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Jégeső: 

 

 

 

 

Szilárd halmazállapotú, 

jégszemcsékből és azok 

képződményéből álló 

csapadék 

Káresemény 

definíciója: 

Kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a 

növénykultúra hozamcsökkenését okozza.  

Növény-

kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 

szükségessé tevő 

tőkiveréses 

jégesőkár 

 

Általános 

szabályozás 

Kelés 

[BBCH09] 

Amíg a terület 

újrahasznosítható 

80% levonásos önrész  

(a károsodott terület biztosítási 

összegére vonatkozóan, de a 

kártérítés max. 

65.000 Ft/ha) 

 

Kárkifizetés  = A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*; 

ha ez az összeg kisebb, mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha, ha 

a terület újratelepítésére sor kerül; különben 0. 

 

Pl.:  Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 

       Károsodott terület: 10 ha, újratelepítés szükséges. 

       Kárkifizetés = 10 ha x 250.000 Ft x (100% – 80%) = 500.000 Ft 

 

*  a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a 

Jégesőkár okozta 

hozamveszteségek 

Őszi és 

tavaszi 

vetésűek 

Kelés 

[BBCH09] 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést  
követő 30. nap 

I. változat: a károsodott terület 
biztosítási összegének 5%-a 
abszolút önrész. 
Kivételt képeznek: az ULT01-
ULT18, HAG01-HAG18, FRU04-
FRU16 kódú gyümölcskultúrák 
és a szőlő. A gyümölcskultúrák 
önrésze mindig a károsodott 
terület biztosítási összegének 
30%-a, a szőlőnél 10%-a. 
II. változat: önrész nincs,  
szántóföldi zöldségkultúrák, 
szőlő, gyümölcskultúrák (ULT01-
ULT18, HAG01-HAG18, FRU01-
FRU16), aromás-, gyógy- és 
fűszernövények (AGF01- AGF 
34) esetén nem választható. 

 
Kárkifizetés = (Károsodott terület kárszázaléka – Önrész %) x  
                        Károsodott terület biztosítási összege;   
ha a károsodott terület kárszázaléka ≥ 30% (kárküszöb); különben 0. 

 

Pl.: Búza, I. önrészváltozat:  
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 40% 
      Kárkifizetés = (40% – 5%) x 10 ha x 250.000 Ft = 875.000 Ft 
 
Pl.: Búza, II. önrészváltozat:  
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 40% 
      Kárkifizetés = 40% x 10 ha x 250.000 Ft = 1.000.000 Ft 

Ültetvények/ 
szőlő 

Rügyfakadás 
[BBCH09] 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést  
követő 40. nap 
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Tűz: Természeti esemény, így többek 
között villámcsapás, szárazság, 
öngyulladás által kiváltott, anyagi 
változásokkal együtt járó oxidációs 
folyamat, amely a gyulladási 
hőmérséklet hatására alakul ki 
öntáplálóan és terjedőképesen hő-, 
láng-, fény- és füsthatás kíséretében 

Káresemény 
definíciója: 

A kockázatviselés helyén termesztett növényekben természeti jelenség következtében kialakuló tűz miatt 
bekövetkezett olyan káresemény, amely üzemi szinten a növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű 
hozamcsökkenését okozza. A tűzesetet a tűzeset keletkezésének helye szerint illetékes hatóságnak 
igazolnia szükséges. 

Növény-
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

 
Általános 

szabályozás 

 
Kelés 

[BBCH09] 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 30. nap 

I. változat: a károsodott terület 
biztosítási összegének 5%-a 
abszolút önrész. 
Kivételt képeznek: az ULT01-
ULT18, HAG01-HAG18, 
FRU04-FRU16 kódú 
gyümölcskultúrák és a szőlő. A 
gyümölcskultúrák önrésze 
mindig a károsodott terület 
biztosítási összegének 30%-a, 
a szőlőnél 10%-a. 
II. változat: önrész nincs,  
szántóföldi zöldségkultúrák, 
szőlő, gyümölcskultúrák 
(ULT01-ULT18, HAG01-
HAG18, FRU01-FRU16), 
aromás-, gyógy- és 
fűszernövények (AGF01- AGF 
34) esetén nem választható. 

 
Kárkifizetés = (Károsodott terület kárszázaléka – Önrész %) x      
                        Károsodott terület biztosítási összege;  
ha a károsodott terület kárszázaléka ≥ 30% (kárküszöb); különben 0. 

