A Magyar Államkincstár
38/2018 (VII. 18.) számú
KÖZLEMÉNYE
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről
I. Jogszabályi alap, a közlemény célja
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012.
(XII.28.) VM rendeletet hatályon kívül helyezése, valamint a zöldség-gyümölcs termelői
szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM
rendelet] hatályba lépése szükségessé tette a zöldség-gyümölcs termelői csoportok
támogatásának igénybevételéről szóló 56/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közlemény [a
továbbiakban: 56/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közlemény] hatályon kívül helyezését és egy új
közlemény megjelentetését.
II. A támogatás igénybevételének általános feltételei, céljai
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló („az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet”), 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK
tanácsi rendelet), az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a
továbbiakban: 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet), továbbá a zöldség-gyümölcs
termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban:
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] alapján a zöldség-gyümölcs termelői csoportok (a továbbiakban:
termelői csoport) létrejöttük ösztönzése, valamint adminisztratív működésük elősegítése érdekében
működési támogatást, míg az elismerési tervben előírt beruházásaik megvalósításához beruházási
támogatást vehetnek igénybe.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a termelői csoport rendelkezzen az
agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott elismerési tervvel.
III. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatási kérelmet csak azon ügyfél nyújthat be, aki/amely a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a
továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget
tett.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett
adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
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bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas/
Hatályos
ügyfél-nyilvántartási
nyomtatványok és kitöltési útmutatók) rendelkezései irányadóak.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra,
hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és
tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
IV. A támogatás alapja
A működési támogatás számításának alapja: az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
50. cikke szerinti, a termelői csoport tagjai által megtermelt és az elismerési terv végrehajtásának
éves, illetve – ha a miniszter az elismerési tervet féléves szakaszokra bontva fogadta el – féléves
időszaka alatt a termelői csoporttól kiszállított, adott esetben csomagolt, előkészített, forgalomba
hozott (értékesített) tagi termés-mennyiség értékesítési értéke, hozzáadott érték adó (ÁFA) és a
belső szállítási költségek nélkül. A támogatási alap meghatározásánál kizárólag az elismerési
tervben elfogadott és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének IX. részében felsorolt
tagi termékek értékesítése vehető figyelembe, továbbá beszámítható a melléktermékek értéke is.
A működési támogatás mértéke az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (3) bekezdése
alapján a támogatás alapjának 1 000 000 eurót meg nem haladó része után annak
 10%-a az elismerési terv végrehajtásának 1. évében (1. és 2. félévében),
 10%-a az elismerési terv végrehajtásának 2. évében (3. és 4. félévében),

