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1. Általános tudnivalók
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] 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elháríthatatlan külső okként (a továbbiakban: vis maior) ismer
el olyan, a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 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.
A vis maior esemény bejelentését abban az esetben lehet kezdeményezni, ha a vis maior esemény már
megtörtént, illetve bekövetkezett, és a vis maior esemény következtében az ügyfél nem tudja
teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges
valamely/valamennyi feltételt, előírást, illetve a megítélt támogatáshoz kapcsolódó művelési-,
üzemeltetési-, üzemben tartási-, tartási-, stb. kötelezettségét, illetve vállalását (a továbbiakban
együttesen: kötelezettségvállalás).
A vis maior esemény tényleges bejelentése előtt javasolt felmérni, hogy a bekövetkezett vis maior
esemény valóban érinti-e és mennyiben, illetve befolyásolja-e az adott támogatást, annak betartandó
előírásait, feltételeit, továbbá, hogy az ügyfél tett-e lépéseket az esemény és annak esetleges
következményeinek elhárítására vonatkozóan.
Fontos kiemelni, hogy a vis maior esemény bekövetkezése önmagában nem alapozza meg annak
automatikus elfogadását adott intézkedés tekintetében, a vis maior eseményre vonatkozó bejelentést
kizárólag az összes tényező – a bekövetkezett vis maior esemény következményeinek, hatásainak, azok
összefüggéseinek – alapos számbavételét követően javasolt benyújtani a Kincstárhoz.
1.1. Jogszabályi alapok
A vis maior esemény bejelentését az alábbi jogszabályok alapján lehet megtenni:
− 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.
1.2. Közlemény
A vis maior esemény bejelentést a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló
60/2020. (VI. 30.) Kincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) alapján lehet benyújtani.
Az egyes – nem az összes jogcímet érintő (ügyfél elhalálozása, ügyfél tartós munkaképtelensége) – vis
maior események igazolásául benyújtandó dokumentumok listája a Közlemény V. fejezetében található.
Az árvíz és a vadkár vis maior eseményekre vonatkozó speciális feltételeket a Közlemény IV. fejezete
tartalmazza.
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1.3. A vis maior esemény bejelentésének határideje
A 94/2015. (XII. 23.) FM 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 esemény bekövetkezésétől számított
6 hónapon belül kell benyújtani. Az ügyfél akkor tekinthető a bejelentést lehetővé tevő helyzetben
lévőnek, amikor képessé válik a káresemények (vis maior események) elmúltával a szükséges
adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére, továbbá annak megállapítására, hogy a vis maior esemény
által okozott kár lehetetlenné teszi számára egyes támogatási feltételek teljesítését.
Figyelem! Az akadályoztatás fennállásának, illetve megszűnésének tényét alátámasztó igazoló
dokumentumot a vis maior bejelentéshez csatoltan szükséges megküldeni, ennek hiányában az
akadályoztatás nem fogadható el.
1.4. Vis maior esemény bejelentés benyújtásának módja
A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését
igazoló dokumentumokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni – a
Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus ügyintézés alkalmazás, vis maior esemény
bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken.
Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
Azon intézkedések esetén, amelyek nem kapcsolódnak az Egységes Kérelemhez (jellemzően az
EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, illetve az ÚMVP és a VP
alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott intézkedések) az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános
ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a
bejelentést megtenni.
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Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak
az adott évre vonatkozó kérelmére van hatással1, az „E-ügyintézés” alkalmazás „Elektronikus
kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem” „EK – adott év – kiválasztás”
almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény a
több évre vonatkozó kérelmére/kötelezettségvállalására2 van hatással, valamint a vis maior esemény
egyéb, az Egységes Kérelemhez nem kapcsolódó intézkedéseket (is) érint, akkor az „E-ügyintézés”
alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem”
almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

1

* az Egységes Kérelemhez kapcsolódó 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.
2

**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.
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1.5. Elhatárolás az MKR kárbejelentéstől
A kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre
vonatkozó káreseményt NEM a vis maior elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni! A
kárbejelentés megtételére a Kincstár által üzemeltetett MKR kárbejelentő bizonylat felülete szolgál,
amelyet az „Elektronikus kérelemkezelés” / „Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” / „MKR
Mezőgazdasági termelők bizonylatai” / „Kárbejelentő bizonylat” elérési úton lehet elérni. A vis
maior bejelentés nyomtatvány nem tartalmaz a kárenyhítő juttatással kapcsolatos káresemény
bejelentésére alkalmas részeket, azzal kapcsolatosan külön bejelentés szükséges!

2. Általános vis maior kérelem benyújtása elektronikus formában, a felület felépítése
Az általános vis maior kérelem elektronikus formában ügyfélkapun keresztül, a Kincstár honlapjáról
közvetlenül elérhető Elektronikus ügyintézés alkalmazás segítségével nyújtható be.
Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének közvetlen útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
Az általános vis maior kérelem benyújtása az „Általános ügyintézés” menüpont „Általános Vis Maior
kérelem” almenüpontjából indítható el. Egy ügyfél egy kérelemben csak egy vis maior eseményt
jelenthet be!
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Általános vis maior kérelem kitöltése az „Új kérelem” gombra kattintással indítható el:

Szerkesztés alatt álló, még be nem nyújtott kérelem szerkesztésére is van lehetőség a „Rögzítés alatt
álló kérelmek” „Folytatás” gomb megnyomásával.

A rögzítés alatt álló kérelmet a „Törlés” gombbal lehet törölni.
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Az „Új kérelem” gomb megnyomását követően a felugró tájékoztatókat kérjük figyelmesen olvassa el,
majd a „Rendben” gombra kattintva lehet továbblépni a kérelemhez.

2.1. „Általános adatok” adatblokk
2.1.1. „Kapcsolattartási információ”
A mezők töltése nem kötelező! Itt azon kapcsolattartó adatait lehet megadni, aki az ügyfél vis maior
kérelmével kapcsolatos kérdések esetén segítséget tud nyújtani (pl.: több telephellyel rendelkező ügyfél
esetén stb.).
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2.2. „Vis maior kérelem visszavonása”
Lehetőség van arra, hogy az ügyfél az eljárást megindító kérelmét (vis maior kérelmet) a határozat
véglegessé válását megelőzően visszavonja. Ezt a felületen a „Vis maior kérelem visszavonása”
adatblokk mezőinek kitöltésével lehet kezdeményezni.