 

Pl.: Búza, I. önrészváltozat: 
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 100% 
      Kárkifizetés = (100% – 5%) x 10 ha x 250.000 Ft = 2.375.000 Ft 
 
Pl.: Búza, II. önrészváltozat:  
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 100% 
      Kárkifizetés = 100% x 10 ha x 250.000 Ft = 2.500.000 Ft 
 

 
Gyümölcs/ 

szőlő 

 
Rügyfakadás 

[BBCH09] 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 40. nap 
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Vihar: A legalább húsz m/sec. szélsebesség, 
ideértve a szántóföldi növény 
állományában mechanikai sérülést 
okozó, a legalább húsz m/sec sebességű 
szél által szállított szemcse vagy 
részecske miatti homokverést is. 

Káresemény 
definíciója: 

A kockázatviselés helyén termesztett, biztosított növényekkultúrákban a vihar miatt bekövetkezett 
olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést eredményez (kalászosoknál 
szemkiverés, kalászletörés, teljes szalmaszár-és szárletörés, a növények gyökerestől történő 
kiszakadása; napraforgó tányérletörése, a növények kidőlése; repcebecők leverése, szemkiverés; 
kukorica szártörés és kidőlés; illetve betakarításkori veszteség, ami magába foglalja a legjobb 
betakarítási technika ellenére a földön fekvő termést; alma, körte, szőlő levert termése). 

Növény- 
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 
szükségessé 

tevő tőkiveréses 
viharkárok 

(homokverés) 

Általános 
szabályozás 

Kelés 
[BBCH09] 

Május 15. 

80% levonásos önrész (a 
károsodott terület 
biztosítási összegére 
vonatkozóan, de a 
kártérítés max. 
65.000 Ft/ha) 

Kárkifizetés = A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*; 
ha ez az összeg kisebb mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha, ha a 
terület újratelepítésére május 31-éig sor kerül, különben 0. 

 
Pl.:  Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
       Károsodott terület: 10 ha, újratelepítés szükséges. 

     Kárkifizetés = 10 ha x 250.000 Ft x (100% – 80%) = 500.000 Ft, 
 

* a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a 

Viharkár okozta 
hozam-

veszteségek 

Általános 
szabályozás 

20 nappal a 
technológiai érést 

megelőzően 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 30. nap Általánosan a károsodott 

terület biztosítási 
összegének 5%-a abszolút 
önrész, kivétel az ULT01-
ULT18, HAG01-HAG18, 
FRU01-FRU16 
hasznosítási kódú kultúrák 
és a szőlő. A 
gyümölcskultúrák önrésze 
a károsodott terület 
biztosítási összegének 
30%-a, a szőlőnél 10%-a. 
 

Kárkifizetés = (Károsodott terület kárszázaléka – Önrész %) x  
                         Károsodott terület biztosítási összege;  
 ha a károsodott terület kárszázaléka ≥ 30% (kárküszöb);  

 különben 0. 

 

Pl.: Búza:  
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Károsodott terület: 10 ha  
      Kárszázalék: 40% 
      Kárkifizetés = (40% – 5%) x 10 ha x 250.000 Ft = 875.000 Ft 

Kalászosok 
 

Május 16. 
 
 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 30. nap 

Őszi 
káposztarepce 

Kukorica, 
napraforgó 

Ültetvény 
Érés kezdete 

[BBCH81] 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 40. nap 

Vegyszeres 
érésszabályozás 

esetén 
 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

kezelést 
követő 10. nap 
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Téli fagy: A kockázatviselés helyén a téli 
időszakban a talajszinttől számított két 

méter magasságban mért - 15 °C  
vagy annál alacsonyabb hőmérséklet. 

Káresemény 
definíciója: 

A kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi 
takarmánykeverék kultúráinak a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a 
termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést 

eredményező káresemény 

Növény-
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 
szükségessé tevő 

téli fagykárok 

 
Általános 

szabályozás 

 
Növényspecifikus 
fagytűrés elérése 

Tárgyév 
március 31. 

80% levonásos önrész 
(a károsodott terület 
biztosítási összegére 
vonatkozóan, de a 
kártérítés max. 65.000 
Ft/ha) 

 

Kárkifizetés = A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*;      

ha ez az összeg kisebb mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha, ha a kár ≥ 

mint az érintett tábla biztosítási összegének 50%-a és a terület újratelepítésére 

sor kerül; különben 0. 

