
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

13/2011. (II. 9.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati 
Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás 

teljesítésének részletes 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 (a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet) és az Európai Halászati Alapból a 
2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 
17.) FVM rendelet (a továbbiakban: 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet) alapján szükségessé 
vált az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati 
Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének 
részletes szabályairól szóló Közlemény kiadása. 
 
 
II. A monitoring adatszolgáltatás rendje 
 

(1) Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program alapján meghirdetett 
jogcím keretében támogatott műveletre, amelyre vonatkozóan támogatási 
határozathozatalra vagy szerződéskötésre került sor. 

 
(2) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljeskörűnek, ha minden olyan jogcím 

esetében eleget tett a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre 
vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a szerződés megkötésre került. 

 
(3) Az ügyfél által monitoring célú felhasználásra szolgáltatandó indikátor adatok körét 

meghirdetett jogcímenként a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet melléklete és a 26/2009. 
(III. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az egyes indikátor adatok 
forrását egyrészt a támogatási és kifizetési kérelem, másrészt az ügyfél által kitöltött 
elektronikus űrlap képezi.  
 
A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet mellékletének 17. pontja szerinti jogcím, azaz az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében 
igénybe vett támogatások esetén nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség. A 
szükséges adatok a támogatási és kifizetési kérelemben rendelkezésre állnak. 
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(4) Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a 
szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy 
a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. 

 
(5) Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, 

Ügyfélkapun keresztül teljesítheti, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatót, az elektronikus felület használatához 
oktató videókat készít, melyek az alábbi elérési útvonalról tölthetőek le: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tarta
lom_id=1009075 
 

(6) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése alkalmával az ügyfél saját 
nevében tesz eleget az adatszolgáltatásnak (rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval), 
a bejelentkezést követően a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” 
menüben az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva, az Ügyfélkapun keresztül, a 
regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a rá vonatkozó monitoring adatlapot. 
Ügyfélkapus jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet.  

 
(7) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése alkalmával az ügyfél helyett 

annak képviselője (meghatalmazottja) jár el, akkor a képviselő (meghatalmazott) saját 
ügyfélkapuját használja a képviselt (meghatalmazó) ügyfél adatszolgáltatásának 
teljesítésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a képviselőnek 
az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben 
regisztráltatnia kell magát és az eljárásra vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania 
az MVH-hoz. Gazdálkodó szervezet (cég) támogatott esetében az adatszolgáltatási 
kötelezettség kizárólag meghatalmazott útján teljesíthető. A képviselőt az eljárásra az 
Ügyfélkapun keresztül elérhető elektronikus nyomtatványon kell meghatalmazni, 
melynek kitöltéséhez segédlet az alábbi elérési útvonalról tölthető le: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/meg
hatalmazasok_elektronikus_k_20100211_1009169 
 

(8) A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben 
valaki elveszítette, elfelejtette újat a „G946” nyomtatványon, személyesen vagy postai 
úton kérhet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH területi 
kirendeltségénél. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról. 
Elérési útvonala: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g94
6_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401  
 

(9) A meghatalmazást annak elektronikus úton történő benyújtása után 3 példányban kell 
kinyomtatni. Az 1. példány az ügyfélé, a 2. példány a meghatalmazotté, a 3. példányt 
pedig postai úton vagy személyesen az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint 
illetékes MVH területi kirendeltséghez kell benyújtani, legkésőbb az adatszolgáltatás 
benyújtásával egyidejűleg. Az MVH-val szemben csak a szabályszerűen kiállított és 
papír alapon beérkezett meghatalmazás hatályos, e nélkül a monitoring 
adatszolgáltatás nem érvényes. 

 
(10) A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A 

dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként 
elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása és a nyomtatott 
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példányok minden oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi szignálása és a 
dokumentum aláírása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a 
feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A dokumentum 
vagy nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles 
megőrizni. 
 

(11) Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozóan 
köteles adatot szolgáltatni. 
 

(12) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban szereplő adatokat az 
adatszolgáltatás időpontjában már elérhető éves beszámolóból kell szolgáltatni. 
 

(13) Az ügyfél a saját, illetve a művelet helyzetének megfelelő, valós adatokat köteles 
szolgáltatni. 
 

(14) Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az ügyfél adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult helyszíni ellenőrzés 
keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. 

 
 
III.  2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje 
 

(1) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél a 
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles 
eleget tenni: 
a) a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év 
február 1. és március 1., 2011. évben február 15. és március 15. közötti 
időszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet 
megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,  
b) a művelet megvalósításának időszakában évente február 1. és március 1., 2011. 
évben február 15. és március 15. között a művelet megvalósításának hatására, annak 
egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,  
c) a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő 
év február 1. és március 1.,  2011. évben február 15. és március 15. között a művelet 
keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre 
vonatkozó záró adatokra, és 
d) jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség 
ideje alatt évente február 1. és március 1., 2011. évben február 15. és március 15. 
között a fenntartási adatokra. 

 
(2) Az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2011. évben február 15. és március 

15. között monitoring célú adatszolgáltatásra kötelezett. 
  
 

IV.  A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei 
 
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 
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kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, 
hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. 
 

V.  A Közlemény hatálya 

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
VII.  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. 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. 

 
• 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. 

 

 

 

Budapest, 2011. február 9. 

 

Palkovics Péter 
elnök 