„A teljes visszavonás” jelölőnégyzetbe pipát kell tenni, amely jelzi, hogy az ügyfél kérelmét vissza
kívánja vonni.
„Hivatkozott vonalkód”: a visszavonni kívánt (korábban az elektronikus felületen beadott) vis maior
kérelem vonalkódját kell megadni. Figyelem! Kizárólag beadott állapotú kérelmet lehet visszavonni!
„Indoklás”: a visszavonást minimum 20 karakterben indokolni szükséges. Kérjük, hogy indokolja a vis
maior kérelem visszavonásának okát (pl.: azonos eseményre EK vis maior bejelenést is tett és annak
keretében kerül elbírálásra; időközben kiderült, hogy támogatási előírást a vis maior esemény nem érint,
tévedésből került benyújtásra, stb.)
Teljes visszavonást tartalmazó vis maior bejelentés egyéb bejelentést azonban nem tartalmazhat!
2.3. Minden folyamatban lévő jogcímet érintő vis maior esemény
Kizárólag az alábbi vis maior események bekövetkezésekor kell kitölteni ezt az adatblokkot:
̶
̶

Ügyfél elhalálozása
Ügyfél tartós munkaképtelensége

Minden egyéb típusú – területre, erdőre, állat egyedre, beruházásra vonatkozó – vis maior esemény
bejelentésére a ’Táblaadatok’, ’Erdőrészlet’, ’Állatok’, illetve az ’Egyéb adatok’ fülön kell
megadni a szükséges adatokat!
A fent említett két vis maior esemény esetén – feltételezhetően – az összes folyamatban lévő érintett
jogcímre vonatkoztatható a bejelentés, ezért szükséges ezeket külön kezelni a többi vis maior
eseménytől.
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„Vis maior esemény kezdő dátuma:”
̶

Ügyfél elhalálozása esetén a haláleset napja, igazoló dokumentumként a halotti anyakönyvi
kivonat vagy a jogerős hagyatékátadó végzés másolatának csatolása kötelező.
̶

Ügyfél tartós munkaképtelensége (a Közleményben: ügyfél hosszú távú munkaképtelensége)
esetén a szakorvos által igazolt nap. Igazoló dokumentumként ambuláns lap vagy kórházi
zárójelentés csatolása kötelező, amelyek tartalmazzák többek között a kórelőzményre, a
diagnózisra, a kapcsolódó vizsgálatra, annak eredményére, illetve az elvégzett beavatkozásokra
vonatkozó adatokat. Tartalmazza továbbá a kezelés időtartamára, illetve adott esetben a
munkaképtelenség várható megszűnésének idejére vonatkozó információkat.
Bővebb információ a Közlemény V. fejezetében található.

„Vis maior esemény végének dátuma:” kitöltése kizárólag az ügyfél tartós munkaképtelensége vis
maior esemény esetén értelmezhető, és kötelező megadni, amennyiben az esemény nem folyamatos,
azaz vége dátum (még nem) igazolható.
„Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napja:” 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.
Az akadályoztatás fennállásának, illetve megszűnésének tényét a vis maior bejelentéshez csatoltan
szükséges megküldeni, ennek hiányában az akadályoztatás indoka nem fogadható el.
„Esemény leírása:” a vis maior esemény körülményeinek, illetve a sérült vagy elmulasztott feltételek
pontos, részletes leírására szolgál. Minimum 20 karakter megadása kötelező! Derüljön ki pontosan az
esemény összes részlete.
Figyelem! Tartós munkaképtelenségnek nevezzük azt, amikor az ügyfél balesettel vagy
egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát (mezőgazdasági) nem
tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül(t)-e vagy sem.
„Esemény hatása:” itt kell leírni, hogy a vis maior esemény hatására milyen kötelezettség nem teljesül,
milyen kapcsolódó jogszabályokat (támogatásokra vonatkozó) érint, ill. milyen következményekkel jár
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Az ügyfél hosszú távú munkaképtelenségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a
továbbiakban: Eütv.) 137. §-ában meghatározott egészségügyi dokumentációval kell igazolni az
alábbiak szerint:
− több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteggyógyintézeti ellátást követően az ellátás adatait összefoglaló zárójelentéssel; vagy
− miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor, a
beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat tartalmazó
ambuláns ellátási lappal,
amelyek tartalmazzák többek között – összhangban az Eütv. 136. §-ában előírtakkal – a
kórelőzményre, a diagnózisra, a kapcsolódó vizsgálatra, annak eredményére, illetve az
elvégzett beavatkozásokra vonatkozó adatokat. Tartalmazza továbbá a kezelés időtartamára,
illetve adott esetben a munkaképtelenség várható megszűnésének idejére vonatkozó
információkat.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti információk teljes körű rendelkezésre állása a vis maior
bejelentés elbírálásában jelentős szerepet játszik, hiszen ezek ismeretében lehet azt eldönteni,
hogy a vis maior esemény előre nem látható módon következett-e be, illetve ezzel összefüggésben
az ügyfél valóban nem tudja/tudta azon feladatait, kötelezettségvállalásait betartani, amelyek a
támogatás szempontjából szükségesek.
Figyelem! A háziorvos által kiállított orvosi igazolás, valamint az „Orvosi igazolás a
keresőképtelen (terhességi) állományba vételről”, illetve az „Orvosi igazolás folyamatos
keresőképtelenségről” tárgyú igazolás (táppénzes papír) önmagában nem elégséges a vis maior
esemény hitelt érdemlő igazolásához. A hosszú távú munkaképtelenségben bekövetkezett
bárminemű változás esetén – ha az adott támogatásra hatással van – szükséges a Kincstár
tájékoztatása – az erre vonatkozó külön felszólítás nélkül – a változást igazoló dokumentumok
egyidejű megküldésével (megjelölve az érintett támogatási/kifizetési kérelmet).
Az ügyfél elhalálozása vis maior eseményt az elhunyt vélelmezett örökösének vagy örökösének,
illetve a vélelmezett örökös vagy örökös által meghatalmazott személynek halotti anyakönyvi
kivonattal vagy – amennyiben rendelkezésre áll – jogerős hagyatékátadó végzéssel kell igazolnia.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél elhalálozásával kapcsolatos vis maior bejelentés az ügyfél által
meghatalmazott személy és nem a vélelmezett örökös/örökös vagy ezek meghatalmazottjai útján kerül
benyújtásra, akkor a vis maior esemény elismerésére vonatkozó kérelem visszautasításra kerül,
tekintettel arra, hogy ebben az esetben a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy
terjeszti elő. A meghatalmazás mind a meghatalmazó ügyfél mind a meghatalmazott halálával
megszűnik.
A vélelmezett örökös bejelentésére vonatkozó információk és teendők a Kincstár honlapjának
Ügyfélnyilvántartás menüjében találhatóak meg:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas
A vélelmezett örökös csak a hagyatéki eljárás jogerős lezárását megelőzően jogosult eljárni az elhunyt
nevében. 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.
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2.4. „Vis maiorral érintett jogcímek” fül
Ezen a fülön kell megadni a vis maior eseménnyel érintett jogcímet, amelyet a „+Beszúr” gomb
megnyomása után a legördülő menüből szükség kiválasztani.

