A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
49/2018. (X. 31.) számú
KÖZLEMÉNYE
a közönséges búza 2018/2019. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós
felvásárlásáról
I. A támogatás jogszabályi alapja
Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó
gabonaintervenció célja a gabonapiac stabilizálása és a gabonaszektor mezőgazdasági
termelői számára megfelelő életszínvonal biztosítása. A gabonaintervenció első lépése a
felvásárlás, amelynek során a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) megvásárolja
a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően felajánlott gabonaféléket.
A közönséges búza 2018/2019. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós
felvásárlását alapvetően 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 európai parlamenti és a tanácsi rendelet, az
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1238/2016/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1238/2016/EU rendelet),
valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és
a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 1240/2016/EU végrehajtási bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1240/2016/EU rendelet) és a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos
egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések
meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2013/EU
rendelet), továbbá a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet (a
továbbiakban: 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet) szabályozza.
Fenti rendeletek alapján a rögzített áron történő intervenciós felvásárlás keretében a
2018/2019. gazdasági évben kizárólag közönséges búza (a továbbiakban: búza)
vásárolható fel. Árpa, kukorica, durumbúza felajánlására jelen közlemény alapján nincs
lehetőség.
A 1370/2013/EU rendelet 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az EU tagállamai
számára a 2018/2019. intervenciós időszakban rögzített áron felvásárolható búza maximális
mennyisége 3 millió tonna.
Jelen közlemény a búza rögzített áron történő intervenciós felvásárlása intézkedésben való
részvétel részletes szabályait ismerteti és rendszeresíti az intézkedés végrehajtásához
szükséges nyomtatványokat.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
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
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) MVH Közlemény rendelkezései (elérési
útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.
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A nyilvántartásba vételhez és a változás-bejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok a Kincstár
honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) az Ügyfélnyilvántartás /Hatályos ügyfélnyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók menüpontban érhetők el.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. Az intézkedésben való részvétel feltételei
Az 1238/2016/EU rendelet 2. cikk (1) bekezdése és a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet
értelmében búza intervenciós felajánlására jogosult:
 annak tulajdonosa, valamint
 a felajánlott áruval rendelkezni jogosult bármely természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki/amely hozzáadottérték-adó (HÉA) vonatkozásában az EU területén letelepedettnek és
bejegyzettnek minősül, továbbá rendelkezik a Kincstár által megállapított ügyfél-azonosító
számmal és megfelel a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvényben meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettségének (a továbbiakban:
felajánló).
Intervenciós felvásárlásra felajánlható:
 az EU területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes, legalább 160
tonna mennyiségű búza ajánlható fel, amely megfelel a jelen közlemény 1. számú
mellékletében megadott minőségi követelményeknek;
 közraktározott áru is felajánlható azzal, hogy közraktározott áru felajánlása esetén
a felajánló a közraktározás tényét köteles a jelen közlemény 2. számú melléklete
(I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges búza felajánlási adatlap) szerinti
nyomtatvány 4. rovatának megfelelő kitöltetésével közölni a Kincstárral.
Figyelem! A közlés elmulasztása esetén, illetve ha az árut a felajánlást
követően közraktároztatják, a Kincstár a felajánlást elutasítja.
A felajánlott búza átvétele történhet beszállítással vagy a felajánláskori tárolás helyén (in-situ
módon). Az 1240/2016/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a Kincstár jelöli
ki azon intervenciós raktározási helyszínt, ahova a búzát a legalacsonyabb áron le kell
szállítani.
1. A felajánláshoz, a felajánlott búza mennyiségére vonatkozóan – az 1240/2016/EU rendelet
6. cikkének a) pontja alapján – 20 euró/tonna biztosítékot kell letétbe helyezni. A
biztosíték letételét igazoló okiratot a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatások Pénzügyi Főosztálya részére személyesen (1054 Budapest, Alkotmány u.
