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1 A rendszer általános működése
A rendszer általánosan használható funkcióit, tulajdonságait és folyamatait a kézikönyv első kötete
(Felhasználó kézikönyv Kárbejelentő bizonylatok kitöltéséhez) 1.1 és 1.2 pontja tartalmazza. Jelen
kötet a Kárenyhítő juttatás iránti kérelem elektronikus kitöltését és benyújtását mutatja be.

2 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem elérése és általános leírása
2.1 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem bizonylat kiválasztása
A 2020. évre vonatkozó kárenyhítő juttatás iránti kérelem az alábbi útvonalon érhető el:
Elektronikus kérelemkezelés → Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer → MKR Mezőgazdasági
termelők bizonylatai 2021 → MKR2020 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2020
A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani.
„Új Kárenyhítő Kérelem” indítása a tovább gomb megnyomásával lehetséges.

Amennyiben az ügyfél a kárenyhítési évben nem nyújtott be kárbejelentést, abban az esetben
kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nem nyújthat be. Erről az alábbi szöveg tájékoztatja.

Szerkesztés alatt álló kárenyhítő kérelmet a „Szerkesztés alatt álló kérelem törlése” oszlopba
található „Töröl” gomb megnyomásával lehet törölni.
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A
gomb megnyomására figyelmeztető ablakban, az „Igen” gomb megnyomásával lehet
elfogadni a törlést:

A kérelem indítása után megjelenik egy tájékoztató szöveg, kérjük az ügyfeleket, hogy olvassák el
figyelmesen.
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A tájékoztatást a Tovább gombra kattintva lehet elfogadni. A tájékoztató szöveg után egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg, kérjük az ügyfeleket, hogy ezt is olvassák el figyelmesen.

A figyelmeztetést a Rendben gombra kattintva lehet elfogadni.
Zöldszürettel érintett ügyfelek esetében egy további tájékoztató szöveg is megjelenítésre kerül,
kérjük az ügyfeleket, hogy olvassák el figyelmesen ezen tájékoztatót is:
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Amennyiben egy meghatalmazott/kamarai meghatalmazott nem a saját, hanem a meghatalmazója
kérelmébe lép be, akkor az alábbi üzenet tájékoztatja ezen tényről.

2.2 Funkciógombok
A menü a funkciógombokon kívül a kitöltő nevét és az ügyfél nevét tartalmazza.

Amennyiben nem az ügyfél jelentkezett be az ügyfélkapun (hanem meghatalmazottja/technikai
közreműködője), akkor a meghatalmazott neve jelenik meg automatikusan a jobb felső sarokban
(nem szerkeszthető), az ügyfél neve és ügyfél-azonosító száma pedig a középen.

2.2.1

Kilépés

A nyomógomb megnyomásával a bizonylattípust kiválasztó felületre térhetünk vissza. Figyelem:
amennyiben az adatok kitöltésekor nem végzett mentést, az éppen szerkesztett (felvitt, módosított,
frissített) adatok elvesznek!

Ha a felhasználó 30 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti. Minden mentés után a számláló újra
indul. A hátralévő időt a jobb felső sarokban találja.

A kiléptetéshez kapcsolódó üzenet:
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2.2.2

Hibák

A „Hibák” funkciógomb vagy a Hibák munkalapra kattintva egy hibalista jelenik meg, amely a
bizonylat valamennyi hibáját és figyelmeztető üzenetét tartalmazza saját gördítő sávval ellátva. A
hibalista rendezhető a hiba súlyára és kódjára vonatkozóan.

A „Hibák” funkciógomb pirosra színezése megmutatja, hogy súlyos hiba a legmagasabb súlyú hiba,
sárgára színezése pedig, hogy figyelmeztető hiba a legmagasabb súlyú hiba, normál (zöld) színnel,
amennyiben sem súlyos, sem figyelmeztető hiba nincs a bizonylaton.