A jogcímek között kulcsszó alapján történő keresésre van lehetőség. Előfordulhat, hogy az érintett
jogcím nem szerepel a listában, ebben az esetben kérjük, hogy ennek tényét jelezni szíveskedjen a
Kincstár Ügyfélszolgálatára is az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, vagy a
Kincstár honlapjának kérdés válasz funkciójának alkalmazásával az „Általános vis maior” kategória
kiválasztásával.
Megadható továbbá a jogcímen belül az érintett támogatási kérelem iratazonosító száma (más néven
vonalkódja). A kapcsolódó jogcím, illetve támogatási/kifizetési kérelem könnyebb beazonosíthatósága
érdekében javasolt megadni, amely segíti és gyorsítja az ügyintézés menetét. A „Megjegyzés” mezőben
rövid kiegészítés is tehető, amely az ügyintézés menetét segítheti elő.
A kiválasztott jogcím(ek) törölésére is lehetőség van, amennyiben a „Töröl” oszlop alatt lévő
jelölőnégyzetben elhelyez egy pipát, majd ezt követően a „- Töröl” vagy az „Összes kijelölése törlése”
gombra kattint (ebben az esetben az összes korábban megadott jogcím törlésre kerül).
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2.5. „Táblaadatok” fül
2.5.1. „Táblaadatok” adatblokk
Amennyiben a növényállományra (területre) vonatkozó jogcímet érint a vis maior esemény, akkor ezen
a fülön kell megadni a vis maior eseménnyel érintett terület adatait, amelyet a „+Beszúr” gomb
megnyomását követően lehet kezdeményezni.

A „Szerkeszt” oszlop alatt lévő
(ceruza) ikonra történő kattintás után van lehetőség, a felugró
ablakban megadni az adott területre vonatkozó adatokat.

Minden érintett tábla adatát külön fel kell vezetni.
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2.5.1.1.

„Jogcím”

A „Jogcím” mezőben kell kiválasztani a „Vis maiorral érintett jogcímek” fülön megadott(ak közül)
azt a jogcímet, amely(ek)nél a vis maiorral érintett terület adatok megadása szükséges, a jelölőnégyzetbe
helyezett pipával.

2.5.1.2.

„Vonatkozási év”

A felületen lehetőség van arra, hogy az ügyfél a „Vis maior vonatkozási év” mezőben jelezze, hogy a
benyújtott vis maior bejelentést a Kincstár melyik gazdálkodási évre vonatkozóan vegye figyelembe.
Amennyiben az ügyfél két táblájára vonatkozóan két külön gazdasági évre kíván vis maior bejelentést
tenni, akkor azt két külön bejelentésben kell kitölteni.

Vonatkozási évet az alábbi jogcímek esetében kötelező tölteni:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
Érdemes a többi jogcímnél is megadni a vonatkozási évet, az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
2.5.1.3.

„Tábla-sorszám

Amennyiben adott gazdálkodási évre adott be egységes kérelmet, akkor a sorszám annak megfelelően
kerüljön kitöltésre.
Amennyiben tárgyévben nem adott be egységes kérelmet, akkor szükséges lentebb a „Település” és
„Helyrajzi szám” mezők megadása is a terület pontos beazonosíthatósága érdekében (pl.:
Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása jogcím).
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Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
2.5.1.4.

„Blokk azonosító”

Itt lehetséges megadni a táblához tartozó blokkazonosító számot. Amennyiben adott gazdálkodási évre
adott be egységes kérelmet akkor a blokkazonosító annak megfelelően kerüljön kitöltésre az adott
táblára vonatkoztatva.

Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
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2.5.1.5.

„Főnövény hasznosítási kódja”

A legördülő menüből ki kell választani az érintett növénykultúra hasznosítási kódját.

Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
2.5.1.6.

„Tábla megadott területe (ha)”

Amennyiben adott gazdálkodási évre adott be egységes kérelmet, akkor az ott megadott igénylési
adatokat szükséges beírni.

Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
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− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
2.5.1.7.

„Település”

Amennyiben tárgyévben nem adott be egységes kérelmet, akkor kell megadni a „Helyrajzi szám”
megadása mellett a terület pontos beazonosíthatósága érdekében (pl.: Szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása jogcím).

Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
2.5.1.8.

„Helyrajzi szám”

Amennyiben tárgyévben nem adott be egységes kérelmet, akkor kell megadni a „Település” megadása
mellett a terület pontos beazonosíthatósága érdekében (pl.: Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és
átállításának támogatása jogcím).
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Kötelezően töltendő mező az alábbi jogcímek esetében:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
2.5.1.9.

„Poligon azonosító”

Az alábbi intézkedések esetén kell megadni:
− EMVA - Agrár-környezetgazdálkodás
− VP-M10.1.1-Agrár-környezetgazdálkodás
− VP-M11.0-Ökológiai gazdálkodás
− VP-M04.4.1-NTB Élőhelyfejlesztés
− VP-M04.4.2.2-NTB Vízvédelmi és vizes élőhely
2.5.2. „Vis maior eseményre vonatkozó adatok” adatblokk
Ebben az adatblokkban kell megadni a vis maior eseményre vonatkozó pontos adatokat.
Figyelem! Ennek az adatblokknak a kitöltése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az itt megadott adatok
alapján kerül sor a kérelem bírálatára. Amennyiben a vis maior esemény bekövetkezéséhez bármilyen
igazoló dokumentum rendelkezésre áll, akkor azt érdemes a kérelemhez becsatolni. Az egyes vis maior
esemény igazolásához kapcsolódó benyújtandó dokumentumokra vonatkozó információkat a
Közlemény tartalmazza!
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2.5.2.1.

„Vis maior esemény”

Figyelem! A felületen területenként (táblánként), legördülő menüben kell jelezni a vis maior esemény
típusát. A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint amennyiben jogszabály nem zárja
ki, a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, a rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli
körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az
adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű
beavatkozással lehetett volna elhárítani.
A mező kitöltése minden esetben kötelező!
A vis maior esemény lehetséges típusai és annak igazolása az ügyfél részéről:
Vis maior esemény típusa
Mg.-i üzem kisajátítása
Mg.-i üzemhez tartozó földterület kisajátítása
Mg.-i üzem, vagy a földterület kisajátítást pótló
adásvételi/csereszerződés megkötése
Mg.-i üzem, vagy a földterületnek jogszabály alapján történő
átminősítése
Földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele
Földrengés
Mezőgazdasági árvíz
Vihar
Aszály
Belvíz
Tűzeset
Jégeső
Fagy
Felhőszakadás
Építmények megsemmisülése, megrongálódása
Állatállományt sújtó járványos megbetegedés, állat-járványügyi
intézkedés miatti állománycsökkenés
Állatállomány egészének vagy részének elhullása, kényszervágása
Növényállományt, termesztett gombafajt sújtó fertőzés/károsító
járványos kártétele
Zárlati, vagy nem honos károsító/károkozó ellen hozott hatósági
intézkedés
Az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási
útvonalon bekövetkezett váratlan tartós akadály
Vetőmag szállítással kapcsolatos határidő elmulasztása
Dohánylevél jelentős mértékű minőségromlása.
Ökológiai fókuszterület egészének, vagy részének megsemmisülése
Egyéb
Elrendelt veszélyhelyzet

Igazoló dokumentum
benyújtása szükséges az
ügyfél részéről?
igen
igen
igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Az „Egyéb” vis maior esemény kérjük csak abban az esetben kerüljön kiválasztásra, ha más – a
felületen előre meghatározott – vis maior esemény nem fedi le a bekövetkezett eseményt.
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2.5.2.2.