29.) faxon (06-1-475-2191), vagy postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztály
1476 Budapest Pf. 407.
A biztosíték összegének megállapításához a felajánlási adatlap benyújtási hónapjának első
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint-euró árfolyamot kell
alkalmazni.
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A biztosíték-rendszerre vonatkozó követelményeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
 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 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet;
 az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro
használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i, 907/2014/EU
bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 907/2014/EU
rendelet);
 az 1036/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az
átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 2014. augusztus 6-i, 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 51. cikk;
A maximálisan felvásárolható búza mennyisége az EU összes tagországa tekintetében a
2017/2018. gazdasági évben 3 millió tonna. Amennyiben a felkínált mennyiség meghaladja a
rendelkezésre álló keretet, az EU Bizottsága elosztási együtthatót határoz meg a
2016/1240/EU rendelet 11. cikkének b) pontja alapján.
IV. Az ajánlat benyújtása
Az ajánlatot jelen közlemény 2. számú melléklete (I0151-04 jelű, Gabonaintervenció –
közönséges búza felajánlási adatlap) szerinti nyomtatványon kell benyújtani
2018. november 1-je és 2019. május 31-e között
postai úton a
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához
(postacím: 1476 Budapest Pf. 407.)
vagy faxon az alábbi fax-számok valamelyikére:
(06-1)-219-4511 vagy (06-1)-219-4512.
Az ajánlat faxon történő benyújtása esetén annak postai úton történő megerősítése nem
szükséges.
Figyelem! Csak az a felajánlás tekinthető érvényesnek, amely legkésőbb 2019. május 31ig a mellékletekkel együtt hiánytalanul beérkezik a Kincstárhoz. A hiányos felajánlások
esetében hiánypótlásnak helye nincs, ezért azokat a Kincstár elutasítja.
Jelen közlemény 2. számú melléklete (I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges búza
felajánlási adatlap) szerinti nyomtatványhoz mellékelni kell:
 a felajánláskori tárolás helyéről készített, a raktár beazonosítását szolgáló
helyszínrajzot (azon bejelölve a felajánlott tétel pontos tárolási helyét);
 a biztosíték letétét igazoló bizonylatot (amely a felajánlott mennyiség egészére
vonatkozik).
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Kizárólag olyan ajánlat fogadható el, amelyet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti
(I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges búza felajánlási adatlap) nyomtatványon
nyújtottak be.
Figyelem! Egy nyomtatványon egyszerre csak egy tétel ajánlható fel.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a hiánytalanul kitöltött és
határidőben benyújtott ajánlatok vehetőek figyelembe az adott heti felajánlásban.
Amennyiben az EU Bizottsága elrendeli a felajánlott mennyiségek napi jelentési
kötelezettségét, a Kincstár kizárólag az előző napon hiánytalanul beérkezett felajánlásokat
továbbítja az EU Bizottság felé.
V. Döntés az ajánlat formai elfogadásáról
Amennyiben az ajánlatot nem jelen közlemény 2. számú mellékletében meghatározott
nyomtatványon, vagy a felajánlási időszakon kívül nyújtották be, a Kincstár visszautasítja azt.
Amennyiben az ajánlat hiányosan, vagy olvashatatlanul lett kitöltve, vagy nem küldték be
maradéktalanul a szükséges mellékleteket, a Kincstár a felajánlást elutasítja. Amennyiben az
ajánlat nem fogadható el, a Kincstár 3 munkanapon belül értesíti a felajánlót.
A formailag ellenőrzött – hiánytalan – ajánlatok elfogadásáról a Kincstár nem küld értesítést.
VI. Az EU Bizottság értesítése és döntése
Az EU Bizottságot a Kincstár minden héten kedden értesíti az előző hétre vonatkozóan
benyújtott és a Kincstár által formailag elfogadott ajánlatokról.
