
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

18/2009. (III. 6.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

rendjére vonatkozó részletes szabályokról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) és g) pont ja i ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

(1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend -
szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá -
ro zá sa.

(2) A ren de let ha tá lya a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej -
lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in -
téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 10.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ügy fe lek re ter -
jed ki.

(3) A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap

(a továb biak ban: Alap) ál tal társ fi nan szí ro zott Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram (a továb biak ban: Prog -
ram) ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó mo ni tor ing adat szol gál ta tás ra;

b) az Alap ból fi nan szí ro zott Nem ze ti Vi dék fej lesz té si
Terv azon in téz ke dé sei ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó mo ni tor ing adat szol gál ta -
tás ra, ame lyek az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let ben elõ írt 
vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ra tör té nõ át me net sza bá lya i nak 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1320/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(2006. szep tem ber 5.) sze rin ti át hú zó dó té te lek nek mi nõ -
sül nek.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. adat szol gál ta tás: a Prog ram cél ki tû zé se i hez vi szo -

nyí tott elõ re ha la dás, ha té kony ság és ered mé nyes ség mé ré -
se ér de ké ben az ügy fe lek ál ta lá nos gaz dál ko dá si ada ta i -
nak, il let ve az ál ta luk meg va ló sí tott mû ve le tek pénz ügyi
és fi zi kai meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó mo ni tor ing in di ká tor 
ada tok meg ha tá ro zott rend sze res ség gel tör té nõ je len té se;

2. in di ká tor: a Prog ram ke re té ben tá mo ga tott mû ve let -
tel el éren dõ cél ki tû zé sek, il let ve a cél ki tû zé sek hez vi szo -
nyí tott elõ re ha la dás, ha té kony ság és ered mé nyes ség mé ré -
sé re szol gá ló pénz ügyi, fi zi kai, lo gi kai mu ta tók és szö ve -
ges ér té ke lés;

3. mû köd te té si kö te le zett ség: a tá mo ga tott mû ve let, a
mû ve let tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek fel té te le i re irány -
adó egyéb jog sza bá lyok, il le tõ leg ren del ke zé sek ál tal,
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ írt ren del te tés sze rû hasz ná -
lat, üze mel te té si kö te le zett ség;

4. fenn tar tá si kö te le zett ség: a tá mo ga tott mû ve let, a
mû ve let tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek fel té te le i re irány -
adó egyéb jog sza bá lyok, il le tõ leg ren del ke zé sek ál tal,
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ írt fenn tar tá si, meg tar tá si
kö te le zett ség;

5. mû ve let: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té -
si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok ról  szóló 2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let 2 cikk e) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;
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6. tá mo ga tá si ha tá ro zat: a tá mo ga tá si ké re lem nek
helyt adó, il let ve rész ben helyt adó ha tá ro zat.

3.  §

(1) Az ügy fél rend sze res mo ni tor ing adat szol gál ta tás ra
kö te les. Az ügy fél nek az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék -
fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 11.  §-ában meg ha tá ro zott 
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek e ren de let ben fog lal -
tak sze rint kell ele get ten nie.

(2) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ki ter jed min den, a 
Prog ram alap ján meg hir de tett jog cím ke re té ben tá mo ga -
tott, il let ve az 1.  § (3) be kez dés b) pont ja alap ján fi nan szí -
ro zott mû ve let re, amely re vo nat ko zó an a tá mo ga tá si ha tá -
ro zat meg ho za tal ra vagy szer zõ dés meg kö tés re került.

(3) Az ügy fél adat szol gál ta tá sa ak kor te kint he tõ tel jes -
kö rû nek, ha min den olyan jog cím ese té ben ele get tett e
ren de let sze rin ti mo ni tor ing adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gé nek, amely re vo nat ko zó an a tá mo ga tá si ha tá ro zat meg -
ho za tal ra vagy a szer zõ dés meg kö tés re ke rült.

(4) Az ügy fél adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge a tá mo ga -
tá si ha tá ro zat meg ho za ta lát vagy a szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ év tõl kez dõ dõ en áll fenn, a ha tá ro zat meg ho za ta lát
vagy a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ nap pal kez dõ dõ idõ -
szak ra vo nat ko zó an.

(5) Az ügy fél ál tal mo ni tor ing célú fel hasz ná lás ra szol -
gál ta tan dó in di ká tor ada tok kö rét meg hir de tett jog cí men -
ként a mel lék let tar tal maz za.

(6) A mel lék let ben fel so rolt egyes in di ká tor ada tok for -
rá sát egy részt a tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem, más részt
a (7) be kez dés sze rin ti, ügy fél ál tal ki töl tött elekt ro ni kus
ûr lap ké pe zi.

(7) Az ügy fél nek az e ren de let sze rin ti adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét elekt ro ni kus úton kell tel je sí te nie a Tv.
12.  § (6) be kez dé se alap ján. Az elekt ro ni kus adat szol gál ta -
tás tech ni kai fel té te le it az egyes me zõ gaz da sá gi és ag -
rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén az
elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról  szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let 2.  § (1)–(5) be kez dé sei és 
3.  §-a sza bá lyoz zák.