„Vis maior esemény kezdő dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.5.2.3.

„Vis maior esemény végének dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.5.2.4.

„Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napja”

Akadályoztatás esetén annak megszűnésének napját kell megjelölni. Csak múltbeli dátum, vagy
legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg. Figyelem! Az akadályoztatás tényét is igazolni
szükséges a vis maior kérelemhez csatoltan, ellenkező esetben az akadályoztatás nem vehető
figyelembe!
2.5.2.5.

„Esemény leírása”

Ebben a mezőben kérjük összefoglalni a vis maior esemény bekövetkezésének körülményeit, az
esemény pontos leírását (pl. fagykár érte az alma ültetvényt, amely következtében a virágok nagy része
elfagyott, így kb. X %-os terméskiesés várható).
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.5.2.6.

„Esemény hatása”

Ebben a mezőben kérjük részletesen leírni, hogy a vis maior esemény következtében milyen támogatási
feltétel(ek)nek (kötelezettségvállalásnak) nem tud eleget tenni (pl.: VP-fiatal gazdák induló támogatása
jogcímben nem tudja a vállalt üzemméretet és/vagy árbevételt teljesíteni; vagy VP-AKG jogcímben az
ültetvény kipusztult). Figyelem! Az adott jogcímre vonatkozó jogszabály, illetve pályázati felhívás
tartalmazza, hogy melyek azok a kötelezettségvállalások, amelyeket a támogatás során teljesíteni kell.
Nem biztos, hogy a bekövetkezett vis maior esemény hatással van a támogatáshoz kapcsolódó
kötelezettségvállalásokra. A vis maior kérelem benyújtása előtt indokolt átgondolni, hogy a
bekövetkezett vis maior esemény érinti-e a jogcímet valójában! A szükségtelenül benyújtott vis maior
kérelmek lassítják a támogatási/kifizetési kérelmek ügyintézését, hatással vannak a tényleges
kifizetésekre.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.5.2.7.

„Vis maior eseménnyel érintett terület nagysága (ha):”

A vis maiorral érintett terület nagyságát kell megadni hektárban. Értéke nem lehet nagyobb, mint a
„Tábla megadott területe (ha)”.
2.5.2.8.

„Vis maior esemény utáni növény hasznosítási kódja”

A hasznosításhoz azon hasznosítási kódot kell megadni, mely a vis maior esemény után a területen a
valóságban található.
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2.5.2.9.

„Vis maior utáni növény tervezett vetési ideje”

A vis maior esemény után esetlegesen elvetni kívánt növény tervezett vetési dátumának megadása.
2.5.2.10. „Vis maior utáni növény tényleges vetési ideje”
A vis maior esemény után elvetett növény vetési dátumának megadása.
2.5.2.11. „Vis maior utáni növény tervezett betakarítási/beforgatási időpontja”
A mezőben a vis maior esemény után (esetlegesen) elvetett növény betakarítási/beforgatási dátumának
megadása lehetséges, 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.
***
A szükséges mezők kitöltését követően az „Ellenőrzés” gomb megnyomására rögzítésre kerülnek az
adatok, valamint ha a kötelező mezők mindegyike esetlegesen nem került kitöltésére, akkor hibaüzenet
jelenik meg.
A tábla adatainak teljes körű rögzítését követően az ablakot a „Rendben” gomb vagy a jobb felső
sarokban található „x” –re kattintva zárhatja be.

Új táblára adatokat a 2.5.1 fejezet elején leírtakkal megegyező módon tud felvenni.
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2.6. „Erdőrészlet” fül
2.6.1. „Erdőrészlet adatok” adatblokk
Amennyiben erdő területére vonatkozó jogcímet érint a vis maior esemény, akkor ezen a fülön kell
megadni a vis maior eseménnyel érintett erdőterület adatait, amelyet a „+Beszúr” gomb megnyomását
követően lehet kezdeményezni.

A „Szerkeszt” oszlop alatt lévő
(ceruza) ikonra történő kattintás után van lehetőség, a felugró
ablakban megadni az adott erdőterületre vonatkozó adatokat.

Minden érintett erdőterület adatát külön fel kell vezetni.

2.6.1.1.

„Jogcím”

A „Jogcím” mezőben kell kiválasztani a „Vis maiorral érintett jogcímek” fülön megadott(ak közül)
az a jogcímet, amely(ek)nél a vis maiorral érintett erdőterület adatok megadása szükséges, a
jelölőnégyzetbe helyezett pipával.
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2.6.1.2.

„Vonatkozási év”

A felületen lehetőség van arra, hogy az ügyfél a „Vis maior vonatkozási év” mezőben jelezze, hogy a
benyújtott vis maior bejelentést a Kincstár melyik gazdálkodási évre vonatkozóan vegye figyelembe.
Amennyiben az ügyfél két erdőterületére vonatkozóan két külön gazdasági évre kíván vis maior
bejelentést tenni, akkor azt két külön bejelentésben kell kitölteni.
2.6.1.3.

„Községhatár”

A „Községhatár”, „Erdőtag azonosító”, „Részletjel/Erdőrészlet azonosító” mezőkben az erdőrészlet
azonosítóját kell megadni a támogatási határozaton szereplővel egyező módon. (pl. Nevesincsfalva 17C,
községhatár: Nevesincsfalva; erdőtag azonosító:17; Részletjel: C)

2.6.1.4.

„Erdőrészlet sorszáma”

A támogatási határozaton szereplővel egyező módon kell megadni.
2.6.1.5.

„Erdőtag azonosító”

Lásd 2.6.1.3. fejezet.
2.6.1.6.

„Részletjel/Erdőrészlet azonosító”

Lásd 2.6.1.3. fejezet.
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2.6.1.7.

