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V. A Kormány tagjainak rendeleteí

Az agrárminiszter 9/2021. (III. 12.) AM rendelete
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet, valamint a karácsonyfa
ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

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

1. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet] 4. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A (7) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási 
járulékot
a) legalább a Tbj. törvényben meghatározott járulékalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott járulékalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunka
ráfordítás arányosan csökken.
(9) E rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő 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 a Szocho törvényben meghatározott adóalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott adóalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás 
arányosan csökken."

2. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján je lö lt településen a dohánytermelő egységes területalapú 
támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású 
területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a vis maior 
eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság 
után kell a dohánytermelőnek és a vele együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt 
támogatási feltételeket teljesíteni azzal, hogy ha a vis maior eseménnyel érintett egységes területalapú támogatásra 
jogosult, és a 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentett településen található szántó vagy ültetvény besorolású 
területe egyenlő vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a feltételek teljesítése 
szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni."

3. § (1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti támogatás vonatkozásában a 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a 11. § (3) és (4) bekezdésében, 
a 13. § (5), (5a) és (5b) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A dohánytermelőnek 2021. április 30-áig nyilatkoznia kell
a) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
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b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján 
általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti 
támogatás összegéről euróban kifejezve,
c) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító), ha a vállalkozása 
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősül.
(3b) A dohánytermelőnek a (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie, ha a 20/2020. (VI. 19.) 
AM rendelet hatálya alá tartozó egyéb támogatás igénybevételéhez már ilyen adattartalmú nyilatkozatot tett, és 
a nyilatkozatában foglaltak az átmeneti kérelem benyújtásáig nem változtak."

4. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. § (1) bekezdésében a „2019. évre vonatkozóan 2020. február 15. napjáig"
szövegrész helyébe a „2020. évre vonatkozóan 2021. március 18. napjáig" szöveg lép.

2. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 
módosítása

5. § (1) A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban:
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. fenyőnövény: erdészeti szaporítóanyagnak vagy dísznövénynek nem minősülő, tőtől elválasztott módon, 
kereskedelmi forgalomba hozatal céljából termesztett, életképes közönséges lucfenyő (Picea abies), szerb luc 
(Picea omorika), jegenyefenyő (Abies alba mil), ezüstfenyő (Picea pungens glauca), fekete fenyő (Pinus nigra) vagy 
duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii);"

(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. karácsonyfa-ültetvény: legalább 0,25 hektár nagyságú, hálózatos rendszerben telepített, művelt kultúrállapotban 
lévő, fenyőnövénnyel ténylegesen fedett terület, amelynek maghatározása során az ültetvény fenyőnövénnyel 
beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területnagyságát kell figyelembe venni;"

(3) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve."

6. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmében hektárban 
feltüntetett és fenyőnövénnyel ténylegesen fedett karácsonyfa-ültetvény nagysága."

7. § (1) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely)
„b) a területet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében 
meghatározott jogcímen jogszerűen használja;"

(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely 
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik)
„da) arról, hogy közép-, illetve nagyvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak, vagy arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült az „Iránymutatás a nehéz helyzetben 
lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról" 
című, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy 
szerkezetátalakítási támogatásban,"

8. § A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A támogatási kérelem tartalmazza)
„c) a kérelmező által használt karácsonyfa-ültetvény hektárban meghatározott nagyságát és elhelyezkedését
(megye, blokkazonosító, táblasorszám), valamint
d) a kérelmező nyilatkozatát a jogszerű földhasználatról."


