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V. A Kormany tagjainak rendeletei

Az ag rarm in iszter 11/2022. (III. 25.) AM rendelete
a dohanyagazat m ukodesehez es a COVID-19 v ilag ja rvan y  agazatra gyakoro lt gazdasagi negativum ainak 
az e llentete lezesehez nyu jto tt tam ogatasro l

A mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez kapcsolodo eljaras egyes 
kerdeseirol szolo 2007. evi XVII. torveny 81. § (5) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- es 
hataskorerol szolo 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezoket 
rendelem el:

1. Ertelmezo rendelkezesek

1. § E rendelet alkalmazasaban
1. atmeneti tamogatas: a koronavirus jarvany miatt nehez gazdasagi helyzetbe kerult agrarvallalkozasok es 

elelmiszer-feldolgozast vegzo vallalkozasok reszere nyujtando atmeneti tamogatas igenybevetelenek 
altalanos felteteleirol szolo 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a tovabbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet]
1. § b) pontja szerinti tamogatas;

2. dohanytermelo: aki vagy amely a dohany szerkezetatalakitasi nemzeti programrol es az azzal osszefuggesben 
igenyelheto csekely osszegu tamogatasok felteteleinek megallapitasarol szolo 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 
[a tovabbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] alapjan megallapitott Burley, illetve Virginia dohany 
szerkezetatalakitasi tamogatasi jogosultsaggal rendelkezik;

3. dohanyterulet: a dohanytermelo egyseges kerelmeben DBU01 es DVI02 hasznositasi kodszamon megjelolt 
terulet;

4. elsodleges feldolgozo: az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 12. pontja szerinti feldolgozo;
5. kapcsolt vallalkozas: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vallalkozas;
6. referenda terulet: az a hektarban kifejezett, a dohanytermelo 2022. evi egyseges kerelmeben -  az egyseges 

kerelemre vonatkozo unios jogi aktusban foglalt kesedelmes benyujtasi hataridoig -  bejelentett 
dohany teruletmeret es a dohanytermelonek az elsodleges feldolgozoval a 2022. evre kotott felvasarlasi 
szerzodesben szereplo dohanymennyiseg megtermelesere szolgalo, az elsodleges feldolgozo altal 
a 2022. evre vonatkozoan elozetesen igazolt teruletmeret kozul a kisebb terulet.

2. A tamogatas formaja es keretosszege

2. § (1) E rendelet alapjan a dohanytermelo legfeljebb a referencia terulete utan -  vissza nem teritendo atmeneti
tamogataskent -  tamogatast vehet igenybe.

(2) A tamogatas keretosszege legfeljebb 4300 millio forint.

3. A tamogatas igenybevetelenek feltetelei

3. § (1) A tamogatas igenybevetelere az a dohanytermelo jogosult, aki vagy amely
a) a tamogatas iranti kerelem (a tovabbiakban: tamogatasi kerelem) benyujtasanak idopontjaban

aa) nem all felszamolasi, vegelszamolasi, kenyszertorlesi eljaras vagy csodeljaras alatt, es
ab) megfelel az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 50. § (1) bekezdes a) es c) pontjaban 

foglalt kovetelmenyeknek, valamint
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b) a tamogatasi kerelmenek benyujtasaval egyidejuleg nyilatkozik
ba) arrol, hogy kozepvallalkozokent 2019. december 31-en nem minosult a 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdese szerinti nehez helyzetben levo vallalkozasnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatalya ala nem tartozo tamogatasi program vagy egyedi tamogatas 

alapjan altala, valamint kapcsolt vallalkozasnak minosulo vallalkozasai altal korabban mar igenybe 
vett egyeb atmeneti tamogatas osszegerol euroban kifejezve,

bc) arrol, hogy kapcsolt vallalkozasnak minosul-e,
bd) a kapcsolt vallalkozasok azonosito adatairol (nev, adoszam vagy adoazonosito jel, ugyfel-azonosito), 

es
be) az a) pontban foglaltakrol.

(2) A tamogatas osszege referencia terulet szerinti hektaronkent legfeljebb 1 300 000 forint.