„Blokk-azonosító”

NVT MgTE jogcím esetén kell megadni.
2.6.2. „Vis maior maior eseményre vonatkozó adatok” adatblokk
Ebben az adatblokkban kell megadni a vis maior eseményre vonatkozó pontos adatokat.
Figyelem! Ennek az adatblokknak a kitöltése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az itt megadott adatok
alapján kerül sor a kérelem bírálatára. Amennyiben a vis maior esemény bekövetkezéséhez bármilyen
igazoló dokumentum rendelkezésre áll, akkor azt érdemes a kérelemhez becsatolni. Az egyes vis maior
esemény igazolásához kapcsolódó benyújtandó dokumentumokra vonatkozó információkat a
Közlemény tartalmazza!

2.6.2.1.

„Vis maior esemény”

Figyelem! A felületen erdőterületenként, legördülő menüben kell jelezni a vis maior esemény típusát.
A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint amennyiben jogszabály nem zárja ki, a
Kincstár vis maiorként ismer el olyan, a rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt,
cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben
általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással
lehetett volna elhárítani. A mező töltése minden esetben kötelező!
2.6.2.2.

„Vis maior esemény kezdő dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.6.2.3.

„Vis maior esemény végének dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
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2.6.2.4.

„Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napja”

Akadályoztatás esetén annak megszűnésének napját kell megjelölni. Csak múltbeli dátum, vagy
legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg. Figyelem! Az akadályoztatás tényét is igazolni
szükséges a vis maior kérelemhez csatoltan, ellenkező esetben az akadályoztatás nem vehető
figyelembe!
2.6.2.5.

„Esemény leírása”

Ebben a mezőben kérjük összefoglalni a vis maior esemény bekövetkezésének körülményeit, az
esemény pontos leírását (pontosan mi történt az erdőterülettel).
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.6.2.6.

„Esemény hatása”

Ebben a mezőben kérjük részletesen leírni, hogy a vis maior esemény következtében milyen támogatási
feltétel(ek)nek (kötelezettségvállalásnak) nem tud eleget tenni. Figyelem! Az adott jogcímre vonatkozó
jogszabály, illetve pályázati felhívás tartalmazza, hogy melyek azok a kötelezettségvállalások,
amelyeket a támogatás során teljesíteni kell (önkéntesen vagy kötelező jelleggel). Nem biztos, hogy a
bekövetkezett vis maior esemény hatással van a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokra. A
vis maior kérelem benyújtása előtt indokolt átgondolni, hogy a bekövetkezett vis maior esemény érinti-e
a jogcímet valójában! A szükségtelenül benyújtott vis maior kérelmek lassítják a támogatási/kifizetési
kérelmek ügyintézését, hatással vannak a tényléges kifizetésekre.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.6.2.7.

„Vis maior eseménnyel érintett terület (ha)”

A vis maiorral érintett erdőterület nagyságát kell megadni hektárban.
2.6.2.8.

„Vis maior terület kivonását kéri?”

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 területen pótolja, és folytatja a támogatási programot az erdőrészlet
károsodott területén.
2.6.2.9.

„Vis maior terület (újra)hasznosítási kód”

Ebben a mezőben kell megadni a telepített állomány hasznosítási kódját.
A szükséges mezők kitöltését követően az „Ellenőrzés” gomb megnyomására rögzítésre kerülnek az
adatok, valamint ha a kötelező mezők mindegyike esetlegesen nem került kitöltésére, akkor hibaüzenet
jelenik meg.
Az erdőrészlet adatainak teljes körű rögzítését követően az ablakot a „Rendben” gomb vagy a jobb
felső sarokban található „x” –re kattintva zárhatja be.
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***
Újabb erdőrészletre adatokat az 2.6.1 fejezet elején leírtakkal megegyező módon tud felvenni.
2.7. „Állatok” fül
2.7.1. „Állatadatok” adatblokk
Amennyiben állatállományt (vagy adott egyedet) érint a vis maior esemény, akkor ezen a fülön kell
megadni a vis maior eseménnyel érintett állat(ok)/állatállomány adatait, amelyet a „+Beszúr” gomb
megnyomását követően lehet kezdeményezni.

A „Szerkeszt” oszlop alatt lévő
(ceruza) ikonra történő kattintás után van lehetőség, a felugró
ablakban megadni az állat(ok)ra/állatállományra vonatkozó adatokat.

Amennyiben több egyedet érint a vis maior esemény és egyedi azonosító (pl.: szarvasmarha ENAR
szám) megadása szükséges az egyed beazonosításához, akkor minden egyed esetén külön sorban kell
rögzíteni az adatokat.

2.7.1.1.

„Jogcím”

A „Jogcím” mezőben kell kiválasztani a jelölőnégyzetbe helyezett pipával a „Vis maiorral érintett
jogcímek” fülön megadott(ak közül) az a jogcímet, amely(ek)nél a vis maior esemény az állatállományt
(egyedet) érinti.
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2.7.1.2.

„Tartási hely címe”

Itt kell megadni az egyedek/állatállomány tartási helyének címét.
2.7.1.3.

„Tartási hely azonosítója”

Itt kell megadni a vis maior eseménnyel érintett egyedek/állatállomány tartási helyének 7 számjegyű
azonosító számát.
2.7.1.4.

„Tenyészetkód”

Itt kell megadni a vis maior eseménnyel érintett állattartó telep 7 számjegyű tenyészetkódját.
2.7.1.5.

„Faj”

Ebben a mezőben a vis maior eseménnyel érintett állatfaj megadása szükséges (pl. baromfi,
szarvasmarha, juh, méh, stb.)
2.7.1.6.

„Fajta”

Azon jogcímek esetében szükséges tölteni, amelyeknél a támogatás bizonyos állatfajtához van kötve.
(pl.: őshonos állatok támogatása – pl. kendermagos magyar tyúk, magyar szürke szarvasmarha, stb.)
2.7.1.7.

„Darabszám”

A mezőben a vis maior eseménnyel érintett állatok darabszámát kell megadni, amennyiben méhcsaládot
érint, akkor a darabszám mellett szükséges beírni, hogy méhcsaládról van szó.
2.7.1.8.

„Fülszám/Állatállomány azonosító”

Amennyiben egyedi azonosítóval rendelkezik a vis maior eseménnyel érintett egyed akkor szükséges
megadni. Ebben az esetben minden egyed adatait egyenként kell rögzíteni.
2.7.1.9.

„Külföldi füljelző”

Amennyiben az egyed külföldi füljelzővel van ellátva, akkor a jelölőnégyzetbe pipát kell tenni és a
„Fülszám/Állatállomány azonosító” mezőbe a külföldi azonosítót kell beírni.
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2.7.2. „Vis maior eseményre vonatkozó adatok” adatblokk
Ebben az adatblokkban kell megadni a vis maior eseményre vonatkozó pontos adatokat.
Figyelem! Ennek az adatblokknak a kitöltése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az itt megadott adatok
alapján kerül sor a kérelem bírálatára. Amennyiben a vis maior esemény bekövetkezéséhez bármilyen
igazoló dokumentum rendelkezésre áll, akkor azt érdemes a kérelemhez becsatolni. Az egyes vis maior
esemény igazolásához kapcsolódó benyújtandó dokumentumokra vonatkozó információkat a
Közlemény tartalmazza!

