A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
89/2020. (VIII. 25.) számú
KÖZLEMÉNYE
a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által
az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 2/2017. (I. 30.)
számú, a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás
átírásának rendjéről szóló 4/2017. (II. 9.) számú, a történelmi bázisjogosultsághoz
kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar Államkincstár ügyfeleivel megkötött
előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségről
szóló 6/2017. (II. 16.) számú, a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján
megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos
eljárási szabályokról szóló 23/2017. (III. 21.) számú és a zöldség és gyümölcs
szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírásával kapcsolatban bekövetkezett változásról
szóló 33/2017. (IV. 7.) számú Kincstár Közlemény módosításáról
I. Jelen közlemény célja
A Magyar Államkincstár postai levelezési címe 2020. augusztus 3. napjától megváltozott, az
eddigi 1476 Budapest, Pf. 407. cím helyett a postai levelezési cím az alábbi:
Magyar Államkincstár
1892 Budapest
Jelen közlemény
 a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a
felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről
szóló 2/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény,
 a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás
átírásának rendjéről szóló 4/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény,
 a történelmi bázisjogosultsághoz kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar
Államkincstár ügyfeleivel megkötött előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő
tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 6/2017. (II. 16.) számú
Kincstár Közlemény,
 a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság
jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 23/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közlemény és
 a zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírásával
kapcsolatban bekövetkezett változásról szóló 33/2017. (IV. 7.) számú Kincstár
Közlemény
(a továbbiakban: Közlemények) módosításáról rendelkezik.
II. Módosuló rendelkezések
 A Közleményeknek a havi, éves kimutatások, illetve minden egyéb kérelem és jelentés,
továbbá átírási kérelem, illetve nyilatkozat benyújtásának helyét szabályozó pontjai (a
2/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény V. pontja, a 6/2017. (II. 16.) számú
Kincstár Közlemény IV. pontja, a 4/2017. (II. 9.) számú, a 23/2017. (III. 21.) számú és
a 33/2017. (IV. 7.) számú Kincstár Közlemény VIII. pontja) az alábbiak szerint
módosulnak:

A benyújtás helye:
„Magyar Államkincstár
Közvetlen Támogatások Főosztálya
(postacím: 1892 Budapest)”
 A Közlemények mellékleteit képező – jelen közlemény IV. pontjában felsorolt –
nyomtatványok fejlécei az alábbiak szerint módosulnak:
„Benyújtandó a Magyar Államkincstárhoz (1892 Budapest)”
Jelen közlemény mellékleteit képező nyomtatványok a jelen közlemény hatálybalépésétől
alkalmazandóak. A Közlemények érintett mellékletei egyidejűleg kicserélésre kerülnek a jelen
közlemény mellékleteivel megegyező nyomtatványokra.
A Közlemények, illetve mellékleteik módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
IV. Mellékletek
A 2/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közleményhez kapcsolódóan:
1. számú melléklet - K1010 Felvásárlóként való jóváhagyás iránti kérelem
2. számú melléklet - K1070 Felvásárló havi jelentése a felvásárolt tej mennyiségéről és
zsírtartalmáról
3. számú melléklet - K1073 Felvásárló általi tájékoztató a termelővel kötött szerződésről,
illetve annak megszűnéséről - főlap
4. számú melléklet - K1080 A felvásárló éves jelentése a felvásárolt tej mennyiségéről - főlap
A 4/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közleményhez kapcsolódóan:
5. számú melléklet – K9000 Történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelem
Átruházás/ideiglenes átengedés esetén
6. számú melléklet – K9001 Történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelem visszavonása
7. számú melléklet – K9002 Történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelem öröklés/
jogutódlás esetén
8. számú melléklet – K9003 Lemondási kérelem történelmi bázisjogosultságról az országos
tartalék javára történő lemondáshoz

A 6/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közleményhez kapcsolódóan:
9. számú melléklet – K9087
Nyilatkozat Előfinanszírozásról A történelmi
bázisjogosultság(ok)ra vonatkozó előfinanszírozási szerződések, illetve az előfinanszírozás
rendezésének kérdésében a pénzintézettel történő megállapodás tényének nyilvántartásba
vétele érdekében
A 23/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közleményhez kapcsolódóan:
10. számú melléklet – K0180 Dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti
kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén
A 33/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közleményhez kapcsolódóan:
11. számú melléklet – K0109 Zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
átírása iránti kérelem öröklés /jogutódlás esetén
V. További információk
További
információk
megtalálhatóak
a
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/), illetve további
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

Kincstár
tájékoztatás

honlapján
kérhető az

Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020. augusztus 25.
dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős
elnökhelyettes