Az EU Bizottság az értesítést követő 2 munkanapon belül az alábbiak szerint határozhat a
felajánlott tételekre vonatkozóan:
 elfogadja a felajánlott mennyiségeket;
 lezárja a rögzített áron történő intervenciós felvásárlást;
 amennyiben egy adott napon a teljes felajánlott mennyiség elfogadása a
rendelkezésre álló keret túllépését eredményezné, elosztási együtthatót állapít
meg;
 adott esetben elutasítja a tagállamok intervenciós hivatalaihoz benyújtott,
függőben lévő ajánlatokat.
Amennyiben a 3 millió tonnás kerethez közelítenek a felajánlások, erről az EU Bizottsága
értesíti a Kincstárt, és a beérkező ajánlatokról már naponta kell értesíteni az EU Bizottságot.
Ilyen esetben az EU Bizottság az értesítést követő 5 munkanapon belül dönt a felajánlások
elfogadásáról.
VII. Az ajánlat visszavonása, módosítása
Az ajánlat a benyújtást követően nem vonható vissza kivéve, ha az EU Bizottság elosztási
együtthatót állapít meg. Ekkor az elosztási együtthatót meghatározó bizottsági rendelet
hatálybalépésének napjától számított 5 munkanapon belül az ajánlat visszavonható.
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A visszavonási kérelem jelenközlemény „Az ajánlat benyújtása” pontjában feltüntetett címre,
illetve fax-számra postai úton vagy faxon nyújtható be, a jelen közlemény 4. számú
melléklete szerinti nyomtatványon.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatok nem módosíthatóak. A felajánlott
mennyiséget sem növelni sem csökkenteni nem lehet az ajánlat befogadását követően.
Az ajánlat befogadásából származó jogok és kötelezettségek nem ruházhatóak át.
VIII. Értesítés az EU Bizottság döntéséről
Az EU Bizottság döntéséről a Kincstár, végzés formájában értesítést küld a felajánlónak. Az
értesítés tartalmazza a szállítási utalványt és a beszállítási ütemtervet, illetve in situ
felvásárlás esetén az átvételi ütemtervet.
Fenti végzés nem jelenti a felajánlott tétel megvásárlásáról szóló döntést!
IX. Előzetes helyszíni ellenőrzés
Az érvényes ajánlatban szereplő árutételt a Kincstár a felajánláskori tárolás helyszínén
ellenőrizheti (szükség esetén ellenőrzés több alkalommal is elvégezhető). A helyszíni
ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése nélkül is lefolytatható.
Amennyiben az előzetes helyszíni ellenőrzés során a felajánlott búzatétel nincs a felajánlásban
megjelölt helyen elkülönítetten és szállítható állapotban, illetve mennyiségben és minőségben
nem felel meg az intervenciós követelményeknek, továbbá az áru közraktározva van, és ezt a
felajánlási adatlapon nem jelezték, úgy a Kincstár a tételt elutasítja és a felajánló köteles a
Kincstárnak jelen közlemény 5. számú mellékletében meghatározott költségeket megfizetni.
Az előzetes helyszíni ellenőrzés során – a Kincstár döntése szerint – mintavételre és a minta
laboratóriumi vizsgálatára is sor kerülhet, amelyet a Kincstárral kötött megbízási szerződéssel
és Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minősítéssel rendelkező laboratóriumok
valamelyike (továbbiakban: GAFTA labor) végezhet el. A laboratóriumi vizsgálat költsége a
felajánlott tétel elutasítása esetén a felajánlót terheli az 5. számú melléklet szerint.
X. A közönséges búza átvétele
A Kincstár az ajánlatokat beérkezésük sorrendjében és a rendelkezésre álló intervenciós
raktárkapacitások elhelyezkedése szerint értékeli. A Kincstár a helyben történő (in-situ)
felajánlásokat beszállításos módon más raktárba is irányíthatja.