2.7.2.1.

„Vis maior esemény”

Figyelem! A felületen egyedenként/állatállományonként, legördülő menüben kell jelezni a vis maior
esemény típusát.
A mező töltése kötelező!
2.7.2.2.

„Vis maior esemény kezdő dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.7.2.3.

„Vis maior esemény végének dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
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2.7.2.4.

„Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napja”

Akadályoztatás esetén annak megszűnésének napját kell megjelölni. Csak múltbeli dátum, vagy
legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg. Figyelem! Az akadályoztatás tényét is igazolni
szükséges a vis maior kérelemhez csatoltan, ellenkező esetben az akadályoztatás nem vehető
figyelembe!
2.7.2.5.

„Esemény leírása”

Ebben a mezőben kérjük összefoglalni a vis maior esemény bekövetkezésének körülményeit, az
esemény pontos leírását.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.7.2.6.

„Esemény hatása”

Ebben a mezőben kérjük részletesen leírni, hogy a vis maior esemény következtében milyen támogatási
feltétel(ek)nek (kötelezettségvállalásnak) nem tud eleget tenni (pl.: VP-fiatal gazdák induló támogatása
jogcímben nem tudja a vállalt üzemméretet és/vagy árbevételt teljesíteni) Figyelem! Az adott jogcímre
vonatkozó jogszabály, illetve pályázati felhívás tartalmazza, hogy melyek azok a
kötelezettségvállalások, amelyeket a támogatás során teljesíteni kell (önkéntesen vagy kötelező
jelleggel). Nem biztos, hogy a bekövetkezett vis maior esemény hatással van a támogatáshoz
kapcsolódó kötelezettségvállalásokra. A vis maior kérelem benyújtása előtt indokolt átgondolni, hogy a
bekövetkezett vis maior esemény érinti-e a jogcímet valójában! A szükségtelenül benyújtott vis maior
kérelmek lassítják a támogatási/kifizetési kérelmek ügyintézését, hatással vannak a tényléges
kifizetésekre.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.8. „Egyéb adatok” fül
2.8.1. „Egyéb adatok” adatblokk (alfül)
Amennyiben
olyan
jogcímet
érint
a
vis
maior
esemény,
amely
esetében
a
„Táblaadatok”/„Erdőrészlet”/„Állatok”„ füleken nem, vagy nem teljes körűen adhatók meg a vis
maior eseménnyel érintett projekt adatai (elsősorban beruházás jellegű támogatások – pl. VP gépbeszerzés, VP - trágyatároló, stb. –, ezen kívül a Termelői Csoportok támogatása, valamint egyes
nemzeti támogatások pl.: Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása), akkor
ezen a fülön kell megadni a támogatás típusa szerinti releváns adatokat.
Új tétel rögzítésére a „+Beszúr” gomb megnyomását követően lehet kezdeményezni.
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A „Szerkeszt” oszlop alatt lévő
(ceruza)ikonra történő kattintás után van lehetőség, a felugró
ablakban megadni a vonatkozó adatokat.

Amennyiben több különböző egyéb adatot (pl. helység) szükséges megadni akkor azokat KÜLÖN
SORBAN kell felvenni.

Figyelem! Az alábbi intézkedések esetében a terület adatokat az „Egyéb adatok” fülön kell rögzíteni
(és NEM a „Táblaadatok” fülön!):
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
−
Az „Érintett tagok” oszlop alatt található nyíllal lehet az „Érintett tagok” alfülre átlépni (lásd bővebben
2.8.2.7 fejezet)

33 / 53

2.8.1.1.

„Jogcím”

A „Jogcím” mezőben kell kiválasztani a jelölőnégyzetbe helyezett pipával a „Vis maiorral érintett
jogcímek” fülön megadott(ak közül) azt a jogcímet, amelyek esetében a vis maior esemény felmerült.

2.8.1.2.

„Vonatkozási év”

A felületen lehetőség van arra, hogy az ügyfél a „Vis maior esemény vonatkozási év” mezőben
jelezze, hogy a benyújtott vis maior bejelentést a Kincstár melyik gazdálkodási évre vonatkozóan vegye
figyelembe.

2.8.1.3.

„Település”

Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása
− Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
− EMVA - Erdőtűz megelőzése
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2.8.1.4.

„Helyrajzi szám”

A fenti mezőkben a vis maior eseménnyel érintett terület adatait kell megadni az alábbi intézkedések
esetében:
− A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása
− Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
− EMVA - Erdőtűz megelőzése
2.8.1.5.

„Terület (ha)”

A mezőben a vis maior eseménnyel érintett terület nagyságát kell megadni az alábbi intézkedések
esetében:
− A szőlőültetvényeken megvalósuló növény-egészségügyi védekezés támogatása
− Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
− EMVA - Erdőtűz megelőzése
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2.8.1.6.

„Tartási hely azonosítója”

Itt kell megadni a vis maior eseménnyel érintett tartási hely 7 számjegyű azonosító számát az alábbi
intézkedések esetében:
− Baromfi állatjóléti támogatás
− Sertés állatjóléti támogatás
− Állatjóléti támogatás – Tenyészkoca
− Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok- állatjóléti támogatások
2.8.1.7.

„Megvalósítási hely”

A mezőben a vis maior eseménnyel érintett beruházás adatait kell megadni az alábbi intézkedések
esetében:
− EMVA - Erdészeti gépbeszerzés
− EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása
− EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció
− EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás
− EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség
− EMVA - LEADER Nemzetközi együttműködés 2012
− EMVA - LEADER - Térségek közötti együttműködés
− LEADER 2013
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−
−
−
−

Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése
VP-M19 Leader együttműködés (ÚMVP)
VP-M19 Életminőség/Diverzifikáció (ÚMVP)
VP-M19 Versenyképesség (ÚMVP)
2.8.1.8.

„Kiadási tételazonosító”

Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− EMVA - Erdőtűz megelőzése
− Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatás
− Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése
2.8.1.9.

