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A Magyar Államkincstár  
12/2019. (III. 14.) számú  

KÖZLEMÉNYE 
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2018. tárgyévi kötelezettségek 

teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető  
mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának 

feltételeiről szóló 1/2019. (I.18.) számú Közlemény módosításáról 
 
I. A módosítás indoka 
 

Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet módosította a dohány 

szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 

összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX.14.) FM rendeletet. 

A jogszabályi környezet változása miatt szükségessé vált a dohány szerkezetátalakítási 

nemzeti programban vállalt 2018. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és 

az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási 

kérelem benyújtásának feltételeiről szóló 1/2019. (I. 18.) számú Közlemény (a továbbiakban: 

Közlemény) változásokkal érintett részeinek módosítása. 
 
II. Módosuló rendelkezések 
 

1. A Közlemény „VI. Általános csekély összegű támogatás igénylése” című fejezetében a 

Az igénylés további feltétele:  

(...) 

 természetes szárítás esetén a szárítás igazolására fűzőzsineg felhasználást 

saját névre szóló számlával kell igazolni (jogosultságonként 7*2 kg-os keresztorsó) 

(…) 

 

szövegrész helyébe: 

 

Az igénylés további feltétele:  

(...) 

 természetes szárítás esetén a szárítás igazolására fűzőzsineg felhasználást 

saját névre szóló számlával kell igazolni (jogosultságonként 7 kilogramm 

természetes alapanyagú fűzőzsineg)  

(…) 

 

szövegrész lép. 

 

2. A Közlemény „VII. A K0187 nyomtatvány benyújtásának feltételei” című fejezetében a 

„2019. február 15-ig” történő benyújtási határidő módosul „2019.március 18-ig”-ra. 

A 2019. február 15. és a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott 

támogatási kérelmeket határidőben benyújtottnak kell tekinteni. 
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III. A Közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

További információ a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található, valamint az 

mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető. 

 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2019. március .14. 

 

 

 

 

Dr. Kondra Laura 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Támogatásokért Felelős 
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