A következő hibák és figyelmeztető jelzések fordulnak elő a kitöltő szoftverben:
Kizáró hiba:
piros kör keresztben áthúzva: ez a hiba azt jelzi, hogy a bizonylatot még menteni
sem tudjuk addig, amíg ezt a hibát meg nem szüntetjük.
Súlyos hiba:
piros háromszögben felkiáltójel: ez a hiba azt jelzi, hogy a bizonylatot menteni
tudjuk, de beadni addig nem lehet, amíg a hibát meg nem szüntetjük.
Figyelmeztetés:
sárga háromszögben felkiáltójel: ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy a
bizonylatot menteni és beadni is tudjuk, de tanácsos minden ilyen üzenetet is elolvasni, mert számos
előírásra, további teendőre hívják fel a figyelmet.
Az aktuális üzenet ikonja fölé navigált egér mutatóval lehet előhívni a szövegbuborékban található
rövid magyarázatot:

A felület alján az adott hibákat minden pillanatban összesítve is meg tudjuk nézni.
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2.2.3

Kitöltés menete

A kitöltés menete funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a
kitöltő nevét, a bizonylat létrehozás, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges
kiléptetés dátumát is. Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés adatai jelennek meg.

A részletek funkciógombra kattintva megjelennek a kitöltés menetének részletes adatai.
2.2.4

Ellenőrzés

A bizonylat aktuálisan kitöltött adatainak ellenőrzése céljából erre a gombra kell kattintani. Az
ellenőrzés adatmentés előtt is lefuttatható. Az ellenőrzést követően az űrlapon a problémás mezők
mellett, valamint a lap alján, vagy tetején megjelennek a vonatkozó hiba- és figyelmeztető jelzések.
A folyamatban lévő ellenőrzéseknél: animált ikon jelenik meg.

2.2.5

Mentés

Ez a funkció a kérelemkitöltés közbeni mentést jelenti, egy központi szerverre. Súlyos ( ) és
figyelmeztető ( ) hibajelzés mellett használható ez a funkció, kizáró hiba ( ) esetén nem.
Amennyiben a kitöltést rövid időre megszakítjuk, mindenképpen mentsünk, hogy elkerüljük az
esetleges adatvesztést. Belépéskor, a kérelem betöltésekor, a kérelem kiválasztásakor és frissítéskor
mindig ennek az online mentésnek megfelelő állapot jelenik meg. Javasolt, hogy szerkesztés közben
gyakran történjen mentés. A mentett adatállomány a későbbiekben - a beadási határidőt megelőzően
- bármikor betölthető és módosítható, egészen addig, amíg nem történik meg a beadás.
A mentés funkciógomb megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi:
A sikeres mentés esetén a következő felugró ablak jelenik meg:

2.2.6

Beadás

A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán vagy
tájékoztató üzeneten kívül más jelzést.
A Beadás gombra kattintva előzetes ellenőrzésre kerül az ügyfél tagsági viszonya (nem tag),
kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése (nem fizetett határidőben, nem fizetett
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határidőben maradéktalanul) és kárbejelentése (nincs elfogadott kárbejelentése) a kárenyhítési
rendszerben, és hibaüzenet formájában megjelenítésre kerülnek az alábbi példák szerint:

A hibaüzeneten az ügyfélnek két választási lehetősége jelenik meg: „Beadás” és „Mégse”. A
válaszok közül a „Beadás” -t választva folytatódik a beadás és kérelme beérkezik a Kincstárhoz, a
„Mégse”-t választva megszakítjuk a beadás folyamatát és visszatér a bizonylatra.

2.2.7

Nyomtatás

A nyomtatás megnyomására lehetőség van PDF dokumentum, a bizonylat alfanumerikus adatainak
excel táblázatba történő exportálására. A kérelmet a kitöltés során bármely időpillanatban lehet
nyomtatni. A szerkesztés alatt álló, illetve beadás előtti kérelmet kinyomtatásakor vízjellel látja el a
rendszer, és minden lap alján az alábbi tájékoztató üzenetet tartalmaz:
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A vonalkód csak a beadáskor kerül a kérelemre. A vízjel nélküli, vonalkóddal ellátott iratot a
beadás után lehet kinyomtatni. A kinyomtatott kérelmet nem kell postázni a Kincstár részére. A
kérelmet elektronikusan kell benyújtani.

2.3 Üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek
Rendszer üzenetek
Ha nagy kérelmet töltünk be, akkor a következő felugró ablak jelenhet meg.