„Támogatási okiratban szereplő speciális tételszint”

Az alábbi intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt:
− Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ
megőrzése

37 / 53

2.8.1.10. „Érintett növénykultúra hasznosítási kódja”

Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
− Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás
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2.8.1.11. „Érintett termelői szerveződés neve”

Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
2.8.1.12. „Érintett termelői szerveződés ügyfél-azonosítója”
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Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
− Iskolagyümölcs program
2.8.1.13. „Tevékenység adatok”
Az alábbi intézkedések esetében kell kitölteni a mezőt:
− VP-M16.1.1-Innovációs operatív csoportok létrehozása
− VP-M08.6.1-Erdőgép
− VP-M16.9.1-Szolidáris gazdálkodás
− VP-M19.2.1 - Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása
− VP-M19.3.1-LEADER Együttműködés

2.8.1.14. „Utazás adatok”
VP-M19.3.1-LEADER Együttműködés intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt.
2.8.1.15. „Napidíj adatok”
VP-M19.3.1-LEADER Együttműködés intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt.
2.8.1.16. „Programok”
VP-M01.3.1-Szakmai tanulmányutak és csereprogramok intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt.
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2.8.1.17. „Témák”
VP-M01.3.1-Szakmai tanulmányutak és csereprogramok intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt.
2.8.1.18. „Résztvevők”
VP-M01.3.1-Szakmai tanulmányutak és csereprogramok intézkedés esetében kell kitölteni a mezőt.
2.8.2. „Vis maior eseményre vonatkozó adatok” adatblokk

2.8.2.1.

„Vis maior esemény”

A vis maior esemény típusát kell megadni a legördülő listából.
A mező töltése kötelező!
2.8.2.2.

„Vis maior esemény kezdő dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.8.2.3.

„Vis maior esemény végének dátuma”

Figyelem! Csak múltbeli dátum, vagy legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg.
A mező töltése kötelező!
2.8.2.4.

„Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napja”

Akadályoztatás esetén annak megszűnésének napját kell megjelölni. Csak múltbeli dátum, vagy
legfeljebb a kérelem benyújtásának napja jelölhető meg. Figyelem! Az akadályoztatás tényét is igazolni
szükséges a vis maior kérelemhez csatoltan, ellenkező esetben az akadályoztatás nem vehető
figyelembe!
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2.8.2.5.

„Esemény leírása”

Ebben a mezőben kérjük összefoglalni a vis maior esemény bekövetkezésének körülményeit, az
esemény pontos leírását.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni. Érdemes törekedni a részletes
bemutatásra, mert az itt leírtak alapján kerül megállapításra, hogy a vis maior esemény figyelembe
vehető-e az érintett jogcímnél.
2.8.2.6.

„Esemény hatása”

Ebben a mezőben kérjük részletesen leírni, hogy a vis maior esemény következtében milyen támogatási
feltétel(ek)nek (kötelezettségvállalásnak) nem tud eleget tenni (pl.: VP-fiatal gazdák induló támogatása
jogcímben nem tudja a vállalt üzemméretet és/vagy árbevételt teljesíteni). Figyelem! Az adott jogcímre
vonatkozó jogszabály, illetve pályázati felhívás tartalmazza, hogy melyek azok a
kötelezettségvállalások, amelyeket a támogatás során teljesíteni kell (önkéntesen vagy kötelező
jelleggel). Nem biztos, hogy a bekövetkezett vis maior esemény hatással van a támogatáshoz
kapcsolódó kötelezettségvállalásokra. A vis maior kérelem benyújtása előtt indokolt átgondolni, hogy a
bekövetkezett vis maior esemény érinti-e a jogcímet valójában! A szükségtelenül benyújtott vis maior
kérelmek lassítják a támogatási/kifizetési kérelmek ügyintézését, hatással vannak a tényléges
kifizetésekre.
A mező töltése kötelező, minimum 20 karakterrel kell kitölteni.
2.8.2.7.

„Érintett tagok” adatblokk (alfül)

Az alábbi intézkedések esetében kell azt adatokat megadni egy CSV kiterjesztésű file formájában.
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
− Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
− Működési alapok támogatása
A CSV file létrehozása excel fájlból a következő módon lehetséges:
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A CSV file első oszlopa legyen csak kitöltve a vis maior eseménnyel érintett tagok ügyfélazonosítójával, a többi oszlopot üresen kell hagyni, valamint CSV file csak egy munkalapot
tartalmazhat!
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Ez követően az „+ Excel (CSV) import” gomb megnyomásával ki kell keresni a CSV fájlt, majd a
„Megnyitás”-ra kell kattintani, így importálja a rendszer a táblázatot.

Ezt követően láthatóvá válnak az ügyfél-azonosítók és az érintett tagok neve is.
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Figyeljen arra, hogy pontosan írja be az ügyfél-azonosítókat a táblázatba, mert nem létező ügyfélazonosító esetén a táblázat nem importálható és az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

A CSV fájl importja mellett a tagok ügyfél-azonosítója egyesével is megadható.
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2.9. „Csatolt dokumentumok feltöltése” fül
Bizonyos vis maior esemény típusok esetében az ügyfélnek szükséges a vis maior esemény tényét
alátámasztó dokumentumot mellékelten benyújtani a vis maior bejelentéssel egyidejűleg. Bővebb
információ a Közleményben található! Az igazoló dokumentumok hiányában a vis maior kérelem nem
bírálható el teljes körűen, ezért kérjük, hogy a szükséges esetekben töltse fel az igazoló
dokumentumokat.
Az alábbi vis maior esemény típusok esetében KÖTELEZŐ igazoló dokumentumot feltölteni:
− Ügyfél elhalálozása
− Ügyfél tartós munkaképtelensége
− Mg.-i üzem kisajátítása
− Mg.-i üzemhez tartozó földterület kisajátítása
− Mg.-i üzem, vagy a földterület kisajátítást pótló adásvételi/csereszerződés megkötése
− Mg.-i üzem, vagy a földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése
− Földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele
− Tűzeset
− Építmények megsemmisülése, megrongálódása
− Zárlati, vagy nem honos károsító/károkozó ellen hozott hatósági intézkedés
− Az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett váratlan
tartós akadály
− Vetőmag szállítással kapcsolatos határidő elmulasztása
− Dohánylevél jelentős mértékű minőségromlása.
− Ökológiai fókuszterület egészének, vagy részének megsemmisülése
− Egyéb
− Elrendelt veszélyhelyzet
A benyújtó felületen dokumentum csatolására a (+ Fájl kiválasztása) gomb segítségével van
lehetősége.

46 / 53

A feltöltendő fájl neve nem tartalmazhat speciális karaktereket. A dokumentum neve automatikusan
felveszi a csatolt fájl nevét, de átírható a név. Amennyiben a fájl neve alapján nem azonosítható be
egyértelműen a dokumentum, itt kifejtheti annak tartalmát.
Abban az esetben, ha több jogcímet jelölt meg, lehetőség van arra, hogy az igazoló dokumentumhoz
kapcsolódóan megjelölje, hogy azt mely jogcím kapcsán nyújtotta be.

Lehetőség van a dokumentum ellenőrzésére is, ehhez a „Feltöltött dokumentum ellenőrzése”
legördülő listából kell kiválasztani az „Igen” opciót.

