
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

14/2010 (II.1) számú 

KÖZLEMÉNYE 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati 
Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás 

teljesítésének főbb szabályairól 

 
 

I. A Közlemény jogszabályi alapja  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring 
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM 
rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési 
szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. 
(I. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (I.28.) FVM rendelet módosította a korábbi  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring 

adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM 

rendeletet (a továbbiakban: FVM rendelet). 
 
Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében előírt monitoring 
adatszolgáltatás benyújtására nyitva álló határidőt a HOP Irányító Hatóságának 2/2010 (I.26.) 

számú közleménye (továbbiakban: Közlemény) módosította. 

A fenti módisítások alapján szükségessé vált az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi 
monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól szóló Közlemény kiadása. 

 

II. 2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje és az 
adatszolgáltatás benyújtásának módja                                                   

(1) Az FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének, továbbá a Közlemény rendelkezésének 
megfelelően az ügyfél 2010. évben február 15. és március 16. között köteles 
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. 

  
(2) Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét – az FVM rendelet 3. § (7) és (9) 

bekezdései alapján – elektronikus úton teljesíti, melyhez a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatót készít. 

 
(3) Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének – az FVM rendelet 2. § (8) 

bekezdésének megfelelően – meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az esetben a 
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meghatalmazást az MVH által rendszeresített, elektronikus felületről letölthető 
formanyomtatványon kell bejelenteni. A formanyomtatvány kitöltéséhez tájékoztató 
anyag az MVH honlapjáról az alábbi elérési útvonalról tölthető le: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/kiemelt_linkek/kiemelt_d
okumentumok_elemei/oktatasi_anyag_ekerelem_2009_20091116_1007419  
 

(4) A meghatalmazás elkészítéséhez egy MVH által kiadott jelszóra van szükség. 
Amennyiben az ügyfél regisztrált ügyfele az MVH-nak, de nincs még jelszava vagy 
elfelejtette, új jelszót az MVH honlapjáról letölthető „Kérelem/adatszolgáltatás 

elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem” című 
nyomtatványon kell igényelnie. A nyomtatvány elérési útvonala: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g94
6_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401 

 
 

III. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása miatti jogkövetkezmény   

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, 
hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. 
 
 

IV. A Közlemény hatálya    

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
V. Kapcsolódó jogszabályok                                                      

 

• A Tanács 2005. szeptember 20.-i az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete. 

• A Tanács 2006. július 27-i az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK 
rendelete.  

• A Bizottság 2006. szeptember 5.-i az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt 
vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 
1320/2006/EK rendelete. 

• A Bizottság 2006. december 15.-i az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 
1974/2006/EK rendelete. 
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• A Bizottság 2007. március 26-i az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK 
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
498/2007/EK rendelete. 

• A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény. 

 
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések 

monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009 
(III.6.) FVM rendelet.  

 
• Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet. 
 

• Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III.17.) FVM rendelet. 

 
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések 

monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. 
(III. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében 
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 5/2010 
(I.28.) FVM rendelete. 

 

Budapest, 2010. január 29. 

 

Margittai Miklós 

         elnök 