A „Folytatás” gomb megnyomás után a kérelem betöltése folytatódik, ha a „Leállítás” gombot
nyomjuk meg, akkor a betöltés leáll. Egy nagyobb kérelem esetén ez a figyelmeztető ablak többször
megjelenik.
Kérjük, hogy a „Ne kérdezze meg többet” üzenetrész előtt található négyzetet ezen a felületen
ne pipálja be, mert az jelentős funkcióvesztéshez, a kérelem beadhatatlanságához vezethet!
Ha kitöltés közben a következő felugró ablak jelenik meg, nem kell a kérelemből kilépni, csak a
„Ok” gombra kell kattintani. Lehet, hogy még egy ellenőrzés folyik a kérelmen, amikor már egy
következő adatot szerettünk volna módosítani. Meg kell várni, hogy a folyamat befejeződjön
teljesen, és csak azután kezdjünk el újabb módosítást.

Képernyő beállítása
Teljes képernyős üzemmódot az F11 billentyű megnyomásával lehet elérni. Abban az esetben, ha a
normál felbontásra szeretnénk visszatérni, akkor ismételten meg kell nyomni az F11-es billentyűt.
Gyorsbillentyűk:
Mentés:
Az oldal frissítése:
A mezők között lépegetés:

Ctrl+F8
F5
TABulátor
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2.4 Megszemélyesített adatok
A kérelmek megszemélyesítése a következő adatokkal történik:
o Tárgyévi Egységes kérelemben igényelt kárbejelentés szempontjából releváns
hasznosítások és a hozzájuk tartozó területadatok
o A korábbi években beadott Egységes kérelemben, Kárenyhítő juttatás iránti kérelemben
és Biztosítási mellékletben megadott 5 évre visszamenőleg megadott hozamadatok
o A NAIK (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) által közölt referencia árak és
hozamok
o Biztosítótól származó biztosítás adatok
o Az elfogadott Kárbejelentések adatai
alapján történik, MKR-es szolgáltatások használatával.

3 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem munkalapjainak ismertetése
3.1 Piaci biztosítás munkalap
Amennyiben az adott ügyfélre vonatkozóan a Kincstár rendelkezik biztosítótól származó biztosítási,
valamint kártérítési adatokkal, úgy ezen adatok az alábbi blokkban jelennek meg:

A megszemélyesítésből származó biztosítási és kártérítési adatokat nem lehet törölni.
Amennyiben az ügyfél esetében nem személyesítődnek meg a biztosítói adatok, azonban
rendelkezik piaci biztosítással, úgy a „Rendelkezik biztosítással?” kérdés esetében igen választ kell
kiválasztani:

Igen válasz esetén az adatblokkba tetszőlegesen lehet felvinni új piaci biztosításokat a
gomb megnyomásával, ekkor egy üres blokk jelenik meg:
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Törlésre kijelölni csak az újonnan felvitt biztosításokat lehet a

jelölőnégyzettel, a

kijelölést követően a
gomb megnyomásával. Az alábbi felugró ablakban kell elfogadni a
törlést, elfogadás után törölve lesznek a kérelemből a kijelölt Biztosítás adatok.