4. A tamogatasi kerelem

4. § (1) A tamogatasi kerelem 2022. aprilis 11. es 25. kozott elektronikus uton, ugyfelkapus azonositast kovetoen az erre 
a celra rendszeresitett elektronikus urlapkitolto feluleten (a tovabbiakban: elektronikus urlapkitolto felulet) keresztul 
nyujthato be a Magyar Allamkincstarhoz (a tovabbiakban: Kincstar), azzal, hogy egy dohanytermelo egy tamogatasi 
kerelmet nyujthat be.

(2) A tamogatasi kerelem tartalmazza a dohanytermelo azonosito adatait (nev, ugyfel-azonosito) es a 3. § (1) bekezdes 
b) pontjaban foglalt nyilatkozatokat.

(3) A tamogatasi kerelemhez mellekelni kell az elsodleges feldolgozo igazolasanak a masolatat, amely tartalmazza
a) a dohanytermelo azonosito adatait (nev, ugyfel-azonosito),
b) az elsodleges feldolgozo reszere 2022. evben ertekesitesre kerulo dohany fajtajat, tervezett mennyiseget es
c) a dohanyterulet nagysagat (hektarban kifejezve negy tizedesjegyig), amelyen a dohanytermelo az elsodleges 

feldolgozoval a 2022. evre kotott felvasarlasi szerzodesben szereplo dohanymennyiseget megtermeli.
(4) A tamogatasi kerelemre indult eljaras soran minden dokumentumot, igy a hianypotlashoz kapcsolodo 

dokumentumokat -  a felugyeleti eljarashoz kapcsolodo kerelmek kivetelevel -  es a jogorvoslati eljarashoz 
kapcsolodo dokumentumokat is, az elektronikus urlapkitolto feluleten keresztul kell benyujtani. A nem elektronikus 
uton benyujtott dokumentum a dontes meghozatalanal nem veheto figyelembe.

(5) Az eljaras soran kotelezo az elektronikus kapcsolattartas. A kotelezo elektronikus kapcsolattartasra tekintettel 
a Kincstar az ertesiteseket, dokumentumokat, valamint a donteseit elektronikus uton kozli a dohanytermelovel vagy 
meghatalmazottjaval.

(6) Ha a kerelemre indult eljarasban foglalt kotelezettsegek elektronikus uton torteno teljesitese soran a dohanytermelo 
helyett es neveben meghatalmazottja jar el, akkor a meghatalmazott a Kormany altal biztositott elektronikus 
azonositasi szolgaltatassal elerheto elektronikus feluletet hasznalja az eljarasi cselekmenyek elektronikus 
elvegzesehez. A meghatalmazott utjan torteno eljarasra a mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati 
tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez kapcsolodo eljaras egyes kerdeseirol szolo 2007. evi XVII. torvenynek 
a meghatalmazottra vonatkozo rendelkezeseit, valamint az Europai Mezogazdasagi Garancia Alapbol, valamint 
a kozponti koltsegvetesbol finanszirozott egyes tamogatasok igenybevetelevel kapcsolatos eljarasi szabalyokrol szolo 
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazasra vonatkozo rendelkezeseit kell alkalmazni.

(7) A tamogatasi kerelem a benyujtasat kovetoen legkesobb az (1) bekezdesben meghatarozott hatarido vegeig, 
az elektronikus urlapkitolto feluleten keresztul modosithato. Modositas eseten az utolso tamogatasi kerelmet kell 
elbiralni. A tamogatasi kerelem benyujtasanak idopontja az utolso modosito kerelem benyujtasanak idopontja.

(8) A Kincstar -  az (1) bekezdesben meghatarozott idoszakban benyujtott tamogatasi kerelmek vonatkozasaban - 
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott ertekhatart meghalado tamogatasi 
igenyt elutasitja, illetve annak osszeget a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
allapitja meg.

5. § (1) A Kincstar legkesobb 2022. junius 30-aig dont a tamogatas szempontjabol figyelembe veheto referencia terulet
hektarban kifejezett nagysagarol es a tamogatas osszegerol.

