
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

48/2014 (III.27.) számú 
 

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 
2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól 

szóló 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény módosításáról 
 

I. A módosítás indoka 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. 

évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 27/2014. 

(II. 17.) MVH Közlemény (a továbbiakban: 27/2014. (II. 17.) MVH Közlemény) módosítása 

vált szükségessé a kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítési módjának változása miatt. 

 

II. Módosuló rendelkezések 
 

1. A 27/2014 (II.17.) számú MVH Közlemény I. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  

 

Eredeti szöveg: 

 

„I. A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás célja: 

 

Az EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: Program) 

keretében igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) az egyes jogcímekre 

vonatkozó jogszabályokban kötelezettségként előírt kiegészítő monitoring 

adatszolgáltatás teljesítésére hívja fel monitoring adatszolgáltatásra kötelezett 

ügyfeleit. A kiegészítő adatszolgáltatás a monitoring adatszolgáltatással megegyező 

módon és azzal egyidejűleg teljesíthető.” 

Módosított szöveg:  

 

„I. A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás célja: 

Az EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: Program) 

keretében igénybe vett támogatások felhasználásának, az egyes jogcímekre vonatkozó 

jogszabályokban előírt kötelezettségvállalásoknak az ellenőrzése céljából történő 

kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítési módjának meghatározása.” 

 

2. A 27/2014 (II.17.) számú MVH Közlemény IV. fejezete az alábbiak szerint egészül ki: 

 

Eredeti szöveg: 

 

„IV. A 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás határideje 

 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő 

monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. 

évben február 17. és március 19. között teljesíthető.” 



 

Módosított szöveg: 

 

„IV. A 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás határideje 

 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő 

monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. 

évben február 17. és március 19. között, március 19. napját követően az MVH által 

kibocsátott, nyilatkozattételre felhívó végzésben foglalt határidőben teljesítendő.” 

 

3. A 27/2014 (II.17.) számú MVH Közlemény V. fejezete az alábbiak szerint módosul.: 

Eredeti szöveg:  

„V. Mellékletek 

 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA kiegészítő monitoring 

adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 

 2. sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához 

 3. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület kitöltéséhez 

 4. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület menüsorának 

használatához 

 5. sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról 

(meghatalmazás esetén) 

 6. sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatás tartalmának elfogadásáról 

(technikai közreműködő esetén)” 

 

Módosított szöveg: 

 

„V. Mellékletek 

 

A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez, a felület kitöltéséhez 

kapcsolódó segédletek az MVH weboldalán az alábbi linken találhatóak: 

https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tart

alom_id=1009075” 

 

III. A Közlemény hatálya 
  

Jelen Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A Közlemény jelen módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

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

 

További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve 

tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve 

telefonon az MVH központi ügyfélszolgálatán, és kirendeltségein. 

Budapest, 2014. március 27. 

 

 

 

Palkovics Péter 
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