Biztosítási adatok
Hasznosítás: biztosított növénykultúrát kell kiválasztani a lenyíló listából.
Biztosításba bevont terület (ha): a biztosított terület nagyságát (ha) kell megadni.
Biztosított hozamérték (Ft): Az adott növénykultúra területméretének (ha), biztosító által
megállapított hozamának (t/ha) és a növénykultúra egységárának (Ft) szorzata.
Biztosító megnevezése:
Kötvényszám: a biztosítási kötvény sorszámát kell megadni.
Biztosítás éve: nem szerkeszthető mező, automatikusan megszemélyesítődik az értéke
Csatolt dokumentum: mind a díjtámogatott biztosítási szerződések, mind a piaci biztosítások
esetébenkötelező csatolni a biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és a kötvényt (adatkezelési
nyilatkozatot, díjtájékoztatót stb. nem szükséges csatolni a kérelemhez).
A „Csatolt dokumentum” mellett lévő
jelre kattintva lehet pdf vagy jpg dokumentumot
feltölteni. A dokumentum mérete nem haladhatja meg a 3 MB-ot! Egy feltöltött dokumentum utána
több helyen is kiválaszthatóvá válik. Abban az esetben, ha a kötvény és az ajánlati nyomtatvány
külön dokumentumként kerül feltöltésre, abban az esetben a „Csatolt dokumentumhoz”-hoz a
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kötvény kerüljön felcsatolásra, minden más dokumentum a „Csatolmányok” munkalapon kerüljön
feltöltésre.
A dokumentumok csatolása során kérjük figyeljenek arra, hogy azok hiánytalanul kerüljenek
benyújtásra (minden oldal legyen beszkennelve és feltöltve), illetve a biztosítói díjigazolás
önmagában nem helyettesíti a biztosítási kötvényt és az ajánlatot, azaz amennyiben a kérelemhez
csak és kizárólag a biztosítási díjigazolás kerül csatolásra, akkor az nem fogadható el a kárenyhítési
juttatás elszámolásakor releváns biztosítási fedezetként.
Ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, akkor a
szerződő fél (integrátor) vagy a biztosító által kiállított igazolást is csatolni kell, amely tartalmazza
a biztosítás évét, a biztosított ügyfél nevét és lakcímét, a biztosított növénykultúrát, a biztosított
területet, biztosított hozamértéket, a biztosított kárnemet (azon káresemény(ek), amely(ek)re a
biztosítási szerződést megkötötték), a biztosító és a szerződő fél (integrátor) nevét és a
kötvényszámot. Több kötvény esetében elegendő egy igazolás kiállítása, azonban kötvényenként
külön kell megadni a fent felsorolt adatokat.
A csatolmányokból mindenképp ki kell derülniük az alábbi adatoknak:
• ki a biztosított ügyfél (az ügyfél nevére kell szóljon, kivéve a támogatási rendelet 9. § (5)
bekezdése szerinti esetet, amikor a szerződő fél által kiállított igazolást is csatolni kell a
kérelemhez);
• mennyi a biztosított hozamérték összege növénykultúránként. Ehhez szükséges a növénykultúra,
a területnagyság, a biztosított hozam és biztosítási ár vagy a növénykultúra és biztosított
hozamérték összege;
• mi a biztosított kárnem.
Kártérítés adatok
Amennyiben a biztosító az ügyfél részére, egy adott növénykultúra kapcsán kártérítést állapított
meg (akár közvetlenül, vagy közvetetten integrátoron keresztül), akkor a megállapított kártérítés
összegét fel kell tüntetni a piaci biztosítás munkalapon a „Kártérítés (Ft)” mezőben. A
„Káresemény megnevezése” mezőben pedig azon káreseményt kell feltüntetni, amelyre
vonatkozóan a biztosító megállapította a kártérítés összegét.
Amennyiben az ügyfél részére a biztosító nem állapított meg kártérítést, a kártérítés összegénél 0
Ft-ot kell feltüntetni és káreseménynek „egyéb” kategóriát kell kiválasztani.
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3.2 Hozamadatok megadása munkalap
A korábbi évek hozamadatait adhatja meg, ha ezt a korábbi években nem tette meg. A táblázatban 5
évre visszamenőleg van lehetőség termésmennyiség (t) megadására azon hasznosítások és évek
tekintetében, ahol az ügyfél eddig csak területadatot adott meg, termésmennyiséget nem. Ebben az
esetben a termésmennyiség adatokat – tonna mértékegységben kifejezve – kötelezően ki kell
töltenie:

Azokra az évekre, ahol az ügyfélnek sem terület, sem termésmennyiség adata nincs, ott a NAIK
által szolgáltatott az ügyfél székhelye/lakhelye szerinti megyei, annak hiányában országos
átlaghozamot jelenítjük meg a termésmennyiség mezőben, a területhez pedig 1 kerül. Az ilyen
adatokat a felületen kék/aláhúzott kiemeléssel különítjük el az ügyfél által közölt adatoktól.
A korábbi években megadott termésmennyiség adatokat és a NAIK-tól származó átlaghozam
adatokat nem lehet módosítani. A terület módosítására sincs lehetőség, azok a megszemélyesítés
folyamatában töltődnek.
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3.3 Referencia-időszak munkalap