(2) A forintban meghatarozott osszegek eurora torteno atszamftasanal a tamogatasi kerelem benyujtasi honapjanak 
elso napjan ervenyes, az Europai Kozponti Bank altal kozzetett, ket tizedesjegy pontossaggal meghatarozott 
devizaarfolyamot kell alkalmazni.
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(3) Ha a jogos igenyek egyuttesen meghaladjak a 2. § (2) bekezdeseben meghatarozott keretosszeget, akkor 
a rendelkezesre allo forrast a benyujtott tamogatasi kerelmekben foglalt jogos igenyek kozott egyenlo aranyban 
kell felosztani.

(4) A tamogatas osszege -  a dohanytermelo kapcsolt vallalkozasait is figyelembe veve, az „Allami tamogatasi 
intezkedesekre vonatkozo ideiglenes keret a gazdasagnak a jelenlegi COVID-19-jarvannyal osszefuggesben valo 
tamogatasa celjabol" cimu, 2020. marcius 19-i 2020/C 91 I/01 szamu europai bizottsagi kozlemeny (a tovabbiakban: 
kozlemeny) 3.1. szakasza alapjan nyujtott egyeb tamogatasokkal egyutt -  dohanytermelokent nem haladhatja meg 
a 290 000 euronak megfelelo forintosszeget.

(5) A tamogatas a dohanytermelo szabad -  a kozlemeny 3.1. szakasza szerinti -  kerete es a korabban mar odaitelt 
atmeneti tamogatasok alapjan kerul meghatarozasra.

5. A kifizetesi kerelem

(1) A dohanytermelo az 5. § (1) bekezdese szerinti dontesben megallapitott tamogatasi osszeget a 2023. februar 1. es 15. 
kozott benyujtott tamogatas kifizetese iranti kerelmevel (a tovabbiakban: kifizetesi kerelem) igenyelheti.

(2) A kifizetesi kerelem benyujtasara a 4. § (1) es (4)-(7) bekezdeseben meghatarozott kerelembenyujtasi modot kell 
alkalmazni.

(3) A kifizetesi kerelem tartalmazza a dohanytermelo azonosito adatait (nev, ugyfel-azonosito), valamint szukseg eseten 
a (6) bekezdesben foglalt nyilatkozatokat.

(4) A kifizetesi kerelemhez mellekelni kell az elsodleges feldolgozo igazolasanak masolatat, amely tartalmazza
a) a dohanytermelo azonosito adatait (nev, ugyfel-azonosito),
b) a 2022. evi dohanyfelvasarlasi szerzodes szerinti dohanytermelest es
c) a dohanytermelo altal a dohanytermelesre hasznositott hektarban kifejezett terulet nagysagat.

(5) A kifizetesi kerelem alapjan jovahagyhato tamogatasi osszeg a (4) bekezdes c) pontja szerinti terulet alapjan 
hektaronkent legfeljebb 1 300 000 forint, azzal, hogy a kifizetesi kerelem legfeljebb az 5. § (1) bekezdese szerinti 
dontesben megallapitott osszeg erejeig hagyhato jova.

(6) A dohanytermelo -  ha a tamogatasi kerelem benyujtasat kovetoen a kapcsolt vallalkozasi minosegeben valtozas 
kovetkezett be -  a kifizetesi kerelmenek benyujtasaval egyidejuleg nyilatkozik a 3. § (1) bekezdes b) pont 
bb)-bd) alpontjaban foglaltakrol.

6. Zaro rendelkezesek

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto 5. napon lep hatalyba.

Ez a rendelet az „Allami tamogatasi intezkedesekre vonatkozo ideiglenes keret a gazdasagnak a jelenlegi COVID-19- 
jarvannyal osszefuggesben valo tamogatasa celjabol" cimu, 2020. marcius 19-i 2020/C 91 I/01 szamu europai bizottsagi 
kozlemeny hatalya ala tartozo tamogatast tartalmaz.