Ha törölni kíván egy dokumentumot, akkor a „Töröl” oszlop alatt található jelölőnégyzetbe tegyen egy
pipát, majd kattintson a „– Töröl” gombra, ezt követően az „Igen” gombra.
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Új dokumentum csatolására a „+ Fájl kiválasztása” gomb segítségével van lehetősége.
Amennyiben olyan vis maior eseményt jelölt meg, amely esetében az igazoló dokumentumot az
ügyfélnek kell benyújtania és a dokumentum csatolása nem történt meg, az alábbi hibaüzenet jelenik
meg:

Figyelem! A rendszer az alábbi formátumú fájlok csatolását teszi lehetővé: doc, docx, .pdf, xlsx, vagy
.jpg.
2.10.

„Tájékoztatás” fül

A fülre kattintva közvetlenül elérhető a benyújtó felület kitöltési útmutatója, valamint a vis maior
kérelmekkel kapcsolatos egyéb segédanyagok (pl.: Jogcímismertető, Tájékoztatók, Közlemények,
GYIK)
2.11.

A kérelem véglegesítése, benyújtása

A benyújtó felület felső sávjában található gombok közül a Mentés gombbal lehetséges a beírt adatok
elmentése.
A Hibák gomb megnyomásával jeleníthető meg az összes hibaüzenet, a sárga hibaüzenet
figyelmeztetésül szolgál, a piros hibaüzenet a benyújtást akadályozó hibát jelent.
Az előforduló hibaüzenetek:
Hiba jelzése Hiba típusa
Sárga színnel Figyelmeztető hiba, a kérelem benyújtható
Piros színnel Súlyos hiba, NEM nyújtható be a kérelem
Az Ellenőrzés gomb megnyomásával jeleníthetőek meg a benyújtást akadályozó piros hibaüzenetek.
Piros hibával a kérelem nem adható be, a beadás gomb nem aktív, ez esetben a hiányzó adatmezőket
még ki kell tölteni, vagy bizonyos esetben javítani kell, a hibaüzenet szövegének megfelelően.
A Nyomtatás gombbal lehetséges a teljes kérelem bizonylat formájában történő megtekintése. A
megnyitott/elmentett kérelem még nem benyújtott kérelem, tehát az később még módosítható.
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A Beadás gombbal történik a kérelem benyújtása, ezt követően módosításra már nincs lehetőség.
A már beadott vis maior kérelem az Általános ügyintézés/Általános vis maior kérelem Vis maior
bizonylat előválasztó felületén, a Benyújtott kérelmek alatt találhatóak meg, melyek pdf formátumban
letölthetőek.

Továbbá a benyújtott kérelmek az Általános ügyintézés\Beadott kérelmek megtekintése menüpontnál
is elérhetőek.

A Kilépés gombbal léphet ki a kérelemből. Amennyiben nem mentett minden adatot az alábbi
hibaüzenet jelenik meg:
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3. Hiánypótlás, egyéb dokumentum elektronikus beküldése
Hiánypótlás, illetve egyéb dokumentum benyújtására elektronikus úton a következő módon van
lehetőség:
Az ügyfélkapus azonosítást követően, az „Általános Ügyintézés” menüponton belül a ”Támogatáshoz
kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” opciót kell kiválasztani,

majd az „Új beadvány készítése” gombra kell kattintani.

Ezt követően ki kell választani a „Jogcím:” mezőnél a legördülő menüből az „Általános vis maior”
kategóriát,

majd a „Tovább” gombra kell kattintani.
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Ezt követően az alábbi adatokat kell megadni:
A „Hivatkozott vonalkód”: a kapcsolódó vis maior kérelem vonalkódja
„Tárgy”: Hiánypótlás
„Rövid leírás”: a hiánypótlás szövegét kell ide beírni.

Amennyiben szükséges, dokumentum csatolására is van lehetőség, ehhez a „Csatolt dokumentumok”
adatblokkban a dokumentum csatolására a „+ Fájl kiválasztása” gomb segítségével van lehetősége.

Ezt követően a mentés és a beadás gombok segítségével lehet a hiánypótlást, egyéb dokumentumot
benyújtani a Kincstárhoz.

51 / 53

4. Speciális esetek, jogcím specifikus mezők
4.1. EMVA – Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, VP- Fiatal mezőgazdasági termelők
elindítása
A vis maior esemény típusától függően kell kitölteni a Táblaadatok, vagy az Állatok fül mezőit az arra
vonatkozó fejezetben foglaltak szerint. Speciális esetben (pl.: akácost ért fagykár miatti méztermelés
csökkenés) szükséges lehet még ezen kívül az erdőrészlet adatainak megadása is, ilyenkor az alábbi
mezők kitöltése szükséges az előzőeken felül az „Erdőrészlet” fülön: „Községhatár”, „Erdőtag
azonosító”, „Részletjel/Erdőrészlet azonosító” vagy Blokkazonosító, valamint a Vis maior
esemény adatai közül: vis maior esemény”, „vis maior esemény kezdő dátuma”, „esemény
leírása”, „esemény hatása”, „vis maior eseménnyel érintett terület nagysága (ha)”.
4.2. EMVA-Agrár-környezetgazdálkodás, VP-M10.1.1-Agrár-környezetgazdálkodás VPM11.0-Ökológiai gazdálkodás
A fenti intézkedések esetén akkor kell a vis maior bejelentést az általános vis maior kérelem benyújtó
felületen megtenni, amennyiben a vis maior esemény a több évre vonatkozó
kérelmére/kötelezettségvállalására van hatással.
Speciális eset, amikor a vis maior miatti kötelezettség átadás/átvállalás kérelemmel, vagy a vis maior
miatti visszavonási kérelemmel egyidejűleg vis maior bejelentést is be kell, nyújtani, a vis maior
bejelentés mellékleteként pedig a vis maior tényét igazoló dokumentumokat is mellékelni kell.
Az adatok megadása a „Táblaadatok” fülön szükséges, az arra vonatkozó fejezetben foglaltak szerint.
A „Poligon azonosító” mező kitöltése is szükséges.
4.3. Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása
Az adatok megadása a „Táblaadatok” fülön szükséges.
A „Táblasorszám” mező kitöltése akkor szükséges, ha adott évben adott be egységes kérelmet.
A „Település” és „Helyrajzi szám” megadása mindenképpen szükséges a terület pontos
beazonosíthatósága érdekében.
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5. A felület működésével kapcsolatos hibabejelentés, kérdés
Kérjük, hogy a felület működésével, fennálló hibával kapcsolatban felmerülő kérdéseit, jelzéseit a
Kincstár
honlapjának
Mezőgazdaság
és
Vidékfejlesztés
alportálján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz) keresztül a Kérdés-válasz moduljában tegye fel,
megjelölve a kategóriát: Általános vis maior.
A probléma megoldását megkönnyíti, ha a hibáról képernyőmásolatot (Print Screen) mellékel.

További információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu), illetve
tájékoztatás kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
***
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