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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

133/2015. (XI.09.) számú  
KÖZLEMÉNYE 

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggő általános csekély összegű 
támogatás igényléséhez kapcsolódóan vezetendő üzemnaplóról 

 
 

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 üzemnaplóhoz 

nyomtatványt rendszeresítsen.  

 
I. Az üzemnapló vezetésére kötelezettek 
 

A Rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelően azon dohánytermelő ügyfél, aki vagy amely 
energiával fűtött dohányszárítót üzemeltet, és a Rendelet 14. § (1) bekezdésében 

meghatározott általános csekély összegű támogatást kíván igényelni, illetve bérszárítást végez 

más dohánytermelő részére, köteles telephelyenként a közlemény 1. számú mellékleteként 

rendszeresített, „A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggő általános 

csekély összegű támogatás igényléséhez kapcsolódóan vezetendő üzemnapló” dokumentumon 

bizonylatot vezetni. 
 

A Rendelet 14. § (2) és (4) bekezdésének értelmében az üzemnapló az a dokumentum, 

mellyel a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető 

általános csekély összegű támogatást igénylő dohányszárító berendezést üzemeltető, illetve 

bérbevevő dohánytermelők a dohányszárító működtetését bizonyítani tudják. 

 

Az üzemnapló másolatát kell a rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében az általános csekély 

összegű támogatási kérelemhez csatolni, mely másolatot a dohányszárító berendezést 

üzemeltető eredeti aláírásával ellátott. A csekély összegű támogatás igénybevételére 

vonatkozó kérelem benyújtásának szabályairól az MVH közleményt fog megjelentetni. 

 

II. Az üzemnapló kötelező tartalmi elemei 
 

Az üzemnaplót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatként 
kell kezelni, vagyis számozott oldalakból kell állnia, melyeket össze kell fűzni, oly módon, 

hogy azok eltávolítása, kicserélése észrevétlen módon ne legyen lehetséges. A napló borítóján 

fel kell tüntetni az összefűzött napló oldalainak számát, a telephely nevét és helyét, valamint a 

kitöltési időszakot. Javítani csak oly módon lehet, hogy a javítás nyomonkövethető legyen. 

 

A telephelyenként vezetett üzemnaplóban minden dohányszárító berendezést külön oldalon 

kell nyilvántartani. 

 

Az üzemnaplóban fel kell tüntetni: 

 

A. A dohányszárító berendezést üzemeltető ügyfél azonosító adatait. 

 

B. A dohányszárító berendezésre vonatkozó adatokat: 

1. A dohányszárító berendezés nevét, azonosítóját, mely alapján beazonosítható a 

szárító. 
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2. A nyers dohánylevél szárítási kapacitását kg-ban feltüntetve, illetve az ez 

alapján kiszámított dohányszárító „egységszámot” két tizedesjeggyel. Az 

„egységszám” a Rendelet 1. § 6. pontja alapján 5000 kg nyers dohánylevél 

szárítási kapacitásonként 1 db. (Például, ha a dohányszárító berendezés nyers 

dohánylevél szárítási kapacitása 6500 kg, akkor annak dohányszárító 

„egységszáma”: 1,30.) 

3. Tüzelőanyag típusa, ami lehet földgáz, PB gáz, olaj, illetve egyéb megújuló 

energia. 

4. Az üzemelés alatt felhasznált tüzelőanyag mennyisége, illetve mértékegysége. 

5. Az éven belüli üzemkezdést és üzemzárást, tehát az első és utolsó üzemnap 

napját. 

 

C. A dohányszárító berendezésbe szárítás céljára beszállított dohánytételek összesítő adatait 

szárítási időszakonként és beszállítónként (beleértve a saját beszállítást is). Bérszárítás 

esetén az egyes szárítási időszakban beszállított tételek összesítése után a beszállító 

bérbevevőnek, illetve cég esetén annak képviselőjének alá kell írnia az üzemnapló 

vonatkozó sorát. 

 

Az üzem évi lezárása után az adott üzemnapló oldalról a dohányszárító üzemeltetője 

másolato(ka)t készít, aláírásával hitelesíti azt és bérszárítás esetén a hitelesített példányt átadja 

a bérbevevő(k)nek.  

 

 
III. A közleményhez kapcsolódó melléklet 
 

1. sz. melléklet: A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggő általános 

csekélyösszegű támogatás igényléséhez kapcsolódóan vezetendő üzemnapló 
 

IV. Kapcsolódó jogszabály 
 

53/2015. (IX. 14.)  FM rendelet a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal 

összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról 

 

V. A Közlemény hatálya 
 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az 

ugyfelszolgalat@mvh.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, 2015. november 4. 

 

 

Dr. Gyuricza Csaba 

elnök s.k. 