(8) Az ügy fél az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
meg ha tal ma zott út ján is ele get te het, eb ben az eset ben a
meg ha tal ma zást az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon kell be je len te ni.

(9) Az MVH a mo ni tor ing adat szol gál ta tás tel je sí té sé -
hez Út mu ta tót ké szít és azt a www.mvh.gov.hu in ter ne tes
por tá lon köz le mény ként köz zé te szi.

(10) Az ügy fél a sa ját, il let ve a mû ve let hely ze té nek
meg fe le lõ, va lós ada to kat kö te les szol gál tat ni.

4.  §

(1) Az ügy fél kö te les
a) a tá mo ga tá si ha tá ro zat meg ho za ta lát vagy a szer zõ -

dés meg kö té sét kö ve tõ év feb ru ár 1. és már ci us 1. kö zöt ti
idõ sza ká ban az ál ta lá nos gaz dál ko dá si bá zis ada tok ra, il -
let ve a mû ve let meg va ló sí tá sá nak vé gé re a tá mo ga tás nak
kö szön he tõ en el ér ni kí vánt ered mé nyek ada ta i ra, va la mint

b) a mû ve let meg va ló sí tá sá nak idõ sza ká ban, min den
év feb ru ár 1. és már ci us 1. kö zött a mû ve let meg va ló sí tá sá -
nak ha tá sá ra, an nak egyes fá zi sa i ban el ért ered mé nyek re,
il let ve azok vál to zá sá ra vo nat ko zó éves ada tok ra, to váb bá

c) a mû ve let be fe je zé sét köve tõen az utol só ki fi ze té si
dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ év feb ru ár 1. és már ci us 1. kö -
zöt ti idõ sza ká ban a mû ve let ke re té ben igény be vett tá mo -
ga tás nak kö szön he tõ en tény le ge sen el ért ered mé nyek re
vo nat ko zó záró ada tok ra, il let ve

d) jog sza bály ban elõ írt fenn tar tá si il le tõ leg mû köd te té -
si kö te le zett ség ide je alatt, min den év feb ru ár 1. és már -
cius 1. kö zöt ti idõ sza ká ban fenn tar tá si ada tok ra 
vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get tel je sí te ni.

(2) Az ügy fél min den év ben csak az adat szol gál ta tás
évét meg elõ zõ évre vo nat ko zó an kö te les ada tot szolgál -
tatni.

(3) A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény sze rin ti
be szá mo ló ban sze rep lõ ada to kat az adat szol gál ta tás idõ -
pont já ban már el ér he tõ be szá mo ló ból kell szol gál tat ni.

5.  §

Az MVH a mo ni tor ing ada tok ra vo nat ko zó an a 3.  §-ban
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét
el len õr zi, va la mint jo go sult ad mi niszt ra tív és hely szí ni el -
len õr zés ke re té ben is az adat szol gál ta tás pon tos sá gát vizs -
gál ni.

6.  §

Amennyi ben az ügy fél tel jes kö rû – min den tá mo ga tá si
ha tá ro zat tal vagy szer zõ dés sel ren del ke zõ mû ve let re vo -
nat ko zó – adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, vagy azt ké se del me sen, hi bá san, va lót lan adat tar ta -
lom mal, hi á nyo san, vagy nem az elõ írt mó don tel je sí ti, a
Tv. 71.  §-a alap ján mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó.

Záró rendelkezések

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) Az ügy fél nek 2007. évre vo nat ko zó an nem áll fenn
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge.

(3) A 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en, az e
ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ év ben meg ho zott tá -
mo ga tá si ha tá ro za tok vagy meg kö tött szer zõ dé sek te kin te -
té ben az ügy fél kö te les

a) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül
az ál ta lá nos gaz dál ko dá si bá zis ada tok ra, il let ve a mû ve let
meg va ló sí tá sá nak vé gé re a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en
el ér ni kí vánt ered mé nyek ada ta it (ter va dat), va la mint

b) a mû ve let meg va ló sí tá sá nak idõ sza ká ban, e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a mû ve let meg va ló -
sí tá sá nak ha tá sá ra, an nak egyes fá zi sa i ban el ért ered mé -
nyek re, il let ve azok vál to zá sá ra vo nat ko zó éves ada to kat,
to váb bá

c) a mû ve let be fe je zé sét köve tõen, e ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a mû ve let ke re té ben igény -
be vett tá mo ga tás nak kö szön he tõ en tény le ge sen el ért ered -
mé nyek re vo nat ko zó záró ada to kat, il let ve

d) jog sza bály ban elõ írt fenn tar tá si il le tõ leg mû köd te té -
si kö te le zett ség ide je alatt, e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 30 na pon be lül fenn tar tá si ada to kat
szol gál tat ni.