A táblázatban a tárgyévet megelőző öt év hozamadatainak feltöltése a Hozamadatok táblázatban
megadott adatokból történik úgy, hogy a termésmennyiség egy hektárra arányosított adata kerül
megjelenítésre [termésmennyiség (t) / terület (ha)].
A referencia-időszak három évének meghatározása a következő módon történik: Az öt évből a
legmagasabb és a legalacsonyabb hozamot tartalmazó két év elhagyásával képzett három éve
jelenik meg. ez lesz a referencia időszak három éve. Ez a három év határozza meg a referencia árak
kiválasztását is:

A végleges referenciahozam a referencia-időszak három éve által meghatározott referenciahozamok
átlagaként adódik:

Abban az esetben, ha a referencia időszak éveinek meghatározása nem egyértelmű, mert több évre
is azonos hozamadat adódik, akkor az ügyfélnek lehetősége van a lenyíló listában ezek közül
kiválasztani a neki megfelelő évet:
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3.4 A referencia-átlagár munkalap
A táblázatban a tárgyévet megelőző öt év évhez tartozó NAIK referencia árak kerülnek
megjelenítésre hasznosításonként.

A Referencia időszak oszlopban a korábban meghatározott Referencia időszak éveihez tartozó
referencia ár kerül megjelenítésre a Referencia időszak áraiból:
Referencia-időszak fül:

Referencia-átlagár-fül:

Referencia átlagár (Ft/t) a hasznosításhoz tartozó Referencia időszak oszlopban található referencia
árak átlaga.
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Kis mennyiségben termesztett növénykultúrák esetén, ahol a NAIK az átlagár mellett egy minimum
- maximum ársávot is meghatároz, lehetőség van saját ár megadására is és az ezt igazoló
dokumentum csatolására. Minden más esetben ezek a mezők nem szerkeszthetőek.

Az ársáv nem kerül megjelenítésre, de amennyiben az ügyfél olyan saját árat ad meg, ami ezen
kívül esik, akkor hibaüzenetet kap.

3.5 Kárenyhítő juttatás munkalap

A táblázatban azok a növénykultúrák jelennek meg, amelyekre van kárbejelentése az ügyfélnek.
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Abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezik kárbejelentéssel, de arra még nem érkezett döntés
az agrárkár-megállapító szerv részéről, vagy az agrárkár-megállapító szerv elutasította a
kárbejelentést, a kultúra megjelenik a felületen, azonban a káros sor 0 ha területtel látható.
Példa:

Ha a kárbejelentésre még nem hozott döntést az agrárkár-megállapító szerv, akkor a
kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása előtt javasolt megvárni azt – figyelemmel a
kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határidejére!
Ha az agrárkár-megállapító szerv által elutasított kárbejelentésre jogorvoslati eljárás van
folyamatban, akkor is nyújtsák be az ügyfelek a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket, mivel
a benyújtási határidő jogvesztő.
Betakarítás mértéke: legördülő menü „50% alatt” / „50% felett” értékkel. Az „50% alatti” mezőt
abban az esetben kell kiválasztani, ha a termelőnek nem áll rendelkezésre az idei évi saját
hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50 %-ot.
Amennyiben az „50% alatt” van kiválasztva, akkor a tárgyévi termésmennyiség mező
automatikusan kitöltődik a NAIK által megadott átlaghozam-adatokkal, és a továbbiakban nem
szerkeszthető:

Az érintett növénykultúra kárral érintett és kárral nem érintett területei külön jelennek meg a
felületen, valamint ezen kultúrák esetében egy harmadik, összesítő sor is látható.
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Kármentes tárgyévi Terület (ha): a hasznosításhoz tartozó kárral nem érintett területek összege.
Károsodott tárgyévi Terület (ha): a hasznosításhoz tartozó kárral érintett területek összege.
Összesített sorban jelenítjük meg az adott hasznosítás tárgyévi kármentes és károsodott területét.
A terület adatok nem szerkeszthetőek, megszemélyesítéskor töltődnek.
Zöldszürettel érintett ULT19 és ULT 20 hasznosítások esetében a zöldszürettel érintett terület
mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett területnek minősül, ezért a káros sor területmérete
csökkentésre kerül a zöldszürettel is érintett terület méretével, ezzel egyidejűleg a kármentes sor
területmérete megnövelésre kerül a káros sorból levont zöldszürettel is érintett terület méretével.
Kármentes tárgyévi Termésm. (t): a hasznosításhoz tartozó kárral nem érintett területen
betakarított termésmennyiség tonnában megadva.
Károsodott tárgyévi Termésm. (t): a hasznosításhoz tartozó kárral érintett területen betakarított
termésmennyiség tonnában megadva.
Összesített sorban jelenítjük meg az adott hasznosítás tárgyévi kármentes és károsodott
termésmennyiségét.
A termésmennyiség megadása kötelező minden hasznosítás esetén, ha a terület mérete nullánál
nagyobb. Zöldszürettel érintett ULT19 és ULT 20 hasznosítások esetében a kármentes és a káros
sorokban a tényleges betakarított termésmennyiségeket kell feltüntetni és a zöldszürettel érintett
területek kapcsán termésmennyiségként nulla tonnát kell megadni. A zöldszürettel érintett terület
termésmennyisége a Kincstár által kerül kiszámításra!
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Káreseménnyel érintett területek tárgyévi hozama (t/ha): a Tárgyévi termésm. (t) és a Tárgyévi
terület (ha) hányadosa.
Kármentes területek tárgyévi hozama (t/ha):
-aszálykár esetén:
 a tárgyévi hozam értéke, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő
referenciahozamának 85%-a;
 a referenciahozam 85%-ának értéke, ha a tárgyévi hozam kisebb, vagy egyenlő, mint a
mezőgazdasági termelő referenciahozamának 85%-a;
egyéb káresemény esetén:
 a tárgyévi hozam értéke, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő
referenciahozama;
 a referenciahozam értéke, ha a tárgyévi hozam kisebb, vagy egyenlő, mint a mezőgazdasági
termelő referenciahozama.
Zöldszürettel érintett ULT 19 és ULT 20 hasznosítások esetében a kármentes és káros sor tárgyévi
hozama a zöldszürettel érintett területek figyelembevételével kerül kiszámításra a Kincstár által. A
számítás menete a Nyilatkozatok fül alatt található.
Referencia Hozam (t/ha): A referenciahozam kiszámítása táblázatban kiszámított Referencia
hozam (t/ha).

Tárgyévi átlagár (Ft/t): A NAIK által meghirdetett tárgyévi átlagár.
Referencia átlagár (Ft/t): A referencia-átlagár kiszámítása táblázatban kiszámított Referencia
Átlagár.

Tárgyévi hozamérték (Ft): hasznosításonként a tárgyévi vetésterület (ha) * a tárgyévi hozam (t/ha)
* a tárgyévi átlagár (Ft/t)
Referencia hozamérték (Ft): hasznosításonként a tárgyévi vetésterület (ha) * a referenciahozam
(t/ha) * a referencia-átlagár (Ft/t)
Hozamérték csökkenés (Ft): Referencia hozamérték (Ft) [mínusz] Tárgyévi hozamérték (Ft)
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Hozamérték csökkenés %-ban: hasznosításonként a Hozamérték- csökkenés (Ft) / a referenciahozamérték (Ft)* 100
Levonásra kerülő tételek:

Kártérítés: Ha az adott hasznosításra és káreseményre történt piaci biztosítói kifizetés, akkor annak
értéke itt jelenik meg.
Megtakarítás:
Hozamcsökkenés miatt
keletkezett
költségmegtakarítás
összege (Ft)

növénykultúra
=
tárgyévi
×
vetésterülete (ha)

növénykultúra
hozamcsökkenése
(t/ha)

növény- csoportonként
meghatározott fajlagos
×
költség- megtakarítás
(Ft/t)

ahol
növénykultúra hozamcsökkenése
(t/ha)

=

növénykultúra referencia
hozama (t/ha)

–

növénykultúra tárgyévi
hozama (t/ha)