 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t, 5 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha,  
      Tábla biztosítási összege: 2.500.000 Ft,  
      újratelepítés szükséges  9 ha-on 
      Kárkifizetés = 9 ha x 250.000 Ft x (100% – 80%) = 450.000 Ft 
      a károsodott terület biztosítási összege > mint az érintett tábla    
      biztosítási összegének 50%-a  újratelepítés esetén jár a kártérítés 
 
* a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a 
 

 
Őszi gabonák 

Technológiailag 
elvárható tőszám 

megléte és a 
„szögállapot” 

elérése [BBCH10] 

Őszi 
káposztarepce 

Technológiailag 
elvárható tőszám 

megléte és 
legalább 8 leveles 
állapot [BBCH18] 

Téli fagykár  
okozta  
hozam-

veszteségek 

Ültetvények/ 
Szőlő 

Biztosítási évet 
megelőző év 
november 1. 

50% abszolút önrész 
(a érintett tábla 
biztosítási összegére 
vonatkozóan) 

 

Kárkifizetés = (Az érintett tábla kárszázaléka – Önrész %) x Az érintett  
                         tábla biztosítási összege;  
ha az érintett tábla kárszázaléka ≥ 50% 
 
Pl.: Biztosítási összeg: 1.000.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 20 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 60% 
      Kárkifizetés = (60% – 50%) x (10 ha x 1.000.000 Ft)= 1.000.000 Ft 
      Az érintett tábla kárszázaléka > 50%  van kárkifizetés 
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Tavaszi fagy: A kockázatviselés helyén tavaszi 
időszakban a talajszinttől 
számított két méter magasságban 

mért - 2 °C  vagy annál 
alacsonyabb hőmérséklet. 

Káresemény 
definíciója: 

A téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavaszi fagy miatt, a kockázatviselés helyén termesztett 
növényben bekövetkezett olyan káresemény, amelynek során a termőrügy, virág vagy terméskezdemény 
elhal, és ennek következtében a növénykultúra hozamcsökkenést szenved  

Növény-
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 
szükségessé tevő 
tavaszi fagykárok  

Általános 
szabályozás 

Április 1. 

Május 31. 
 

 
80% levonásos önrész (a 
károsodott terület 
biztosítási összegére 
vonatkozóan, de a 
kártérítés max. 
65.000 Ft/ha) 

 
 

Kárkifizetés: A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*;  

ha ez az összeg kisebb mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha;  

ha a kár ≥ mint az érintett növénykultúra biztosítási összegének 50%-a, és a 

terület újratelepítésére sor kerül, különben 0. 

 
Pl.:  Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
       Táblaméret: 10 ha (egyben az adott növény összterülete) 
       Tábla biztosítási összege: 2.500.000 Ft, 
       újratelepítés szükséges 9 ha-on 
       Kárkifizetés = 9 ha x 250.000 Ft x (100% – 80%) = 450.000 Ft 

       A kár > mint az érintett növénykultúra biztosítási összegének 50%-a  a  

       terület újratelepítése esetén jár a kártérítés 

 
* a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a 
 

Tavaszi fagykár 
okozta  
hozam-

veszteségek 

Szántóföldi 
növények 

Április 1. 

 
50% abszolút önrész 
(a károsodott 
növénykultúra biztosítási 
összegére vonatkozóan) 

 
 

 
Kárkifizetés = (Az érintett növénykultúra  kárszázaléka – 50% Önrész*) x Az  
                         érintett növénykultúra biztosítási összege; 
ha a kárszázalék növénykultúra szinten ≥ 50%, különben 0. 
 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Az érintett növénykultúra teljes területe: 10 ha, 
      Károsodott terület: 10 ha,  
      tényleges hozam 1 t/ha kultúra és üzemi szinten 
      Kárszázalék: (5t – 1t)/5t = 80% > 50%, van kárkifizetés 
      Kárkifizetés = (80% – 50%) x 2.500.000 Ft = 750.000 Ft 
       
*az érintett növénykultúra biztosítási összegének 50%-a. 
 

Ültetvények/ 
szőlő 

Fehérbimbós 
állapot/ 

végleges 
metszés 

[BBCH57-59] 
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Őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi 
időszakban a talajszinttől 
számított két méter magasságban 
mért mínusz 2 °C vagy annál 
alacsonyabb hőmérséklet 

Káresemény 
definíciója: 

Szeptember 1. és október 31. között az őszi fagy miatt a kockázatviselés helyén bekövetkezett olyan 
káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést (mennyiségi veszteség) eredményez. 
Hozamcsökkenés akkor áll fenn, ha az őszi fagy hatására a szemtermés illetve a gyümölcs felreped. Őszi 
fagy eredményezte minőségi veszteségekre nem terjed ki a fedezet. 

Növény-
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Őszi fagykár 
okozta  
hozam-

veszteségek 

Szántóföldi 
növények 

Szeptember 1. 