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sát szol gál ja:

a) a Ta nács 1698/2005/EK ren de le te (2005. szep tem -
ber 20.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról;

b) a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si 
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 1320/2006/EK ren de le te (2006. szep -
tem ber 5.) az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let ben elõ írt vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tás ra tör té nõ át me net rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

1. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból köz be szer zé si el já rás ke re té ben kö tött szer zõ dés alap -
ján a komp lex tá jé koz ta tá si te vé keny ség: gaz dál ko dói in -
for má ci ós szol gá lat fenn tar tá sá ra igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– egye di iro dai/ki he lye zett ta nács adás idõ tar ta má ra és
az igény be ve võk re (nem, kor) vo nat ko zó ada tok;

– cso por tos ta nács adás idõ tar ta má ra és az igény be ve -
võk re (nem, kor) vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (igé nyelt, il let ve jó vá ha -
gyott tá mo ga tá si összeg).

2. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá -
mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz
kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a mû velt me zõ gaz da sá gi te rü let kap cso ló dá sa a Gaz -
da ság át adás in téz ke dés hez;

– az in téz ke dés ke re té ben át vett me zõ gaz da sá gi te rü let
leg jel lem zõbb ága zat/alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben át vett me zõ gaz da sá gi
te rü le ten foly ta tott ter me lé si mód be so ro lá sa (ha gyo má -
nyos; öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott gaz da ság pénz ügyi gaz dál ko dá si ada tai
(fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel);

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a gaz da ság mé re te (EUME);
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– a pro jekt összes ki adá sá nak meg bon tá sa a meg va ló sí -

tott be ru há zás tí pu sa sze rint.

3. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át adá sá hoz nyúj -
tan dó tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl  szóló 83/2007.
(VIII. 10.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (me zõ -
gaz da sá gi mun ka vál la ló, il let ve gaz dál ko dó);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél át adott gaz da sá gá ra
vo nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá -
ma (tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott 
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott gaz da ság gaz dál ko dá si pénz ügyi ada tai
(fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za ton -
kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben át adott te rü let nagy -
sága;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (õs ter -
me lõ; egyé ni vál lal ko zó);

– az át adan dó/át adott gaz da ság mé re té re, tí pu sá ra; az
át adan dó ál la tok ra vo nat ko zó ada tok;

– az át ve võ ada tai (élet kor; nem; vég zett ség).

2009/27. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5067



4. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá -
mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél te vé keny sé gi ága za -
ta (me zõ gaz da ság-ker té szet; er dé szet);

– az igény be vett ta nács adás tí pu sa me zõ gaz da sá gi-ker -
té sze ti, il let ve er dé sze ti szak-té ma kör ön kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél éven ként ka pott
köz vet len ki fi ze té sek össze gé nek nagy ság ren di besoro -
lása;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gaz da ság pénz ügyi gaz dál -
ko dá si ada tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny -
sé gi ága za ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg).

5. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, tech no ló gi ai be -
ren de zé sek be szer zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le -
tes fel té te le i rõl  szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ke -
re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol -
gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ter me lõi cso port (a továb -
biak ban: TCS);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT-Na tu ra 2000-2000/60/EK irány elv);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zás ra ke rü lõ új
tech no ló gia be ve ze té sé hez kap cso ló dó pénz ügyi ada tok
(összes ki adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si
összeg);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -

ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám);
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás meg lé võ, il let ve új 

összes gép ka pa ci tá sa;
– a tá mo ga tott be szer zés kör nye zet vé del mi mi nõ sí té sé -

re vo nat ko zó adat;
– a meg úju ló ener gia for rá sok al kal ma zá sa a szá rí tá si

fo lya mat so rán;
– ál lat te nyész tés re gya ko rolt ha tás.

6. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek kor sze rû sí té sé -
hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te -
le i rõl  szóló 35/2008. (III. 27.) FVM ren de let ke re té ben
igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

Alap in di ká to rok
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -

lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -

sze tes sze mély – jogi sze mély – TCS);
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai

(neme, kora kor cso por ton ként);
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -

nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás jel le ge (me zõ gaz -
da sá gi, er dé sze ti üzem, élel mi szer ipa ri vál lal ko zás);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;
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– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott me zõ gaz da sá gi gaz da ság/vál lal ko zás
ága za ti tí pu sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa (gép, épü let, techno -
lógia);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
be so ro lá sa (KAT; Na tu ra 2000; 2000/60 irány elv alá tar to -
zó te rü let; egyéb);

– GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék ra
vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes, il let -
ve el szá mol ha tó ki adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá -
mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -
ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– a tá mo ga tott be ru há zás tech ni kai ada tai (tí pus, tel je -

sít mény, faj la gos ener gia fel hasz ná lás);
– be ru há zás tí pu sa (fel újí tott, új, fej lesz tés sel nem érin -

tett);
– új, fel újí tott ka pa ci tás ra vo nat ko zó ada tok;
– fej lesz tés sel el ért költ ség meg ta ka rí tás;
– bér mun ka igény lés re vo nat ko zó ada tok.

7. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ön tö zés, a me li o rá ció és a te rü le ti víz gaz dál ko dás
me zõ gaz da sá gi üze mi és kö zös sé gi lé te sít mé nye i nek fej -
lesz té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 34/2008. (III. 27.) FVM ren de let ke re té ben igény be -
vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

ÜZEMI
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -

lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza/te vé -

keny sé gi for má ja (pl. ön kor mány zat, víz gaz dál ko dá si tár -
su lat, TCS, TÉSZ);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott gaz da ság pénz ügyi ada tai (fe de ze ti
összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za ton kén ti bon -
tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság jel le ge és leg jel lem zõbb te vé -
keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa (ága za ti bon tás sze -
rint);

– ter me lé si te rü let nagy sá ga ter me lé si mód sze rin ti be -
so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a be ru há zás tí pu sa (gép be szer zés, épü let, tech no ló -
gia);

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000, 2000/60/EK ren de let irány elv
– a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak he lye).

KÖZÖSSÉGI
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -

lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;
– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza/te vé -

keny sé gi for má ja (pl. ön kor mány zat, víz gaz dál ko dá si tár -
su lat, TCS, TÉSZ);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott gaz da ság pénz ügyi ada tai (fe de ze ti
összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za ton kén ti bon -
tás ban;

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság jel le ge és szek to ra leg jel lem -
zõbb te vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa (ága za ti
bon tás sze rint);

– a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló föld te rü let nagy sá ga
(gaz dál ko dást szol gá ló te rü let – er dõ te rü let sze rin ti bon -
tás ban);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott be ru há -
zás be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
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sze rint (KAT, Na tu ra 2000, 2000/60/EK ren de let irány elv
–  a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak he lye).

ÜZEMI + KÖZÖSSÉGI
– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -

ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám);
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– a tá mo ga tott be szer zés kör nye zet vé del mi mi nõ sí té sé -

re vo nat ko zó adat.
Ön tö zést érin tõ in di ká to rok:
– a tá mo ga tott be ru há zás sal érin tett gaz da sá gok szá ma;
– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en ön tö zõ víz zel el lá tott

te rü let nagy sá ga, az ön tö zés re szol gál ta tott víz mennyi ség;
– a be ru há zás ál tal érin tett víz tá ro zók (szá ma, te rü le te,

be fo ga dó ké pes sé ge);
– az ön tö zés tech no ló gi á já ra vo nat ko zó ada tok;
– ön tö zött kul tú rák be so ro lá sa.
Me li o rá ci ót érin tõ in di ká to rok
– tech ni kai pa ra mé te rek (új – fel újí tott csa tor nák

hossza; me li o rált út hossza; te rep ren de zés; ta laj csö ve zés;
víz tá ro zók ada tai; te rasz épí tés).

Te rü le ti víz gaz dál ko dást érin tõ in di ká to rok
– tech ni kai pa ra mé te rek (új – fel újí tott bel- és ön tö zõ -

víz-csa tor nák hossza; víz tá ro zók ada tai; bel víz tõl men te sí -
tett te rü let nagy sá ga; új/fel újí tott szi vattyú te le pek szá ma).

8. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a me zõ gaz da sá gi ener gia fel hasz ná lás meg úju ló ener -
gia for rá sok ból tör té nõ elõ ál lí tás hoz nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM
ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló -
dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
szek tor sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai te vé keny sé gi 
szek tor sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lás;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott be ru há zás ke re té ben a bio massza ka zán
pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha -
gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000, 2000/60/EK irány elv sze rint –
a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak he lye);

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék ra
vo nat ko zó adat;

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;

– az elõ ál lí tott meg úju ló ener gia mennyi sé ge;
– ener gia fel hasz ná lás cél te rü le te ága za ton ként;
– bio massza fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada tok;
– a tá mo ga tott in téz ke dés ke re té ben be épí tett össz tel je -

sít mény.

9. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a ker té sze ti gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer -
zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 26/2008. (III. 7.) FVM ren de let ke re té ben igény be -
vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ TCS, il let ve Ter me lõ és Ér -
té ke sí tõ Szö vet ke zet (a továb biak ban: TÉSZ) sze rin ti be -
so ro lá sa;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma – nem, kor, il -
let ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;
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– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zás ra ke rü lõ új
tech no ló gia be ve ze té sé hez kap cso ló dó pénz ügyi ada tok
(összes ki adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si
összeg);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT-Na tu ra 2000-2000/60/EK irány elv);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -

ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám);
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás meg lé võ, il let ve új 

összes gép ka pa ci tá sa;
– a tá mo ga tott be szer zés kör nye zet vé del mi mi nõ sí té sé -

re vo nat ko zó adat.

10. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a ker té szet kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok
rész le tes fel té te le i rõl  szóló 25/2008. (III. 7.) FVM ren de let 
ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat -
szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ TCS, il let ve TÉSZ, va la -
mint an nak le ány vál la la ta sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott me zõ gaz da sá gi ága zat tí pu sa – ökoló -
giai/ha gyo má nyos – sze rin ti be so ro lás;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000, 2000/60/EK irány elv);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott be ru há -
zás, be ru há zás tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zás ra ke rü lõ új
tech no ló gia be ve ze té sé hez kap cso ló dó pénz ügyi ada tok
(összes ki adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si
összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– az új/fel újí tott/ki bõ ví tett tá ro ló-lé te sít mé nyek re, il -
let ve új/fel újí tott/ki bõ ví tett egyéb lé te sít mé nyek lét re ho -
zá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi ada tok (összes ki adás; igé -
nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -

ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám);
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;
– az ügy fél ál tal a ké re lem mel érin tett lé te sít mény üze -

mel te té sé hez meg úju ló ener gia for rás hasz ná la ta.

11. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz
kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély – TCS);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;
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– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott be ru há -
zás be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000, 2000/60/EK irány elv);

– az ál lat tar tó te lep re/bio gáz te lep re/trá gya tá ro lás -
ra/fel újí tott ál lat fé rõ hely re/új ál lat fé rõ hely re/ál lat jó lé ti hi -
gi é ni ai be ru há zás ra for dí tott összes ki adás; igé nyelt, il let -
ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás üzem mé re te;
– a tá mo ga tott be ru há zás meg va ló sí tá si he lyé re vo nat -

ko zó ada tok (te le pü lés, hely raj zi szám, fi zi kai blokk azo -
no sí tó);

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;

– az ál lat tar tó te lep át la gos ál lat lét szá ma, ka pa ci tá sa a
tá mo ga tott be ru há zás; meg va ló sí tá sa elõtt, il let ve után;

– sa ját és bé relt te rü let bõl nit rát ér zé keny te rü let rész re
vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tott be ru há zás kör nye zet vé del mi mi nõ sí té -
sé re vo nat ko zó adat.

12. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé hez, te le pí té sé hez nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély – jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás me zõ gaz da sá gi
ága zat tí pus sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos) ökoló -
giai);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott ül tet vény te le pí tés re, kor sze rû sí tés re vo -
nat ko zó pénz ügyi ada tok (összes ki adás; igé nyelt, il let ve
jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT-Na tu ra 2000-2000/60/EK irány elv);

– GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék ra
vo nat ko zó adat;

– ül tet vény mé re te faj sze rin ti bon tás ban;
– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 

bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban.

13. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a rö vid vá gás for du ló jú fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te -
le pí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes
fel té te le i rõl  szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM ren de let ke re -
té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol -
gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ál la -
mi, ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tott ügy fél bir tok jel le gé re vo nat ko zó adat;
– a tá mo ga tott gaz da ság jel le ge és szek to ra leg jel lem -

zõbb te vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;
– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi

ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;
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– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott be ru há -
zás be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás me zõ gaz da sá gi
ága zat tí pu sa (öko ló gi ai/egyéb);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék -
ra vo nat ko zó adat;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000; 2000/60 irány elv – a be ru há -
zás meg va ló sí tá sá nak he lye);

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;

– az elõ ál lí tott bio massza mennyi sé gé re/fel hasz ná lá si
mód já ra vo nat ko zó ada tok fa jon kén ti bon tás ban;

– az ül tet vény mé re te fa jon kén ti bon tás ban.

14. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az éve lõ, lágy szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té sé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás jel le ge (me zõ gaz -
da sá gi, er dé sze ti üzem, élel mi szer ipa ri vál lal ko zás);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi szek tor sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tá si jog cím ke re té ben meg va ló sí tott mû ve let 
be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás me zõ gaz da sá gi
ága zat tí pu sa sze rin ti be so ro lá sa (öko ló gi ai/ha gyo má -
nyos);

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg va ló sí tott pro jekt
meg va ló sí tá si he lyé nek be so ro lá sa be avat ko zá si te rü let
sze rint (KAT, Na tu ra 2000; 2000/60 irány elv);

– GAZDANET prog ram ban való rész vé te li szán dék ra
vo nat ko zó adat;

– a be ru há zás tí pu sa (ül tet vény te le pí tés; ke rí tés, tér bur -
ko lat, ápo lás);

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;

– az elõ ál lí tott bio massza mennyi sé ge, il let ve fel hasz -
ná lá si mód já ra vo nat ko zó ada tok fa jon kén ti bon tás ban;

– az ül tet vény mé re te fa jon kén ti bon tás ban.

15. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé sé hez nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 47/2008.
(IV. 17.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (jogi
sze mély, egyé ni vál lal ko zó, egyé ni cég, szö vet ke zet, TCS, 
TÉSZ, TÉSZ le ány vál la la ta, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás ter me lé si mód
sze rin ti be so ro lá sa (ha gyo má nyos/öko ló gi ai);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi tí pus sze rin ti be so ro lá sa (ter me lés, fel dol go -
zás, ér té ke sí tés, fej lesz tés) ága za ton kén ti/alá ga za ton kén ti
be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg) ága zat/alá ga zat,
ter me lé si mód, te vé keny sé gi tí pus, mód (ha gyo má -
nyos/öko ló gi ai) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél vál lal ko zá sá ra vo -
nat ko zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma
(tel jes és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott
mun ka órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi
szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott vál lal ko zás pénz ügyi gaz dál ko dá si ada -
tai (fe de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za -
ton kén ti bon tás ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ve ze tett új ter mék re, 
új tech no ló gi á ra vo nat ko zó ada tok;
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– a tá mo ga tott ter mé kek és te vé keny sé gek be so ro lá sa
ter mék/te vé keny ség tí pu son ként, te vé keny sé gi ága za ton -
ként, cél te rü le ten ként.

16. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és mû kö dé sé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
59/2007. (VII. 10.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tott TCS el is me ré sé nek éve;

– a tá mo ga tott TCS te vé keny sé gi köre, il let ve összes
for gal ma leg jel lem zõbb te vé keny sé gi ága zat, il let ve alá -
ga zat sze rin ti be so ro lá sa (TF 8, a 2003/369/EK alap ján,
ága za ti bon tás ban);

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (igé nyelt, il let ve jó vá ha -
gyott tá mo ga tá si összeg);

– a tá mo ga tott TCS pénz ügyi gaz dál ko dá si ada tai (fe -
de ze ti összeg; net tó ár be vé tel) te vé keny sé gi ága za ton kén ti 
bon tás ban;

– ta gok szá ma és a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en pi ac ra
lé pett gaz da sá gok szá ma a TCS-ben;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ TCS gaz da sá gá ra vo nat ko -
zó fog lal koz ta tá si ada tok – fog lal koz ta tot tak szá ma (tel jes
és rész mun ka idõs), il let ve az ál ta luk le dol go zott mun ka -
órák szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi szem pon -
tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás -
ban;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -
he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog lal koz -
ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem, kor, il let -
ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban.

17. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ gaz dál ko -
dás hoz nyúj tan dó kom pen zá ci ós tá mo ga tá sok rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ke re -
té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol -
gál ta tás

– a tá mo ga tott ügy fél jogi stá tu sza (ter mé sze tes sze -
mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás ra jo go sult te rü let nagy sá gá ra vo nat ko zó
ada tok (19. cikk sze rin ti egyéb ked ve zõt len hely ze tû tér sé -
gek, 20. cikk sze rin ti egye di hát rá nyok ál tal érin tett tér sé -
gek);

– a ked ve zõt len adott sá gú te rü let nagy sá ga (rossz ég -
haj la ti vi szo nyok – egyéb hát rá nyos hely zet; Na tu ra 2000
te rü let – egyéb te rü let bon tá sok ban);

– a KAT te rü le ten érin tett ál lat ál lo mány át la gos nagy -
sá ga (ÁE);

– a kom pen zá ci ós ki fi ze té sek alá be vont hasz no sí tott
me zõ gaz da sá gi te rü let hoz zá já ru lá sa a mû ve lés fel ha gyá -
sá nak el ke rü lé sé hez;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (igé nyelt, il let ve jó vá ha -
gyott tá mo ga tá si összeg) 19. és 20. cik kek sze rin ti bon tás -
ban;

– nit ro gén fel hasz ná lás ál tal érin tett te rü let nagy ság;
– a KAT te rü let hasz no sí tá sa (19. és 20. cikk sze rin ti

szán tó-gyep);
– az AKG tá mo ga tás ban is ré sze sü lõ te rü let nagy sá ga;
– a KAT te rü let hasz no sí tá sá nak mód ja (ka szált-le gel -

te tett);
– a deg resszi vi tás szá mí tá sá nak alap já ul szol gá ló te rü -

let nagy sá gá nak, nagy ság ren di be so ro lá sa;
– a KAT te rü le ten be lü li nit rát-ér zé keny és nem-nit -

rát-ér zé keny te rü let nagy sá ga;
– a tá mo ga tott gaz da ság tel jes te rü le te;
– az SPS tá mo ga tás igény be vé te le.

18. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken tör té nõ gaz dál ko dás -
hoz nyúj tan dó kom pen zá ci ós tá mo ga tás rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 128/2007. (X. 13.) FVM ren de let ke re té ben
igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott hasz no sí tott me zõ gaz da sá gi te rü let
nagy sá ga Na tu ra 2000 te rü le ten;

– az ef fek tív me zõ gaz da sá gi hoz zá já ru lás tí pus sze rin ti
be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (igé nyelt, il let ve jó vá ha -
gyott tá mo ga tá si összeg);

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti, il let ve Na tu ra 2000 és egyéb te rü let
sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott te rü let hasz no sí tá sá ra és mû ve lé sé re vo -
nat ko zó ada tok (hasz no sí tás: ka szá lás/le gel te tés; ka szá lá -
sok és le gel te tés tech ni kai ada tai; le gel te tett ál la tok fa já ra
vo nat ko zó ada tok, bel ví zi el ön té sek szá ma; nád ir tás ra vo -
nat ko zó ada tok, te rü le ten ta lál ha tó vé dett ma dár fész kek,
il let ve idõs fák szá ma; a te rü let re vo nat ko zó EK irány elv
meg je lö lé se, vé de ke zés re vo nat ko zó ada tok);

– szak ta nács adás igény be vé te lé re vo nat ko zó ada tok;
– ada tok arra vo nat ko zó an, hogy ré sze sül-e egyéb

ÚMVP tá mo ga tás ban (AKG, KAT).

19. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás
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– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tott gaz da ság leg jel lem zõbb te vé keny sé gi
ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tott mû ve let be ru há zás-tí pus sze rin ti be so ro -
lá sa;

– a tá mo ga tott be ru há zás pénz ügyi ada tai (összes ki -
adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);

– az ügy fél ál tal hasz no sí tott te rü let mé re te sa ját, il let ve 
bé relt te rü let sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott föld hasz ná la ti in téz ke dé sek re vo nat ko -
zó tech ni kai ada tok (elsõ ki vi tel; gyep te le pí tés; bak hát lét -
re ho zá sa), il let ve a tá mo ga tá si összeg eb ben a bon tás ban;

– a tá mo ga tott esz köz be szer zés tech ni kai ada tai;
– a be ru há zás egyéb tech ni kai ada tai (gyep te le pí tés so -

rán al kal ma zott fa jok; ma dár vé del mi be ren de zé sek; a be -
ru há zás sal érin tett te rü let jel lem zõi).

20. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tan dó tá -
mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél jogi stá tu sza (ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en be ül te tett er dõ te rü let
nagy sá ga (tu laj do nos, il let ve faj, il let ve elõ zõ prog ra mo -
zá si idõ szak ról át hú zó dó és új tá mo ga tás sze rin ti bon tás -
ban);

– a tá mo ga tás kör nye zet vé del mi ha tá sá ra vo nat ko zó
ada tok;

– tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg) a kö vet ke zõ bon tás
sze rint: tu laj do nos, hát rány, te vé keny ség tí pu sa;

– a ter ve zett, il let ve si ke re sen er dõ sí tett te rü let nagy sá -
ga faj sze rin ti bon tás ban;

– az er dõ sí tett te rü let nagy sá ga (KAT/Na tu ra
2000/egyéb be so ro lás sze rint, il let ve fa jon ként);

– az er dõ sí tés re vo nat ko zó tech ni kai ada tok (ele gyes -
ség; õs ho nos ság; cél ál lo mány be so ro lá sa; a te rü let ere de ti
ren del te té se, spe ci á lis be so ro lá sa; lej tés);

– a te le pí tés meg kez dé sé nek idõ pont já ra vo nat ko zó
ada tok;

– az ügy fél er dõ te rü le té re vo nat ko zó ada tok (er dõ te rü -
let tel ren del ke zõ vagy új er dõ gaz dál ko dó, il let ve ko ráb bi
AKG tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada tok);

– ré sze sül-e az ügy fél ki emelt jö ve de lem pót ló, il let ve
jö ve de lem pót ló tá mo ga tás ban;

– a meg va ló sí tott lé te sít mé nyek re vo nat ko zó ada tok
(bak hát, pad ka, vil lany pász tor, ke rí tés);

– az er dõ sí tés so rán hasz nált gép park tu laj do no sa (sa -
ját – bé relt);

– a te le pí tés idõ sza ka.

21. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az er dé sze ti po ten ci ál hely re ál lí tá sá ra nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
32/2008. (III. 27.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá -
mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tott ügy fél jogi stá tu sza (ál la mi, ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély);

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vál lal ko zás be so ro lá sa vál -
lal ko zás mé ret ka te gó ri ák ba;

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fél sze mé lyes ada tai
(neme, kora kor cso por ton ként);

– a tá mo ga tott gaz da ság/vál lal ko zás leg jel lem zõbb te -
vé keny sé gi ága zat, il let ve alá ga zat sze rin ti be so ro lá sa;

– a hely re ál lí tott er dõ te rü let nagy sá ga (kár sze rin ti, il -
let ve tu laj do no si bon tás ban: ma gán – köz tu laj don);

– az új ra te le pí tett er dõ te rü let nagy sá ga (tu laj do no si
bon tás ban);

– tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,
il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg) hely re ál lí tás (kár tí -
pus és tu laj do nos sze rin ti bon tás ban) – új ra te le pí tés (tu laj -
do nos sze rin ti bon tás ban) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott er dõ te rü let mé re te sa ját, il let ve bé relt te -
rü let sze rin ti bon tás ban;