A közönséges búza fogadására alkalmas intervenciós raktárak listája a Kincstár honlapján
(Támogatások \ EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona tárolás és
raktárnyilvántartás\ Tájékoztatók menüpont alatt is) található meg. A raktárak listája
folyamatosan módosulhat a rendelkezésre bocsátott kapacitás függvényében.
Az 1240/2016/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítási
utalványban megjelölt raktározási helyszínre történő szállításhoz kapcsolódó költségeket
legfeljebb 50 km-ig a felajánló viseli. Amennyiben a raktározási helyszín az 50 km-es
maximális távolságon túl van, a felmerülő szállítási többletköltséget a Kincstár fizeti.
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A Kincstár a szállítási költségek kalkulációját minden esetben a magyar gyakorlatban
alkalmazott szállítási díjaknak megfelelően kialakított standard díjszabás alapján végzi. A
költségtérítés számításának alapjául szolgáló szállítási díj mértékét a 6. számú melléklet c)
pontja tartalmazza, ami ± 15 Ft/t/km.
A fizikai átvétel teljes folyamatát a Kincstár ellenőrei vagy megbízottjai a helyszínen
folyamatosan ellenőrzik. A fizikai átvétel során a GAFTA labor képviselője minden esetben
jelen van mintavételezés céljából.
Figyelem! A fizikai átvétel napjának a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvön található
ellenőrzés időpontja tekintendő. Ekkor történik meg a reprezentatív mintavételezés. A
Kincstár a fizikai átvétel napjától fizet tárolási díjat a raktározóknak a raktározási szerződés
szerint.
A felajánlott tétel elfogadása esetén a közönséges búza értékesítéséről szóló számlán a
közönséges búza átvételi napjaként a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv Kincstárhoz
történő beérkezése napját kell szerepeltetni teljesítési időpontként, mivel az a minőségi átvétel
dátuma.
A fizikai átvételnek (az engedélyezett intervenciós raktározási helyszínre történő szállítás) a
szállítási utalvány kiállításának napját követő 60 napon belül kell befejeződnie.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közönséges búza átvételével kapcsolatosan előzetesen
egyeztetett időpontok az ügyfél Kincstárhoz címzett kérelme alapján a Kincstár írásos
engedélye szerint egy alkalommal módosíthatók. A nem egyeztetett időpontokban történő
átvételt a Kincstár elutasítja, amennyiben az ellenőri kapacitás nem biztosított vagy a
raktár nem fogadóképes!
A Kincstár az előzetesen egyeztetett időpontokat a felajánlóval és a kijelölt intervenciós
raktárral történt egyeztetés után a beszállítási időszak figyelembevételével írásban
módosíthatja. A szállítási ütemterv módosításáról a Kincstár végzés formájában tájékoztatást
küld a felajánló és a raktározó részére.
 A közönséges búza átvétele beszállítással
A beszállítás ütemezése:
A felajánló és a kijelölt intervenciós raktár üzemeltetője egyezteti a beszállítási napokat a
beszállítási időszak figyelembevételével és közösen elkészítik a beszállítási ütemtervet. A
felajánló köteles – a saját és a raktározó aláírásával ellátott – beszállítási ütemtervet az első
beszállítás időpontját megelőző tíz munkanapon belül megküldeni jóváhagyásra a
Kincstárhoz. A beszállítási ütemtervet az EU Bizottsági döntés alapján a közönséges búza
befogadásáról szóló végzés melléklete szerint megadott formában, postai úton, vagy faxon
kell benyújtani. A benyújtás helye: jelen közlemény „Az ajánlat benyújtása” című pontja
szerint.
Figyelem! Amennyiben a felajánló a kitöltött beszállítási ütemtervet nem küldi vissza a
kézhezvételt követő 1 hónapon belül, úgy a felajánlás elutasításra kerül és a felajánló 5.
számú mellékletben meghatározott költségeket köteles megtéríteni.
A kitöltött beszállítási ütemterv Kincstárhoz történő visszaérkezését követően a Kincstár
végzésben értesíti a felajánlót és az intervenciós raktárat a beszállítási ütemterv
jóváhagyásáról és a helyszíni ellenőrzések időpontjáról.