és ahol a növénycsoportonként meghatározott fajlagos költségmegtakarítás (Ft/t):
– szántóföldi növények 1 t terméscsökkenése esetén: 2193,00 Ft,
– szántóföldi zöldségek 1 t terméscsökkenése esetén: 2990,00 Ft,
– gyümölcsfélék 1 t terméscsökkenése esetén: 1940,00 Ft,
– szőlő 1 t terméscsökkenése esetén:
7350,00 Ft.
A lent felsorolt szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény miatti korai teljes
kipusztulása vagy ki nem kelése esetén fennálló hozamcsökkenés miatt keletkezett
költségmegtakarítás összege:
Korai teljes kipusztulás vagy ki nem
növénykultúra
növénykultúránként
kelés miatt keletkezett
= kipusztult/ki nem kelt × meghatározott fajlagos költségköltségmegtakarítás összege (Ft)
területe (ha)
megtakarítás (Ft/ha)
ahol a növénykultúránként meghatározott fajlagos költségmegtakarítás (Ft/ha):
– őszi káposztarepce: 102 829 Ft/ha,
– őszi búza: 91 697 Ft/ha,
– őszi árpa: 80 084 Ft/ha,
– zab: 73 281 Ft/ha,
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– triticale: 70 320 Ft/ha,
– rozs: 55 724 Ft/ha.
A fenti rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben, ha a felsorolt szántóföldi növénykultúrák
korai teljes kipusztulását vagy ki nem kelését jelzi az a tény, hogy az adott növénykultúra tárgyévi
hozama nulla.
Bérleti díj különb: Az ügyfél által kitölthető mező, a földbérleti kedvezmény díja.

3.6 Csatolmányok munkalap
Lehetőség van igazoló dokumentumok elektronikus benyújtására. Valamint lehetőség van a
feltöltött dokumentumok visszanézésére, azok törlésére. A benyújtási időszakban az újonnan
megnyitott bizonylaton a korábban feltöltött dokumentumok megjelennek, azok újbóli feltöltésére
nincs szükség ezáltal.

Az ügyfél a

gomb segítségével tud feltölteni dokumentumot.

A gomb megnyomását követően a felugró ablakban keresheti ki a saját gépéről a feltöltendő fájlt.

A csatolt dokumentum mérete nem lehet nagyobb, mint 3 MB. A feltöltendő fájl neve nem
tartalmazhat speciális karaktereket. A fájl kiterjesztése PDF vagy JPG lehet.
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Törlésre

kijelölni

a

jelölőnégyzettel

lehetséges,

a

kijelölést

követően

gomb megnyomásával lesz törölve a kérelemből a dokumentum.

3.7

Nyilatkozatok, tájékoztatók

3.7.1 Általános nyilatkozatok
Kérjük, a bizonylatra vonatkozó nyilatkozatokat és tájékoztatókat figyelmesen olvassa el és tartsa
be azokat!
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3.7.2 Zöldszürettel érintett hasznosításokra vonatkozó nyilatkozatok

4 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem beadása
4.1 Beadás
Akkor lehet a bizonylatot ÜK-n keresztül beadni, ha nem tartalmaz súlyos vagy kizáró hibát és a
„Beadás” gomb aktív. A kárbejelentő bizonylatot kizárólag elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani.
Beadás gomb megnyomása után, a beadás előtt számos tájékoztató, figyelmeztető üzenet kerül
megjelenítésre:
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A figyelmeztető szöveg jóváhagyását követően az alábbi üzenet jelenik meg:

A bizonylat a beadást követően kapja meg az iratazonosítóját.
Amennyiben a bizonylatot nem sikerül a rendszernek automatikusan feltölteni azonnal a következő
üzenet jelenik meg.

A „Nyomtatás” gombra kattintva előállíthatjuk a bizonylatunkat, *.pdf formátumban el tudjuk
menteni és ki is tudjuk nyomtatni. A vízjel nélkül csak a Beadás után lehet nyomtatni.

4.2 Titkosított KR dokumentum (*xml file) pdf formátummá alakítása
Az ügyfélkapun a letöltés során a felugró ablak segítségével kell elmenteni a kérelemről egy
titkosított *xml file-t.

A lementett *.xml file-t a ’KR dokumentum nyomtatása’ funkcióval lehet megnézni.
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vagy a Kincstár honlapján.

