
Tájékoztató az ÚMVP támogatásokkal összefüggő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségről 

Mint az Ön előtt is ismert, minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támoga-
tásában részesülő Ügyfelet - így Önt is - a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvaló-
sított projekt esetén rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel, melynek részletes 
szabályait az FVM rendeleti úton állapítja meg. Az ez év február végén hatályba lépő Rendelettel 
kapcsolatos Ügyfél-tájékoztatás érdekében mind az ÚMVP Irányító Hatósága (FVM), mind a 
Közreműködő Szervezete (MVH) honlapjaikon Közleményt jelentetnek meg. 
  
Jelen levelünk célja, hogy a Rendelet és az azzal kapcsolatos Közlemények megjelenése előtt az 
alábbi tájékoztatás nyújtásával segítsük Önt ezen kötelezettségének teljesítésére való felkészülésben. 
  
I. Adatszolgáltatási rend 
Felhívjuk figyelmét, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének a 2009. évtől kezdődően kizárólag 
elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül tehet eleget. (Az Ügyfélkapu a köz- ill. államigazgatási 
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet 
e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a 
regisztráció, a www.magyarorszag.hu honlapon.) 
  
Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH http://e-kerelem.mvh.gov.hu/ internetes 
honlapján található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével tehető meg, ami a 
www.mvh.gov.hu, vagy a www.magyarorszag.hu internetes portálokon keresztül érhető el. 

• Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az ÚMVP keretében meghirdetett támogatási 
konstrukciókra, ill. részleges- vagy teljes körű támogatási határozattal rendelkező Ügyfélre. 
A kötelezettség a Rendelet hatálybalépésének napjától, vagy ezt követően a támogatási 
határozat kézhezvételét követő naptól áll fenn. Az adatszolgáltatás 2009-ben a rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 napon belül, ezt követően a rendeletben meghatározott 
időszakokban teljesítendő. 

• Az adatszolgáltatás köre kiterjed az Ügyfél lezárt gazdálkodási adataira, valamint az egyes 
támogatási célok megvalósulásának mutatóira, az adatszolgáltatás adott időszakára 
vonatkozóan. 

• Az Ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől az előírt fenntartási, illetőleg működtetési 
kötelezettség végéig köteles adatot szolgáltatni. 

• Az adatszolgáltatásnak teljes körűnek kell lennie az alábbiak szerint: 
o minden támogatási határozattal rendelkező jogcím tekintetében fennáll az 
o adatszolgáltatási kötelezettség, 
o az elektronikus űrlap minden mezőjének kitöltése esetén kerül befogadásra. 

• Az MVH jogosult helyszíni ellenőrzés során vizsgálni az adatszolgáltatás valóságtartalmát. 
• Az Ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének saját nevében, vagy meghatalmazott útján is 

eleget tehet:  

Ha a támogatott gazdálkodó szervezet (cég), akkor az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag 
meghatalmazott útján teljesíthető. 
Ha az Ügyfél (cég/magánszemély) meghatalmazottat bíz meg az adatszolgáltatással, a 
Meghatalmazást (melléklet: nyomtatvány minta) 3 példányban kell kitöltenie. Az egyik példány az 
Ügyfélnél marad, a másik a meghatalmazottnál, a harmadikat postai úton kell eljuttatni - az 
adatszolgáltatás megkezdése előtt nappal - az Ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes 
MVH megyei kirendeltségre. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazottnak regisztráltatnia kell az MVH Ügyfél-regisztrációs 
rendszerében (a www.mvh.gov.hu honlapról letölthető G001-es nyomtatványon), majd a saját 
ügyfélkapus azonosítójával teljesítheti az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét. 
Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet. 
  



Felmerülő kérdéseivel kérjük forduljon a magyar agrárkamarai tanácsadókhoz/falugazdászhoz, - 
akik meghatalmazottként járhatnak el az Ön adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése során - vagy 
hívja az e-kérelem telefonos ügyfélszolgálatát: 06-40-100-505. 
  
II. Jogkövetkezmény 

• Amennyiben az Ügyfél a fent leírt teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt 
módon teljesít, mulasztási bírsággal sújtható. 

A továbbiakban az adatszolgáltatás részletesebb szabályait a Rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó 
IH vagy MVH Közlemények tartalmazzák majd, melyek megjelenését kérjük a következő 
honlapokon folyamatosan kísérje figyelemmel: www.mvh.gov.hu, , www.umvp.eu, www.fvm.hu. 
 



 

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

MEGHATALMAZÁS az EMVA monitoring
adatszolgáltatási kötelezettség képviselő útján történő

teljesítéséhez
 

 (Benyújtandó a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg
illetékes Kirendeltségéhez - 1 - példányban) 
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2 Meghatalmazó adatai
Ügyfél-regisztrációs szám:

Név:

Címe:

3 Meghatalmazás, meghatalmazott adatai
Meghatalmazom
Ügyfél-regisztrációs szám:

Név: -t

Címe:

hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál képviseletemben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott
intézkedéseket érintő 2009. évben teljesítendő éves monitoring adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésében
(monitoring adatszolgáltatás benyújtása) eljárjon.

4 Dátum, aláírás

Dátum: . .
helység

Meghatalmazó aláírása:

Jelen meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott aláírása:

Tanú 1: Tanú 2:

Név: Név:

Cím: Cím:
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