Tájékoztató
Tájékoztató a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó
információk nyilvánosságra hozataláról:
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a
mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján
(www.mvh.gov.hu):
1. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében
nyilvántartott
a) családi és utónév;
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.)
esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név);
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
2. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
2A) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések
jogcíme, összege;
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített
kifizetések – mely magában foglalja a közösségi és nemzeti hozzájárulásokat is – jogcíme,
valamint összege;
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen és ezek pénzneme;
d) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme.
2B) A központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban
részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatás összege.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából az Unió és a
tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy

-

-

tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető
jogait;
az 1. és 2. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig
elérhetőek maradnak a www.mvh.gov.hu honlapon;
az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvének megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi
CXII. törvény) 14. § b) pontja alapján a valóságnak meg nem felelő személyes adat
helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 2011. évi CXII. törvény 15. §-a alapján az
MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre
tájékoztatást ad;
amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen
jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Unió és a tagállami jogrendszer szabályai – a
2011. évi CXII. törvény 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés – által
biztosított lehetőségeket igénybe veheti.