8%-a az elismerési terv végrehajtásának 3. évében (5. és 6. félévében),

6%-a az elismerési terv végrehajtásának 4. évében (7. és 8. félévében),

4%-a az elismerési terv végrehajtásának 5. évében (9. és 10. félévében);
míg az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 43. cikk (1) bekezdése alapján a támogatás
alapjának 1 000 000 eurót meghaladó része után annak:
 5%-a az elismerési terv végrehajtásának 1. évében (1. és 2. félévében),
 5%-a az elismerési terv végrehajtásának 2. évében (3. és 4. félévében),
 4%-a az elismerési terv végrehajtásának 3. évében (5. és 6. félévében),
 3%-a az elismerési terv végrehajtásának 4. évében (7. és 8. félévében),
 2%-a az elismerési terv végrehajtásának 5. évében (9. és 10. félévében).
A működési támogatás összegének felső értékhatára az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási
rendelet 43. cikk (2) bekezdése értelmében minden egyes termelői csoport vonatkozásában
éves szakaszonként 100 000 euró.
Amennyiben a végrehajtási szakasz nem tölt ki egy teljes naptári évet, úgy az értékhatár az
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 43. cikk (3) bekezdés b) pontja értelmében a
100 000 euró arányosan csökkentett összegével egyezik meg (pl.: ha egy termelői csoportot
2013. február 10-i hatállyal ismertek el és az elismerési terve naptári évhez igazodó féléves
szakaszokból áll, akkor az 1. éves időszak 2013. február 10-től 2013. december 31-ig, azaz 324
napig tart. Az 1. éves időszakra vonatkozóan – azaz az 1. és 2. féléves időszakra összesen –
kifizethető támogatás maximális mértéke összesen {(100 000 euró/365nap)x324nap} 88 767
euró.).
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A beruházási támogatás alapját a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben az adott félévre,
vagy évre jóváhagyott, és a vonatkozó időszakban megvalósított beruházások képezik.
Formája tőketámogatás, amit a miniszter által – az elismerési terv jóváhagyásakor – az adott
beruházásra meghatározott keretösszeg, valamint a bekerülési érték, az Európai Bizottság által az
adott időszakra meghatározott elosztási együtthatók, továbbá a termelői csoport konvergenciarégiók szerinti besorolása alapján kell kiszámítani1.
A beruházási támogatás mértéke:
Az uniós hozzájárulás mértéke – összhangban az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
47. cikk (2) bekezdésével – a beruházási költségekhez viszonyítva nem haladhatja meg a
konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók esetében az 50%-ot, más régiókban a 30%-ot.
Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk (2) bekezdése értelmében a támogatható
beruházási költségekre adott támogatás kedvezményezettjeinek a hozzájárulásuk
(kedvezményezetti hozzájárulás) mértéke a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók
esetében a beruházási költségekhez viszonyítva legalább 25%, más régiókban legalább 45%.
A nemzeti támogatás mértéke a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a
számlával igazolt nettó bekerülési értéknek az az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben
meghatározott uniós hozzájáruláson és az előírt minimális mértékű kedvezményezetti
hozzájáruláson felül fennmaradó része.
V. A támogatás igénylése
A támogatás igénylése történhet
 éves kérelem, vagy
 féléves kérelem benyújtásával.
Féléves kérelem csak akkor nyújtható be, ha a miniszter az elismerési tervet féléves végrehajtási
időszakokra bontva fogadta el.
Benyújtandó nyomtatványok:
— a közlemény 1. számú melléklete szerinti B0495 jelű Főlap;
— a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0496-2 jelű Betétlap;
— a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0497-2 jelű Betétlap;
— a közlemény 4. számú melléklete szerinti B0498 jelű Betétlap;
— a közlemény 5. számú melléklete szerinti B0499 jelű Betétlap;
— a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0500 jelű Betétlap.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
— a termelői csoport által a minisztériumhoz megküldött legutóbbi éves adatszolgáltatás
részét képező, 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 2. mellékletének 1. táblázata;
— az egyes intézkedések keretében megvalósított, a B0500 jelű Betétlapon feltüntetett
beruházások megvalósulását alátámasztó:
 számlák másolati példányai;
 a számlákat alátámasztó szerződések másolati példányai;
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Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk (2) bekezdése, valamint a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése alapján.
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 a beruházás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolati példányai;
 használatba vételt, üzembe helyezést, illetve tulajdonba kerülést igazoló
dokumentumok másolati példányai;
 tárgyi eszköz nyilvántartó lapok másolati példányai.
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a támogatás alapjául elszámolni
kívánt beruházási számlákra a kérelmezőnek rá kell jegyeznie, hogy azt az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás elszámolására nyújtja be.
A jelen közlemény szerinti B0497-2 Betétlapot a feldolgozott termékek értékesítéseire kell
kitölteni. A kitöltés során a termékeket a jelen közlemény IV. pontja szerinti részletezéssel kell
feltüntetni.
A jelen közlemény szerinti B0496-2 Betétlap, valamint a B0497-2 Betétlap akkor is benyújtandó,
ha a termelői csoport működési támogatást nem igényel!
A jelen közlemény szerinti B0500 Betétlap valamennyi, a beruházási támogatás igénylési alapját
képező tárgyidőszakban megvalósított intézkedés esetén kitöltendő és benyújtandó.
Az egyes B0500 Betétlapokon fel kell tüntetni az adott intézkedés keretében megvalósított
beruházáshoz kapcsolódó összes elszámolni kívánt számlát (beleértve az előlegszámlákat, illetve
részszámlákat is), valamint a kérelem mellékleteként csatolt valamennyi igazoló dokumentumot!
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet – 2017. október 11. napjától hatályos – 9. § (8) bekezdése
értelmében a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a beruházás pénzügyi rendezése, használatba
vétele, üzembe helyezése, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése legkésőbb a 24/2010.
(III. 19.) FVM rendelet 9. § (6) bekezdésében meghatározott határidő
letelte előtti hatvanadik napig megtörténjen. Az ezen tényeket igazoló dokumentumokat a
Kincstár részére ugyanezen időpontig kell benyújtani. Az igazoló dokumentumok benyújtására
nyitva álló határidő jogvesztő.
VI. Hatósági bizonyítvány
A Kincstár a termelői csoport által a B0501 nyomtatványon benyújtott kérelmére hatósági
bizonyítványt állít ki a miniszter által az elismerési tervben jóváhagyott beruházásokról, valamint
azok jóváhagyott keretösszegeiről.
VII. A támogatási kérelmek benyújtása
Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 45. cikk (1) bekezdése értelmében, a féléves és
éves támogatási kérelmeket a jelen közlemény V. pontjában meghatározott nyomtatványokon, a
csatolandó mellékletekkel együtt az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves
időszakainak végétől számított három hónapon belül kell benyújtani.
Ha a termelői csoport termelői szervezetként való elismerése az éves, vagy féléves időszak vége
előtt következik be, akkor az így keletkező töredékidőszakra vonatkozó támogatási kérelmet a
termelői szervezetként való elismerés időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.
A támogatási kérelmeket, valamint a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton az alábbi
címre kell benyújtani:
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Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.
A támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával egyidejűleg a B0496-2, B0497-2,
B0498 és B0499 Betétlapokat Excel formátumban, elektronikus levélben a
zoldseg-gyumolcs@allamkincstar.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.
A támogatási kérelem csak a jelen közlemény V. pontjában rögzített nyomtatványok, igazoló
dokumentumok, valamint az elektronikus úton benyújtott betétlapok beérkezését követően
minősül teljesnek!
VIII. A támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelmeket a Kincstár azok teljessé válásának sorrendjében, a működési, illetve a
beruházási támogatás iránti részt szétválasztva, külön eljárásban bírálja el.
Hiányosan benyújtott kérelem esetében a Kincstár a termelői csoportot hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlást a felszólításban megjelölt módon és határidőben kell teljesíteni. Ebben az esetben a
kérelem a hiánypótlásnak a Kincstárhoz való beérkezésekor válik teljessé. A Támogatási törvény
41. § (5) bekezdése értelmében amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a hiánypótlásra nyitva álló
határidőn túl nyújtja be, azt a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.
A Kincstár a vonatkozó jogszabályok alapján a támogatási kérelmek elbírálásához kapcsolódóan –
adott esetben a tényállás tisztázásához – a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat
is bekérhet.
A Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja, ha a termelői csoport a vonatkozó uniós, illetve
nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely támogatási feltételt nem teljesíti.
A Kincstár a támogatási feltételek teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrzi. A
helyszíni ellenőrzés során a Kincstár az elismerési feltételek teljesítését is vizsgálja.
Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 45. cikk (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel,
a Kincstár a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (6) bekezdése alapján a támogatást a támogatási
kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb az elismerési tervben megjelölt
időszak évét követő év szeptember 30. napjáig fizeti ki.
Amennyiben a termelői csoport által igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja a
kérelem alapján megítélhető, jogos támogatási összeget, úgy a jóváhagyott támogatási összeget a
Kincstár a különbözet mértékével csökkenti, azonban a csökkentés nem alkalmazható, ha a
termelői csoport bizonyítani tudja, hogy nem felelős a nem támogatható összeg feltüntetéséért.
A termelői csoportnak a támogatási kérelemhez tartozó iratokat a támogatás esedékessége naptári
évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie.
Amennyiben a Kincstár az adminisztratív, vagy a helyszíni ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy
a termelői csoport a támogatás igénylése során valótlan adatokat közölt, vagy az ellenőrzést
5