 
Október 31. a  

telepítés 
évében 

 
50% abszolút önrész 

(a károsodott 
növénykultúra biztosítási 
összegére vonatkozóan) 

 
 

 
Kárkifizetés = (Az érintett növénykultúra kárszázaléka – 50% Önrész*) x Az  
                         érintett növénykultúra biztosítási összege; 
ha a kárszázalék növénykultúra szinten ≥ 50%, különben 0. 
 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Az érintett növénykultúra teljes területe: 10 ha, 
      Károsodott terület: 10 ha, tényleges hozam 1 t/ha kultúra és üzemi  
      szinten 
      Kárszázalék: (5t – 1t)/5t = 80% > 50%, van kárkifizetés 
      Kárkifizetés = (80% – 50%) x 2.500.000 Ft = 750.000 Ft 
       
*az érintett növénykultúra biztosítási összegének 50%-a 
 
 
 

Ültetvények/ 
szőlő 

Szeptember 1. 

 
Technológi-
ailag érett 
állapot, de 

legkésőbb a 
biztosítási 

időszak október 
15-e  
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Aszály: Az a természeti esemény, amelyek során a 
kockázatviselés helyén az adott növény 
vegetációs időszakán belül 30 egymást 
követő napon belül lehullott csapadék 
összes mennyisége a tíz millimétert nem 
éri el. (a 30 napot a biztosítás/módosítás 
hatálybalépésétől kell számítani) 

Káresemény 
definíciója: 

Kockázatviselés helyén termesztett növényekben aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, 
amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz. 

Növény- 
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Általános 
szabályozás 

Március 1. 

Technológiailag 
érett állapot 
[BBCH 87] 

50% abszolút önrész 
(a károsodott 
növénykultúra 
biztosítási összegére 
vonatkozóan) 

 

Kárkifizetés = (Az érintett növénykultúra kárszázaléka – 50% Önrész*) x                    
                         Az érintett növénykultúra biztosítási összege;  
ha a kárszázalék növénykultúra szinten ≥ 50%; különben 0. 

 
 
Átlaghozam: egy, az egységes kérelem alapján számított átlaghozam 
Tényleges hozam: a kárszakértő által a helyszínen megállapított hozam 
 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Az érintett növénykultúra teljes területe: 10 ha, átlag hozam: 5 t/ha 
      Károsodott terület: 10 ha, tényleges hozam 1 t/ha kultúra és üzemi  
      szinten 
      Kárszázalék: (5t – 1t)/5t = 80% > 50%, van kárkifizetés 
      Kárkifizetés =  (80% –50%) x 2.500.000 Ft = 750.000 Ft  
 
*az érintett növénykultúra biztosítási összegének 50%-a 

Szántóföldi 
növények 

Technológiailag 
elvárható tőszám 

elérése és legalább 
10 cm-es 

növénynagyság 
[BBCH30] 

Őszi káposztarepce 

Technológiailag 
elvárható tőszám 

elérése és legalább 
8 leveles állapot 

[BBCH18] 

Napraforgó 

Technológiailag 
elvárható tőszám 

elérése és legalább 
6 leveles állapot 

[BBCH18] 

Ültetvény Március 1. 
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Felhőszakadás: Azon időjárási jelenség, amelynek 
során a kockázatviselés helyén 
lehullott csapadék 20 perc alatt mért 
áltagos intenzitása elérte vagy 
meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, 
vagy a lehullott csapadék mennyisége 
24 óra alatt elérte vagy a meghaladta 
a 45 mm-t. 

Káresemény 
definíciója: 

Hozamveszteségnek minősül a május 16-tól a növénykultúra elérhető terméshozamában felhőszakadás által 
közvetlenül okozott csökkenés, mely kalászosoknál szemkiverést, kalászletörést, teljes szalmaszál- vagy 
szártörést, a növények gyökerestől történő kiszakadását; napraforgónál tányérletörést, a növények kidőlését; 
a repcebecők leverését, szemkiverést; kukorica esetén szártörést és a növény kidőlését; kukorica szártörés 
és kidőlés, illetve betakarításkori veszteséget – ami magába foglalja a legjobb betakarítási technika ellenére a 
földön fekvő termést –;  a szőlőfürtöt tartó hajtás letörését ererdményezi. A Biztosító nem nyújt fedezetet az 
ún. következményi károkra, melyek a felhőszakadás eredményezte egybefüggő vízfelület, kórokozók, 
kártevők által okozott betegség következtében keletkeznek, csakúgy, mint a termékenyülési vagy a túlzott 
műtrágyázással összefüggő állománymegdőlésből eredő károkra. Ugyancsak nem biztosított a 
minőségromlás, valamint a rothadás miatti károk, a cseresznye és meggy felrepedése és a szőlőkultúrák 
fürtszerkezet lazulása.    