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A felajánlott búza kijelölt intervenciós raktárba történő beszállításáról a felajánlónak kell
gondoskodnia a jóváhagyott beszállítási ütemtervben meghatározottak szerint.
A beszállítási ütemterv módosítása:
A felajánló, vagy a kijelölt intervenciós raktár az érintett felekkel történt egyeztetés után
egy alkalommal, postai úton vagy faxon, a beszállítási időszak figyelembe vételével
írásban kérheti a beszállítási ütemterven feltüntetett időpont módosítását a Kincstárnál.
A benyújtás helye: jelen közlemény „Az ajánlat benyújtása” elnevezésű pontja szerint.
Amennyiben a beszállítási ütemterven feltüntetett időpont módosítása a beszállítás korábbi
megkezdésére, vagy a beszállítás időpontjának elhalasztására irányul, a kérelemnek legkésőbb
a módosított beszállítás megkezdését megelőző, illetve a szállítás eredetileg ütemezett
megkezdése előtti ötödik munkanapon kell beérkeznie a Kincstárhoz.
Figyelem! A módosított időpontban történő beszállítás csak a Kincstár jóváhagyását
követően kezdhető meg.
A Kincstár a beszállítási ütemterven feltüntetett időpontot a felajánlóval és a kijelölt
intervenciós raktárral történt egyeztetés után a beszállítási időszak figyelembe vételével
írásban módosíthatja, az előző három bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően. A
módosított ütemtervről értesíti a felajánlót és a kijelölt intervenciós raktár képviselőjét.
A közönséges búza beszállítása:
A felajánlónak a szállítási utalványon megjelölt mennyiséget kell a kijelölt intervenciós
raktárhoz szállítania. Amennyiben a Kincstár a felajánlott közönséges búza beszállítását több
raktárhoz rendeli, úgy a Kincstár a mennyiségi eltéréseket raktáranként veszi figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felajánló köteles a felajánlott közönséges búzatétel kijelölt
intervenciós raktárba történő szállításához a szállítójárművet biztosítani!
A Kincstár elutasítja azt a mennyiséget, amely a Bizottság által elfogadott mennyiséget
meghaladja.
A közönséges búza beszállítását munkanapokon kell elvégezni. A Kincstár jogosult a
beszállítási ütemterven feltüntetett időpont(ok)tól eltérő, előzetesen nem egyeztetett
időpont(ok)ban történő beszállításokat elutasítani, amennyiben az ellenőri kapacitás nem
biztosított vagy a raktár nem fogadóképes.
Figyelem! A beszállított gabonát a beszállításkor vett minták minősége alapján
elkülönítve kell tárolni.
A Kincstár képviselője ellenőrizheti a felajánláskori tárolás helyén történő kitárolás és a
szállítás teljes folyamatát, különös tekintettel a felajánlott gabonára vonatkozó fuvarlevelek
meglétére, valamint azt, hogy a gabonát valóban az ajánlaton feltüntetett telephelyen,
elkülönítve tárolják-e.
A fizikai átvétel során a Kincstár ellenőrzi az I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges
búza felajánlási adatlapon szereplő közönséges búza meglétét, minőségét, mennyiségét. A
beszállítás során a mintavétel és a minőség megállapítása jelen közlemény „A közönséges
búza minőségvizsgálata (mintavétel, minta elemzése)” című fejezetben meghatározottak
szerint történik.
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A feltételes átvétel az a nap, amelyen a teljes mennyiséget betárolják a kijelölt raktározási
helyszínre.
Amennyiben a közönséges búza beszállítása nem a fentiekben meghatározottaknak
megfelelően történik, úgy a Kincstár a teljes felajánlást elutasíthatja. Elutasítás esetén a
felajánló köteles az 5. számú melléklet szerint meghatározott költségeket a Kincstárnak
megfizetni.
