
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

53/2009. (IV. 23.) számú 
 

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring 
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM 

rendelet szerinti 2009. évi jelentési kötelezettség lezárásáról, valamint a jövőbeni 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. 

 
 

 
I. Rendszeres monitoring adatszolgáltatási rend    
 
(1) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7§-a „Záró rendelkezések”, 
valamint az Irányító Hatóság 2009. évi webes felületen történő Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések (a továbbiakban: EMVA) monitoring 
adatszolgáltatás határidejének meghosszabbítását tartalmazó 14/2009. (IV. 7.) FVM 
közleménye (továbbiakban: Közlemény) alapján meghatározott adatszolgáltatási időszak 
2009. április 14-én 24.00-órakor lezárult, hiánypótlásra lehetőség nincsen. 
 
(2) A jövőbeni EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettség a Rendelet 4. §-ban  
meghatározottak alapján minden év február 1. és március 1. között teljesítendő. 
      
 
II. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei          
 
(1) A Közlemény alapján a Rendeletben meghatározott szankciórendszer a 2009. évben 
teljesített adatszolgáltatás tekintetében nem kerül alkalmazásra. 
 
(2) A jövőbeni EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében azonban 
amennyiben az ügyfél teljes körű – minden támogatási határozattal vagy szerződéssel 
rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 
azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon 
teljesíti a 2007. évi XVII. törvény 71. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható. 
 
 
III. Kapcsolódó jogszabályok, közlemények      

 
 

• 18/2009  (III.6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes 
szabályokról 
 

• 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 
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• A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról 

• A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak 
megállapításáról 

• A Bizottság 1320/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az 1698/2005/EK 
tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet részletes 
szabályainak megállapításáról 

• 23/2009 (III. 09.) számú MVH közlemény az Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére 
vonatkozó részletes szabályokról 

• 14/2009. (IV. 7.) FVM és 43/2009. (IV. 07.) MVH közlemények az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring 
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) 
FVM rendelet szerinti 2009. évi webes felületen történő adatszolgáltatás 
határidejének meghosszabbításáról 

 

Budapest, 2009. április 23. 
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