Növény- 
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 
szükségessé tevő 

károk 

Általános 
szabályozás 

Vetés Május 15. 

80% levonásos önrész 
(az érintett terület 
biztosítási összegére 
vonatkozóan, de a 
kártérítés max.  
65.000 Ft/ha) 
 

Kárkifizetés = A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*; 

ha ez az összeg kisebb, mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha, ha a 

kár ≥ mint az érintett tábla biztosítási összegének 40%-a és a terület 

újratelepítésére sor kerül; különben 0. 

 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t, 5 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha, Tábla biztosítási összege: 2.500.000 Ft,  
      újrahasznosítás szükséges 9 ha-on 
      Kárkifizetés = 9 ha x 250.000 Ft  x (100% – 80%) = 450.000 Ft 
      a károsodott terület biztosítási összege > mint az érintett tábla      
      biztosítási összegének 40%-a  újratelepítés esetén jár a kártérítés 
                        
* a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a  

Hozamveszteséget 
okozó károk  

 

Általános 
szabályozás 

Május 16. 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 30. nap 40% abszolút önrész 

(az érintett 
tábla biztosítási 
összegére vonatkozóan) 
 

Kárkifizetés = (Az érintett tábla kárszázaléka – Önrész %) x Az érintett          

                         tábla biztosítási összege;  

ha a kár ≥ mint az érintett tábla biztosítási összegének  40%-a. 

 
Pl.: Az érintett tábla biztosítási összegének 40% abszolút önrész esetén: 
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha, Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 60% 
      Kárkifizetés = (60% – 40%) x (10 ha x 250.000 Ft) = 500.000 Ft 
      Az érintett tábla biztosítási összegének kárszázaléka > 40%  van  
      kárkifizetés 

Ültetvények 
Szerződés 
létrejötte 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 40. nap 
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Mezőgazdasági 
árvízkár: 

A folyók vagy vízfolyások védművekkel 
határolt területéről nem emberi 
beavatkozás miatt kilépő víz. 

Káresemény 
definíciója: 

A kockázatviselés helyén termesztett növényben a mezőgazdasági árvíz miatt bekövetkezett olyan 
káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz. 

Növény- 
kultúra 

Kockázatviselés 
Önrész Kárszámítás 

kezdete vége 

Újratelepítést 
szükségessé tevő 

károk 

Általános 
szabályozás 

Vetés Május 15. 

80% levonásos önrész 
(az érintett terület 
biztosítási összegére 
vonatkozóan, de a 
kártérítés max.  
65.000 Ft/ha) 
 

Kárkifizetés = A károsodott terület biztosítási összege – 80% Önrész*; 

ha ez az összeg kisebb, mint 65.000 Ft/ha; egyébként 65.000 Ft/ha, ha a 

kár ≥ mint az érintett tábla biztosítási összegének 40%-a és a terület 

újratelepítésére sor kerül; különben 0. 

 
Pl.: Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t, 5 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha, Tábla biztosítási összege: 2.500.000 Ft,  
      újrahasznosítás szükséges 9 ha-on 
      Kárkifizetés = 9 ha x 250.000 Ft  x (100% – 80%) = 450.000 Ft 
      a károsodott terület biztosítási összege > mint az érintett tábla      
      biztosítási összegének 40%-a  újratelepítés esetén jár a kártérítés 
                        
* a károsodott terület biztosítási összegének 80%-a  
 

Hozamveszteséget 
okozó károk  

 

Általános 
szabályozás 

Május 16. 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 30. nap 40% abszolút önrész 

(az érintett 
tábla biztosítási 
összegére vonatkozóan) 
 

Kárkifizetés = (Az érintett tábla kárszázaléka – Önrész %) x Az érintett          

                         tábla biztosítási összege;  

ha a kár ≥ mint az érintett tábla biztosítási összegének  40%-a. 

 
Pl.: Az érintett tábla biztosítási összegének 40% abszolút önrész esetén: 
      Biztosítási összeg: 250.000 Ft/ha (50.000 Ft/t x 5 t/ha) 
      Táblaméret: 10 ha, 
      Károsodott terület: 10 ha 
      Kárszázalék: 60% 
      Kárkifizetés = (60% – 40%) x (10 ha x 250.000 Ft) = 500.000 Ft 
      Az érintett tábla biztosítási összegének kárszázaléka > 40%  van  
      kárkifizetés 

Ültetvények 
Szerződés 
létrejötte 

Betakarítás, 
legkésőbb a 

technológiai érést 
követő 40. nap 

 