Az Europai Mezogazdasagi Garancia Alapbol finanszirozott egyseges teruletalapu tamogatas, valamint az ahhoz 
kapcsolodo atmeneti nemzeti tamogatas igenybevetelevel kapcsolatos egyes kerdesekrol szolo 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet 25. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„(1) A -  2022. ev kivetelevel -  Burley es a Virginia fajtaju dohany tamogatasat a termelestol elvalasztva, tortenelmi 
bazis alapjan kell meghatarozni. A dohany szerkezetatalakitasi nemzeti programrol es az azzal osszefuggesben 
igenyelheto csekely osszegu tamogatasok felteteleinek megallapitasarol szolo 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 
(a tovabbiakban: szerkezetatalakitasi rendelet) 3. §-a alapjan a szerkezetatalakitasi programban reszt vevo 
mezogazdasagi termelo egyeni tortenelmi bazisa alapjan, a Mertek rendeletben meghatarozott osszegu 
tamogatasra jogosult. A tortenelmi bazis targyevi atruhazasa eseten -  amennyiben a tamogatas igenybevetelenek 
egyeb feltetelei teljesulnek -  a tamogatasra az atvevo jogosult."



10. § A dohany szerkezetatalakttasi nemzeti programrol es az azzal osszefuggesben igenyelheto csekely osszegu
tamogatasok felteteleinek megallapfrasarol szolo 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 18. pontja helyebe a kovetkezo 
rendelkezes lep:
(E rendelet alkalmazasaban:)
„18. tamogatasi idoszak: -  a 2022. ev kivetelevel -  azon 2015. evtol kezdodo idoszak, amelynek idotartama alatt 
a dohanytermelo a dohany szerkezetatalakttasi nemzeti programban valo reszvetel alapjan tamogatasban reszesul;"

Dr. Nagy Istvan s. k.,
agrarminiszter
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Az ag rarm in iszter 12/2022. (III. 25.) AM rendelete
a tenyeszkoca tartasa utan igenybe veheto jovedelem potlo  tam ogatas reszletes fe ltete le iro l

A mezogazdasagi, agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez kapcsolodo eljaras egyes 
kerdeseirol szolo 2007. evi XVII. torveny 81. § (5) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- es 
hataskorerol szolo 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezoket 
rendelem el:

1. Ertelmezo rendelkezesek

1. § E rendelet alkalmazasaban
a) atmeneti tamogatas: a koronavirus jarvany miatt nehez gazdasagi helyzetbe kerult agrarvallalkozasok es 

elelmiszer-feldolgozast vegzo vallalkozasok reszere nyujtando atmeneti tamogatas igenybevetelenek 
altalanos felteteleirol szolo 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a tovabbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § 
b) pontja szerinti tamogatas;

b) kapcsolt vallalkozas: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vallalkozas;
c) tartasi hely: a tartasi helyek, a tenyeszetek es az ezekkel kapcsolatos egyes adatok orszagos nyilvantartasi 

rendszererol szolo 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 15. pontja szerinti letesttmeny, epttmeny vagy hely;
d) tenyeszkoca: a tenyeszkoca allatjoleti tamogatasa igenybevetelenek felteteleirol szolo 7/2015. (III. 11.) 

FM rendelet 1. § 7. pontja szerinti tenyeszkoca es tenyeszkoca suldo.

2. A tamogatas formaja es osszege

2. § (1) A tamogatas formaja vissza nem tentendo tamogatas.
(2) A tamogatas keretosszege 4000 millio forint.
(3) A tamogatas alapja

a) a kerelmezo tenyeszeteben a sertesek jeloleserol, valamint Egyseges Nyilvantartasi es Azonos t̂asi 
Rendszererol szolo 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet alapjan az ENAR adatbazisban 2021. december 31-en 
nyilvantartott tenyeszkoca-allomanya; es

b) a 2021. evben hatosagi intezkedes miatt felszamolt allomanyok eseteben a hatosag leolest elrendelo 
hatarozataval (a tovabbiakban: leolesi hatarozat) erintett tenyeszkoca-allomany.

(4) A tamogatas merteke tenyeszkoca egyedenkent 20 000 forint.

3. A tamogatas igenybevetelenek altalanos feltetelei

3. § (1) A tamogatas igenybevetelere az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdes a) pontja szerinti tevekenyseget
vegzo tenyeszkocatarto (a tovabbiakban: kerelmezo) jogosult, akinek a 2021. december 31. napjan rendelkezesre 
allo allomanyat a Magyarorszagi Sertestenyesztok es Sertestartok Szovetsege (a tovabbiakban: MSTSZ) igazolja, 
vagy a 2021. evben hatosagi intezkedes miatt felszamolt allomanyok tekinteteben a leolesi hatarozattal rendelkezik, 
tovabba