akadályozta, illetve a támogatás folyósítását követően állapítja meg a támogatási feltételek nem
teljesítését, akkor a Támogatási törvény 69. §-ában meghatározott, az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazza.
IX. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a zöldség-gyümölcs
termelői csoportok támogatásának igénybevételéről szóló 56/2017. (IV.25.) számú Kincstár
Közlemény hatályát veszti.
X. Kapcsolódó jogszabályok
— A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló („az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet”), 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet;
— az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
— a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott
támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló, 2006. augusztus 4-i 2006/595/EK
bizottsági határozat;
— a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
— a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;
— a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet;
— a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet;
— az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM
rendelet.
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 a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Zöldséggyümölcs” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu,
valamint a zoldseg-gyumolcs@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Az ügyfél-nyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk és a nyilvántartásba vételhez szükséges
nyomtatványok a Kincstár honlapján, az „Ügyfélnyilvántartás” menüpont alatt találhatók.
Budapest, 2018. július 18.

Dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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Tájékoztató
az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatások kedvezményezettjeire 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, 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 57-59. 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 pénzügyi évre vonatkozóan évente, naptári
évre vonatkozóan negyedévenként a tárgyév első napjától az adott negyedév utolsó napjáig
folyósított támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra
vonatkozó alábbi adatok közzétételre kerülnek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben 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).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 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 alapból 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) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati Alapból finanszírozott támogatásban
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részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján visszafizetett
támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Európai Unió – valamint a tagállam – pénzügyi érdekeinek védelme
céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati szervek feldolgozhatják, azzal,
hogy tevékenységük során nem sérthetik a természetes személyek személyes adataik
védelméhez kapcsolódó, az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert és az Európai
Unió működéséről szóló szerződésben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016.
április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletben, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített
szabadságokat és elveket,
- az I. és II. pontban meghatározott adatoknak az első közzétételüktől számított két évig kell
elérhetőnek maradniuk a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalon,
- kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá
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,
- jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra, hogy az
adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztassa,
- érintettként az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz a Kincstár honlapján, a
Tájékoztató első bekezdésében rögzített elérhetőségen hozzáféréssel rendelkezik,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Európai Unió és a
tagállami jogrendszer szabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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