A Magyar Államkincstár
6/2022. (2022. I. 12.) számú
KÖZLEMÉNYE
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2021. tárgyévi kötelezettségek
teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és
általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről
I. A Közlemény célja
Jelen Közlemény célja, hogy a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal
összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló
53/2015. (IX.14.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti mezőgazdasági és általános
csekély összegű támogatások igényléséhez, illetve a szerkezetátalakítási program 2021.
tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat megtételéhez nyomtatványt
rendszeresítsen és a támogatási kérelem, illetve a nyilatkozat benyújtásával kapcsolatosan
tájékoztatást nyújtson.
II. A dohány szerkezetátalakítási program 2021.
teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

tárgyévi

kötelezettségeinek

A 2021. tárgyévre vonatkozóan a kötelezettségek teljesítéséről nyilatkoznia kell azon
ügyfeleknek:



akik dohánytermelők, azaz a Rendelet szerinti Burley, illetve Virginia dohány
szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkeznek,
illetve, mint együttműködő termelők dohánytermelőtől átvállaltak munkaórára, vagy
munkaórára és árbevételre vonatkozó kötelezettséget, és azt jóváhagyták.

A kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozatot MINDEN szerkezetátalakítási
programban résztvevő dohánytermelőnek a jelen Közlemény 1. mellékletében szereplő,
K0217 számú nyomtatvány benyújtásával (annak 1-3. pontjának kitöltésével) kell
megtennie. Az együttműködő termelőnek önállóan kell nyilatkozatot benyújtania az
átvállalt kötelezettségek teljesítéséről.
III. A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő kötelezettségei
A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a 2021. tárgyévben köteles:
1. A jogosult településen az őt megillető szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok
számánál nem kevesebb hektárszámmal megegyező területre egységes területalapú
támogatást (SAPS) igényelni.
2. Az elismert tevékenység keretében szerkezetátalakítási támogatási jogosultságonként
500 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani (töredék hektár
figyelembevételével megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén
ezt arányosan kell teljesíteni).
3. Az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 200 000
forint árbevételt teljesíteni (töredék hektár figyelembevételével megállapított
szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell teljesíteni).
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Elismert élőmunka ráfordításnak, illetve elismert tevékenységnek csak az egységes
kérelemben megjelölt jogosult településen végzett tevékenység vehető figyelembe,
amelyről a termelő nyilatkozott!
IV. Az élőmunka teljesítési kötelezettség elszámolásának szabályai a 2021. tárgyévre
vonatkozóan
Pénzügyi bizonylatokkal igazolható elismert tevékenység keretében végzett élőmunka
ráfordítási kötelezettségek:
 A saját elvégzett munka elismeréseként a természetes személyű dohánytermelő és a vele
együttműködő termelő esetében külön-külön 200 000 forint árbevételi teljesülése esetén
személyenként legfeljebb 500 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élőmunka
ráfordítás igazoltnak minősül, ún. bónusz munkaóraként.


Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetérő szóló 2019. évi CXXII. törvény (a
továbbiakban: hatályos Tbj. törvény) alapján
a) legalább a hatályos Tbj. törvényben meghatározott minimálbérrel megegyező bevétel
után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül, azaz a
2021. évre 2032 munkaóra számolható el,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az
elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

 Amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet
megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt és a járulékokat a
hatályos Tbj. törvény alapján
a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének a
hatályos Tbj. törvényben meghatározott százaléka után fizette meg, úgy az teljes
munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül, azaz 2021. évre 2032 munkaóra
számolható el,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az
elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.
 Amennyiben a természetes személy a fentebb foglaltaktól eltérően szociális hozzájárulási
adó fizetésére kötelezett és a szociális hozzájárulási adót a szociális hozzájárulási adóról
szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho törvény) alapján
a) legalább 200 000 Ft árbevételnek megfelelő összeg Szocho törvényben meghatározott
százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
azaz 2021. évre 2032 munkaóra számolható el,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az
elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.
 Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett dohánytermelő a szerkezetátalakítási
program teljesítésének az egyik feltételét jelentő elismert élőmunka ráfordítást részben
vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, akkor köteles a
munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után fizetendő közterhek
megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.
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A dohánytermelő az árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját és az együttműködő termelő
nevére szóló érvényes és pénzügyileg rendezett pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg,
amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és
az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Ha a dohánytermelő az ellenőrzéskor a teljesítésként
vállalt összegről szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem, vagy csak annak egy részéről tudja
bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a
dohánytermelő a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó, érintett év vonatkozásában az
árbevétel teljesítésére vonatkozó feltételt nem vagy csak részben teljesítette.
V. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése
Azon dohánytermelők, illetve együttműködő termelők, akik a tárgyév vonatkozásában
résztvesznek a szerkezetátalakítási programban és teljesítették a kötelezettségeket,
mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek.
A mezőgazdasági csekély összegű támogatást - a kötelezettség-megosztásra is figyelemmel azon aktivált szerkezetátalakítási támogatási jogosultság mértékéig igényelheti a
dohánytermelő és a vele együttműködő termelő, melyek vonatkozásában a
szerkezetátalakítási programban előírt követelményeket teljesítették, azzal, hogy
kérelmezőnként legfeljebb öt szerkezetátalakítási jogosultság alapján igényelhető a
támogatás.
A támogatás legfeljebb a tárgyévi egységes területalapú támogatás vonatkozásában Burley,
illetve Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület után és annak mértékéig
adható, amely terület vonatkozásában a dohányhasznosítás a 2021. tárgyévre vonatkozó
egységes területalapú támogatási kérelemre hozott határozatban elfogadásra került.
A támogatás további feltétele, hogy a dohánytermelő rendelkezzen:
 elsődleges feldolgozóval kötött szerződéssel Virginia, illetve Burley dohány
termelésére, és
 a szerződésben foglalt mennyiségű megtermelt dohány átvételét igazoló
dokumentummal, amelynek szigorú számadású bizonylatnak kell lennie.
Csökkentések:
 Amennyiben a kérelmezők a fenti feltételeknek megfelelőnél több szerkezetátalakítási
jogosultság alapján igénylik a támogatást, úgy elsőként az együttműködő termelők
esetében csökken a támogatás a kötelezettség-megosztás arányában.


Amennyiben a szerződésben meghatározott dohánymennyiségnél kevesebb dohány
kerül megtermelésre, illetve igazolásra, úgy elsőként az együttműködő termelők
esetében csökken a támogatás a kötelezettség-megosztás arányában.