A beszállítást követően elutasított áru intervenciós raktárból történő elszállításáról a
felajánlónak az elutasítás jogerőre emelkedését követően saját költségén a Kincstár által
meghatározott időpontig intézkednie kell. Amennyiben a felajánló nem gondoskodik a
Kincstár által meghatározott időpontig a közönséges búza elszállításáról, akkor a Kincstár
jogosult a felajánló költségén elszállíttatni az árut az intervenciós raktárból a felajánláskori
tárolás helyére.
 A közönséges búza helyben történő (in-situ) átvétele
A Kincstár az elfogadott ajánlatban megjelölt búzát a felajánláskori tárolás helyén is átveheti,
amennyiben a raktár megfelel az 1240/2016/EU rendelet 22. cikkében előírt
követelményeknek, valamint a 907/2014/EU rendelet II. mellékletével összhangban
alkalmazandó raktározási és ellenőrzési előírásoknak és feltételeknek, és a Kincstár a
raktározóval raktározási szerződést kötött.
A helyszíni ellenőrzés időpontjának meghatározása:
Amennyiben a felajánló és a kijelölt intervenciós raktár üzemeltetője nem azonos személy,
úgy egyeztetik az átvétel napját az átvételi időszak figyelembevételével és közösen elkészítik
az átvételi ütemtervet.
A felajánló köteles – a saját és a raktározó aláírásával ellátott (amennyiben a két személy nem
azonos) – az átvételi ütemtervet, az EU Bizottsági döntés alapján a közönséges búza
befogadásáról szóló végzés melléklete szerint megadott formában az átvételt megelőző tíz
munkanappal postai úton, vagy faxon megküldeni jóváhagyásra a Kincstárhoz. A benyújtás
helye: jelen közlemény „Az ajánlat benyújtása” elnevezésű pontja szerint.
Figyelem! Amennyiben a felajánló a kitöltött beszállítási értesítőt nem küldi vissza a
kézhezvételt követő 1 hónapon belül, akkor a felajánlás elutasításra kerül és a felajánló
5. számú mellékletben meghatározott költségeket köteles megtéríteni.
A kitöltött beszállítási ütemterv Kincstárhoz történő visszaérkezését követően, a Kincstár
végzésben értesíti a felajánlót és az intervenciós raktárat a beszállítási ütemterv
jóváhagyásáról és a helyszíni ellenőrzések időpontjáról.
A feltételes átvétel a szállítási utalvány kiállítását követő napon történik.
A helyszíni ellenőrzés időpontjának módosítása:
A felajánló, vagy a kijelölt intervenciós raktár az érintett felekkel történt egyeztetés után egy
alkalommal postai úton vagy faxon, a helyszíni ellenőrzési időszak figyelembevételével
írásban kérheti a helyszíni ellenőrzés időpontjának módosítását a ,Kincstártól. A benyújtás
helye: jelen közlemény „Az ajánlat benyújtása” elnevezésű pontja szerint.
Amennyiben az időpont módosítása a helyszíni ellenőrzés korábbi elvégzésére, vagy a
helyszíni ellenőrzés időpontjának elhalasztására irányul a kérelemnek legkésőbb a módosított
ellenőrzés megkezdését megelőző, illetve a helyszíni ellenőrzés eredetileg ütemezett
megkezdése előtti ötödik munkanapon kell beérkeznie a Kincstárhoz.
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A Kincstár a helyszíni ellenőrzés időpontját a felajánlóval és a kijelölt intervenciós raktárral
történt egyeztetés után – a beszállítási időszak figyelembe vételével – írásban módosíthatja, az
előző bekezdésekben foglalt szabályoknak megfelelően. A módosított helyszíni ellenőrzés
időpontjáról értesíti a felajánlót és a kijelölt intervenciós raktár képviselőjét.
