A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
102/2016. (XII. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti
támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 87/2016. (X. 3.) számú
MVH közlemény módosításáról

I. Előzmények
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016.
december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik, az MVH általános jogutódja - a
Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár).
A fentiek alapján, figyelemmel a közlemény hatályba lépésének időpontjára, a közleményben
a 2017. január 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az MVH helyett a
Kincstár kerül megnevezésre.
II. A módosítás indoka
Az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet alapján módosult az egyes
állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A
Rendelet módosítás értelmében a C001 technikai kódú, vemhes üszőre vonatkozó szolgáltatás
esetében az ügyfélnek a számlához a Rendelet 2017. január 1-jén hatályba lépő 7. számú
melléklete szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett
igazolást kell csatolnia.
A fentiek alapján módosítani szükséges Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007.
(XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról
szóló 87/2016. (X. 3.) számú MVH közleményt (a továbbiakban: Közlemény).
III. A Közlemény módosuló rendelkezései
A Közlemény „III. A támogatási kérelmek benyújtása” pontjának negyedik bekezdésében
a „vemhes üsző esetében a Rendelet 6. § (3c) bekezdése szerinti, a kezelő állatorvos által
kiállított igazolás eredeti példányát” szövegrész helyébe a „vemhes üsző esetében 2016.
évben benyújtott kérelmekre vonatkozóan a kezelő állatorvos által kiállított igazolás
eredeti példányát, a 2017. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében a jelen
közlemény 1. számú melléklete szerinti N0175 jelű Igazolás eredeti példányát” szöveg lép.
IV. Hatályba léptető rendelkezés
Jelen közlemény 2017. január1-jén lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Csoportmentességi /
Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások cím alatt,
illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2016. december 21.
Dr. Viski József
elnök

Tájékoztató
a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati
Alapból illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások
kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztatom, hogy a Bizottság 2014. augusztus 6-i az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési
szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási rendeletének (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 57.
cikke, a végrehajtási rendelet 63. cikke szerint a 2013. pénzügyi évre vonatkozó kifizetések
vonatkozásában az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök
kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása
részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1. 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 Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
honlapján (www.mvh.gov.hu):
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár 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 ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
1) 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 a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett támogatások együttes összege, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél
által jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a tagállamok
pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem
sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig, míg a 2013.
pénzügyi év vonatkozásában egy évig kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.gov.hu weboldalon,
- 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
irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. § b) pontja alapján kezdeményezheti a
valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján
kérheti, hogy a Kincstár az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben
bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a tagállami jogrendszer szabályai –
az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés szabályai – által biztosított
jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