Az igénylést az 1. mellékletben szereplő, K0217 számú nyomtatvány benyújtásával
(annak 4. pontjának kitöltésével) kell megtenni. Az együttműködő termelőnek,
amennyiben igényel csekély összegű támogatást, önálló támogatási kérelmet kell
benyújtania a K0217 számú nyomtatványon.
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A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
 Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohánytermesztésre
vonatkozóan.
 A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat(ok)
másolata.
VI. Általános csekély összegű támogatás igénylése
A dohánytermelő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás mellett általános csekély
összegű támogatást is igényelhet azon jogosultságok után, amelyekre az előírt
kötelezettségeket teljesítette és amelyek alapján sem ő, sem a vele egyűttműködő termelő nem
igényelhetett mezőgazdasági csekély összegű támogatást. A támogatás igénylésének feltétele,
hogy a dohánytermelő minden jogosultsága után (beleszámolva a mezőgazdasági csekély
összegű támogatás igénylésének alapjául szolgáló jogosultságot is) működtessen, vagy
béreljen legalább 0,2 egységnyi dohányszárítót. Öt szerkezetátalakítási jogosultságonként
tehát egy szárítót kell üzemeltetni vagy bérelni az igényléshez, beleértve a mezőgazdasági
csekély összegű támogatás igénylésének alapjául szolgáló öt szerkezetátalakítási jogot is.
Egy dohányszárító egységnek minősül:
 mesterséges szárítás esetén a Rendelet 1. § 6. pontja szerint a nyersdohány szárítására
alkalmas, energiával fűtött, zárt kamrás, 5000 kg nyers dohány befogadására alkalmas
kapacitású vagy részkapacitású berendezés, vagy ilyen mennyiségű kapacitással bíró,
különálló berendezések összessége;
 természetes szárítás esetén a Rendelet 14. § (6) bekezdése szerint egy 400
légköbméterű dohányszárító.
Példa az igénylés mértékére a Rendelet 14. § (6) és (7) bekezdése értelmében:
20 szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkező dohánytermelőnek, aki igényel:
 5 jogosultság alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatást és
 5 jogosultság alapján a vele együttműködő termelő is igényel mezőgazdasági csekély
összegű támogatást,
 10 jogosultság után igényelhet általános csekély összegű támogatást, ha rendelkezik
saját, vagy bérelt, legalább 20*0,2, vagyis 4 dohányszárító egységgel (pl. 4*5000 kg
nyersdohány szárítására alkalmas mesterséges dohányszárítóval).
Az igénylés további feltétele:
 mesterséges szárítás esetén üzemnapló vezetése a dohányszárító tényleges
működtetésének igazolására (a 133/2015. (XI. 9.) számú MVH közlemény szerint) .
 természetes szárítás esetén a szárítás igazolására fűzőzsineg felhasználást saját névre
szóló számlával kell igazolni (jogosultságonként 7 kg természetes alapanyagú
fűzőzsineg)
 falugazdász igazolás az üzemeltetett mesterséges, illetve természetes szárítók
számáról (tartalmazza a K0217-es nyomtatvány 10. pontja).
Bérszárítás:
Bérszárítás esetén, csak az a szárító kapacitás adható bérbe, amely alapján nem igényelt a
dohánytermelő, illetve a vele együttműkődő termelő sem mezőgazdasági, sem általános
csekély összegű támogatást.
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Az igénylést az 1. mellékletben szereplő, K0217 számú nyomtatvány benyújtásával
(annak 5. pontjának kitöltésével) kell megtenni.
A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
 Mesterséges dohányszárítás esetén üzemnapló (üzemeltetés és bérbevétel esetén is).
 Természetes dohányszárítás esetén fűzőzsineg számla.
VII. A K0207 nyomtatvány benyújtásának feltételei
A nyilatkozatot, illetve támogatási kérelmet a K0217 számú nyomtatványon postai úton
kell benyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatalhoz a
közlemény kiadásakor hatályos rendelet szerint:
2022. február 15-ig
A benyújtás határidejére vonatkozó jogszabály-módosítás kiadása van folyamatban.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kérelmet a Kincstár mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 56. § (2)
bekezdésében felsorolt indokok alapján visszautasítja, így különösen az alábbi
esetekben:
 nem a jelen közleményben rendszeresített, hatályos nyomtatványon, vagy
 nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy
 nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs - megfelelően
- igazolva), vagy
 a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával a kérelmet.
VIII. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Kincstár az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel
és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény
rendelkezései (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek//kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny) irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az ügyfélnyilvántartási rendszerben szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
IX. Ellenőrzések
A Kincstár a nyilatkozatokat adminisztratív úton minden esetben teljeskörűen ellenőrzi,
továbbá a kötelezettségek teljesítését jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.
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X. A közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. sz. melléklet: K0217 számú nyomtatvány - A dohány szerkezetátalakítási programmal
összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem,
és nyilatkozat a 2021. évi kötelezettségek teljesítéséről;
2. sz. melléklet: Kitöltési útmutató - K0217 számú nyomtatvány;
3. sz. melléklet: Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati
Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról.
XI. Kapcsolódó jogszabályok


az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (ún. általános de minimis rendelet);



az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (ún. mezőgazdasági de minimis
rendelet);



az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és
akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (ún. halászati de minimis
rendelet);



a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;



a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben
igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló
53/2015. (IX. 14.) FM rendelet.

XII. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2020. tárgyévi
kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető
mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről
szóló 8/2021. (2021. II. 9.) számú Kincstár Közlemény hatályát veszti.
További információ a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található, valamint az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.
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Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2022. január 12.

Detre Miklós
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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