A helyszíni ellenőrzés végrehajtása:
A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrei vagy megbízottjai ellenőrzik az ajánlaton
szereplő búza meglétét, mennyiségét, minőségét, valamint azt, hogy a felajánlott búzát
elkülönítve tárolják-e.
A mennyiség megállapítása történhet a búza újramérlegelése nélkül, a készletnyilvántartás
alapján is amennyiben:
 a mérlegelés 10 hónapnál nem régebben történt, és a mérlegjegyek rendelkezésre
állnak;
 a készletnyilvántartásban rögzítve van a betároláskori mérlegelés során vett
tényleges minőségi jellemzők különös tekintettel a nedvességtartalom és
idegenanyag-tartalom százalékra, mely az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal
alátámasztott;
 a készletnyilvántartásban rögzítve vannak a betárolás óta elvégzett árukezelések
és áttárolások;
 a térfogat ellenőrzéssel becsült mennyiség és a készletben nyilvántartott
mennyiség közötti különbség nem haladja meg az 5%-ot.
A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvön feljegyzendő tömegnek meg kell egyeznie a raktározó
készletnyilvántartásában feltüntetett tömeggel.
Amennyiben a Kincstár által megbízási szerződés keretében megbízott GAFTA laboratórium
által vett reprezentatív minták minőségi jellemzői eltérnek a raktározó betároláskori
mérlegelés során felvett készletnyilvántartásában található minőségi jellemzőktől, úgy a
tömeg kiigazításra kerül a nedvességtartalom és/vagy idegenanyag-tartalom százaléka közötti
különbséggel. A tömegmódosulás pontos számításának módját a 7. számú melléklet
tartalmazza.
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a gabonát a Kincstár csak
újramérlegelést követően veszi át, vagy egy másik raktárba beszállíttatja.
A fizikai átvétel során a mintavétel és a minőség megállapítása jelen közlemény „A
közönséges búza minőségvizsgálata (mintavétel, minta elemzése)” című fejezetében
meghatározottak szerint történik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az áru minősége nem felel meg az intervenciós
minimum követelményeknek, a Kincstár a teljes felajánlást elutasítja. Az elutasítással
kapcsolatos költségek az 5. számú melléklet szerint a felajánlót terhelik.
 Közraktározott közönséges búza átvétele
Amennyiben közraktározott áru kerül felajánlásra, a Kincstár lefolytatja az – in-situ vagy
beszállítással történő – átvételi eljárást, azzal, hogy a felajánlónak kell gondoskodnia arról,
hogy a tétel hozzáférhető, illetve szállítható legyen.
A közraktározott áru is átszállítható a kijelölt intervenciós raktárba, azonban a felajánlónak
ilyen esetben a közraktártól kell áttárolási engedélyt kérnie.
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A Kincstár az átvételi eljárás során a felajánlott áru minőségét GAFTA laboratóriummal
megvizsgáltatja, azonban az ellenérték kifizetésére kizárólag az áru per-, teher- és
igénymentességének hitelt érdemlő igazolása esetén kerül sor.
Az áru per-, teher- és igénymentességének igazolására a felajánlónak a Kincstár felajánlott áru
átvételéről szóló döntése kézhezvételét követő tíz munkanapon belül van lehetősége, ennek
elmulasztása esetén a Kincstár a felajánlást elutasítja.
Az áru per-, teher- és igénymentességéről szóló igazolást postai úton, vagy faxon kell
megküldeni a Kincstárhoz. A benyújtás helye: jelen közlemény „Az ajánlat benyújtása” című
pontja szerint.
Figyelem! A pénzügyi intézmény (a továbbiakban: bank) részére történő törlesztésről –
és a közraktárjegy felszabadításáról – a felajánlónak a Kincstár által történő vételár
kifizetést megelőzően gondoskodnia kell! Az ügyfél és a bank közötti finanszírozási (pl.:
hitel) kapcsolat létrejötte esetén lehetőség van arra, hogy az ügyfél és a bank együttes
megállapodással és a Kincstárhoz történő bejelentéssel módosítsa az ügyfél-nyilvántartásba
bejelentett bankszámlaszámát jelen közlemény „Ügyfél nyilvántartási kötelezettségek” című
pontjában foglaltaknak megfelelően.
