nyújtania a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
A vélelmezett örökös nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH
Közlemény VI. fejezetének rendelkezései az irányadóak.
A vélelmezett örökös csak a hagyatéki eljárás jogerős lezárását megelőzően jogosult eljárni, az azt
követően elvégzett cselekményei semmisnek minősülnek. A hagyatéki eljárás jogerős lezárását
követően elvégzett eljárási cselekmények kizárólag abban az esetben nem minősülnek semmisnek,
ha a vélelmezett örökös a hagyatékátadó végzés alapján tényleges örökössé válik.
A képviseletre vonatkozó további esetekben a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
rendelkezései az irányadóak.
VII. A vis maior bejelentés benyújtásának határideje
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést:
• az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül;
• az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított
huszonegy napon belül; vagy
• az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon
belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a
betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik
napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell
megtenni, amely határidő jogvesztő.
VIII. A vis maior esemény bejelentésének elbírálása
Az elektronikus felületen beérkezett vis maior esemény bejelentést és az ügyfél által csatolt
igazoló dokumentumokat a Kincstár megvizsgálja és – amennyiben szükséges – az illetékes
szakhatóságtól állásfoglalást kér. Hiányosan benyújtott kérelem esetében a Kincstár az ügyfelet
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hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a
Kincstár részére.
Ezt követően a Kincstár az érintett támogatási intézkedések kapcsán a támogatási feltételek, illetve
előírások alóli mentesülés vonatkozásában a vis maior esemény bejelentést intézkedésenként
egyedileg, és a következménnyel okozati összefüggésben vizsgálja, és dönt annak elfogadásáról,
vagy elutasításáról.
IX. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus
felületről szóló 41/2016. (IV.25.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.
X. Kapcsolódó jogszabályok
− A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény;
− Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
− A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
− a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet;
− Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII.23.)
FM rendelet;
− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló
57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül
fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu),
illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen, vagy a
Kincstár honlapjának kérdés-válasz felületén.
Budapest, 2017. április 26.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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