– a ká ro so dott ál lo mány nagy sá ga (faj; ele gyes ség sze -
rin ti bon tás ban);

– er dõ kár tí pu sa és be kö vet ke zés nek idõ pont ja;
– az összes ká ro so dott te rü let nagy sá ga, il let ve a leg na -

gyobb egy be füg gõ ká ro so dott te rü let nagy sá ga;
– a kár ál tal érin tett er dé sze ti táj ra vo nat ko zó adat;
– fel újí tás tech ni kai ada tai [fel újí tás mód ja; al kal ma -

zott ál lo mány jel lem zõi (faj; ele gyes ség); te rü let ren del te -
té se];

– ká ro so dott te rü let el sõd le ges ren del te té sé re vo nat ko -
zó ada tok;

– ká ro so dott te rü let be so ro lá sa (Na tu ra 2000 te rü let;
vé dett te rü let);

– a ká ro so dott te rü let egyéb ÚMVP tá mo ga tás ban tör -
té nõ rész vé te lé re vo nat ko zó adat.

22. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tan dó, a vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra
nyúj tott alap szol gál ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren -
de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó
adat szol gál ta tás

– a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szer ve ze ti be so ro lá sa (ön -
kor mány zat; ön kor mány za ti tár su lás, il let ve non pro fit
szer ve zet);
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– a tá mo ga tott te vé keny sé gek szá má ra vo nat ko zó adat;
– a tá mo ga tás pénz ügyi ada tai (összes ki adás; igé nyelt,

il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg);
– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en lét re ho zott új mun ka -

he lyek net tó szá ma, il let ve az ezen mun ka he lye ken a fog -
lal koz ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák szá ma nem,
kor, il let ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál -
to zott mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott szol gál ta tást hasz no sí tó/szol gál ta tás sal
érin tett la kos ság szá ma;

– a be ru há zás tech ni kai ada tai (fu tás tel je sít mény; aka -
dály men te sí tés; fé rõ hely, sa ját vagy ki szer ve zett mû köd te -
tés);

– a fej lesz tés sel érin tett te le pü lé sek szá ma (kü lö nös te -
kin tet tel a hát rá nyos hely ze tû te rü le tek re);

– a fel adat sa ját, il let ve át adás sal tör té nõ meg va ló sí tá -
sá ra vo nat ko zó adat;

– az el lá tan dó te rü le ten be lül ta nyás tér ség ben élõk s -
záma.

23. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 59. cik ke sze rin ti kész sé -
gek el sa já tí tá sá ra, ösz tön zé sé re és vég re haj tá sá ra igény be
ve he tõ tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl  szóló 79/2007.
(VII. 30.) FVM ren de let ke re té ben igény be vett tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás

– a vi dék fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó 
ada tok;

– a he lyi kö zös sé gek igaz ga tá sá nak fej lesz té sé re vo nat -
ko zó ada tok;

– a tá mo ga tás nak kö szön he tõ en meg tar tott, il let ve lét -
re ho zott új mun ka he lyek szá ma, il let ve az ezen mun ka he -
lye ken a fog lal koz ta tot tak ál tal le dol go zott mun ka órák
szá ma – nem, kor, il let ve esély egyen lõ sé gi szem pon tok
(roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban;

– a he lyi vi dé ki kö zös sé gek szá má ra vo nat ko zó adat;
– a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi ák szá má ra vo nat ko zó

adat;
– egy Cím bir to kos hoz tar to zó He lyi Vi dék fej lesz té si

Iro dák (HVI) szá ma;
– tá mo ga tá si konst ruk ció ál tal érin tett he lyi vi dék fej -

lesz té si stra té gi ák szá ma;
– a tá mo ga tá si konst ruk ció pénz ügyi ada tai (összes ki -

adás; igé nyelt, il let ve jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg
HVI-nként);

– kész sé gek el sa já tí tá sá ra irá nyu ló ösz tön zé si ak ci ók
szá ma ak ció tí pus sze rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tott köz- és ma gán szfé ra kap cso la tok szá ma;
– az ak ci ó kon részt ve võk össze sen szá ma kor, nem,

esély egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gû) sze rin ti bon tás ban, il let ve ak ció tí pus sze rin -
ti bon tás ban;

– a kép zést si ke re sen be fe je zõ (bi zo nyít ványt, ok le ve let
szer zett, il let ve a meg szer zett tu dást a gya kor lat ban al kal -
maz za) részt ve võk szá ma kor, nem, esély egyen lõ sé gi

szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû) sze -
rin ti bon tás ban;

– a tá mo ga tá si konst ruk ció ke re té ben az ak ci ók ál tal
ge ne rált pro jek tek szá ma;

– kép zé sek idõ tar ta ma össze sen (óra);
– a kép zést el kez dõ részt ve võk szá ma kor, nem, esély -

egyen lõ sé gi szem pon tok (roma, meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû) sze rin ti bon tás ban.
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