A ’Fájl kiválasztása’ gomb segítségével lehet megkeresni a lementett file-t.
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A ’Nyomtatás’ gombbal pedig meg lehet nyitni.

Javasolt PDF olvasó: Adobe Reader

4.3 Visszaigazolás
Visszaigazolás: Miután a kérelmüket elküldték az ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére 2 db email-t kap az a személy, akinek az ügyfélkapus jogosultságán keresztül történt ez.
A kérelmet beküldő személy kap a Kincstártól egy olyan e-mail-t, amely két fontos adatot
tartalmaz:
Az egyik az időbélyeg, ami ugyanazt a szerepet tölti be, mint a papír alapú kérelmek esetén a
postára adás dátuma.
A másik egy hivatkozási számot, amely szerepel a Kincstár által küldött befogadás tényéről szóló email-ben is, így azonosítva be az ügyfelet, akihez tartozik a kérelem.
A Kincstár által küldött e-mail és annak melléklete a kérelem befogadásának legfontosabb adatait
tartalmazza.
Nagyon fontos, hogy ezeket a leveleket nem szabad kitörölni. Tanácsos ügyfelenként a Beérkezett
mappák alá ügyfelenként külön mappákba tárolni, így könnyebb a visszakeresés is.
A visszaigazolások küldése mind az ügyfélkapu mind a Kincstár szervereinek terheltségétől is függ,
de ez általában néhány percet vesz igénybe.
Az ügyfélkapura megérkezett *.xml file-kat az Ideiglenes tárhelyről a Tartós tárhelyre ajánlott
átmásolni, amennyiben több ügyfél meghatalmazottja, akkor egy saját tárolóra is mentse el az
állományokat.

5 Hasznos tanácsok


Mozilla Firefox 71.0 vagy magasabb verzió vagy Google Chrome böngésző alkalmazásában
működik megfelelően a program.



Csak egy böngésző ablak és azon belül csak egy Ügyfél kérelme legyen nyitva!
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Amennyiben többen használnak egy böngészőt, akkor különösen figyelni kell, hogy az
Ügyfélkapus kijelentkezést ne felejtsék el, mert így a következő belépőnél „beragadhat” az
előző Ügyfélkapus bejelentkezése!



A böngésző eszköztárának, menüjének, a vissza nyíl, valamint az egér jobb gombjának
használata nem tanácsos. (Nem kívánt törléseket, kilépéseket eredményezhet.)



Ha nem várt esemény miatt kilépésre kerül sor, akkor a böngésző „Eszközök” menüjében a
„Eszközök” menüt kell választani, azon belül a „Haladó” menü „Hálózat” fület, itt meg kell
nyomni a „Törlés most” gombot. Ezután kell újra belépni a kitöltő felületre.



A kitöltő program saját gördítő sávját célszerű használni, nem a böngésző gördítő sávját.



Az „Ellenőrzés” és a „Mentés” gomb gyakori alkalmazása javasolt.

6 Fogalomtár
böngésző
hasznosítási kód

kr dokumentum

meghatalmazott
MePAR

Az a program, amellyel a világhálót
megnyitja. Pl.: Mozilla Firefox
Egy adott faj azonosítására szolgáló betű és
szám
típusú
karaktereket
tartalmazó
azonosító, Pl.: ULT01 = alma.
Az irat Ügyfélkapun keresztüli beadása során
keletkező visszaigazolást igazoló állomány,
melynek kiterjesztése *.xml.
Külső
meghatalmazott,
aki
nem
falugazdász/agrárkamarai tanácsadó.
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
A
www.mepar.hu
webcímen
tudja
beazonosítani
a
területeihez
tartozó
belterületeket.
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nyilatkozat
vélelmezett örökös

A beadott bizonylat .*pdf állományának
végén lévő oldal, melyet a meghatalmazó és
meghatalmazott aláírásával lát el.
Az az eljárás, hogy aki tudja igazolni, hogy ő
a jogos örökös, de a a jogerős hagyatéki
végzés még nem érkezik be, regisztrálnia kell
magát a rendszerben, s így az elhunyt ügyfél
nevén tudja a bizonylatot beadni.
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