A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
183/2014 (XI. 11.) számú
KÖZLEMÉNYE
szabályzat az ISAMM-hoz szükséges hozzáférési jogosultság igénylésének menetéről
szóló 106/2013. (VI. 27.) számú MVH Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU Parlamenti és Tanácsi rendelet 2013.
december 20-án lépett hatályba, és hatályon kívül helyezte a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletet. A jogszabályváltozás, valamint a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2013. július 13-án történt
módosítása miatt szükségessé vált a szabályzat az ISAMM-hoz szükséges hozzáférési
jogosultság igénylésének menetéről szóló 106/2013. (VI.27.) számú MVH közlemény (a
továbbiakban: Közlemény) módosítása.
II. Módosuló rendelkezések
1. A Közlemény „VIII. Kapcsolódó jogszabályok” fejezetének első bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1308/2013/EU rendelete”
2. A Közlemény „III. Értelmező rendelkezések” fejezetének 8. pontjában a Nemzeti
Felhasználó Nyilvántartó Testület meghatározása az alábbiak szerint módosul:
„Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület (National User Administration, a
továbbiakban: NUA): A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve,
mely felelős az ISAMM-hoz szükséges hozzáférési jogok tagállami engedélyezéséért,
a felhasználók azonosságának igazolásáért, valamint nyilvántartja a Felelős
Hatóságokat, a hozzájuk tartozó jogosultságigény engedélyezőket és a jogosultsággal
rendelkező felhasználókat.”
3. A Közlemény 2. számú melléklete (Aláírásminta kitöltési útmutató) 1. pont 4.
bekezdésében a címzés az alábbiak szerint módosul:
„Kérjük, a végső jogosultságigény engedélyező, valamint annak helyettese által
kitöltött és a Felelős Hatóság vezetője által aláírt megbízás egy eredeti példányát
juttassák vissza az ISAMM Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testületéhez, az MVH
Területi Igazgatóság Monitoring Osztályára, a 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
címre.”

III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A közlemény jelen módosítással nem
érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve
tájékoztatás kérhető az arda.hun.isamm@mvh.gov.hu e-mail címen.
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