XI. Az ajánlathoz befizetett biztosíték kezelése
A közönséges búza felajánláshoz tartozó ajánlati biztosíték az alábbi esetekben elvész és az
EU költségvetésébe folyik be:
 amennyiben az 1238/2016/EU rendelet 3. cikkében szereplő minőségi
követelményeknek nem felel meg a felajánlott közönséges búzatétel, az el nem
fogadott mennyiségek tekintetében;
 a vis maior eseteit, rendkívüli körülményeket kivéve a szállítási utalványban
meghatározott határidőn belül le nem szállított mennyiségek arányában.
A benyújtott biztosíték egészében felszabadításra kerül az alábbi esetekben:
 amennyiben megállapítást nyert, hogy a felajánlott közönséges búzatétel
1238/2016/EU rendelet 3. cikkében szereplő minőségi követelményeknek
megfelel, a szállítási utalványban meghatározott határidőn belül be lett szállítva;
 az ajánlat adminisztratívan nem elfogadható, illetve azokat az EU Bizottság
döntése alapján elutasítják;
 ha a ténylegesen leszállított és átvett mennyiség kevesebb, mint a megítélt
mennyiség, ha a különbség nem haladja meg az 5%-ot, a biztosítékot teljes
egészében fel kell szabadítani;
 amennyiben a Bizottság elosztási együtthatót állapít meg és a felajánló
visszavonja a felajánlását.
A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése, és
visszaszolgáltatása a Kincstárhoz faxon (tel/fax: 06-1-475-2191), vagy postai úton (cím:
Magyar Államkincstár 1476 Budapest Pf. 407.) eljuttatott írásos kérelem alapján történik.
Postai úton benyújtott kérelem esetén, a borítékon fel kell tüntetni a „Biztosíték- és
Követeléskezelési Osztály” megnevezést is. Ezen kérelem hiányában a felszabadított, de
vissza nem fizetett, vagy meg nem szüntetett szabad biztosíték az eredetileg megjelölt
kötelezettség típusra vonatkozóan továbbra is felhasználható.
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XII. Szennyezőanyag-tartalom vizsgálatra történő kijelölés
A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban:
140/2009. (X. 29.) FVM rendelet) 3.§ (6) bekezdése alapján a 2018/2019. intervenciós
időszakban az agrárpolitikáért felelős miniszter nem rendel el a mikotoxinokra vonatkozó
vizsgálatot.
XIII. A búza minőségvizsgálata (mintavétel, minta elemzése)
A minőségvizsgálatokat és a mintavételeket csak azok a laboratóriumok végezhetik, amelyek
a vizsgálat időpontjában Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minősítéssel és a
Kincstárral kötött, mintavételezésre és minőségvizsgálatra vonatkozó, érvényes megbízási
szerződéssel rendelkeznek.
A megbízott laboratóriumok a mintavétel során legfeljebb 500 tonnánként és tárolónként egy
reprezentatív mintát képeznek, azonban azon tételek esetében, melyek szennyezőanyagtartalom vizsgálatra kijelölésre kerültek az alábbi sűrített mintaképzési szabályok a mérvadók,
azzal a kiegészítéssel, hogy a vizsgálathoz képzett laborminták legfeljebb 2500 tonna
felajánlott árut reprezentálhatnak:




300 tonna alatti felajánlásoknál, 100 tonnánként legalább egy helyszíni minta
300 és 1500 tonna közötti felajánlásoknál minden esetben három helyszíni minta
1500 tonna feletti felajánlásoknál, 500 tonnánként legalább egy helyszíni minta (a
helyszíni minták szennyezőanyag-tartalom vizsgálat esetén a laborvizsgálat
elvégzése céljából összeönthetőek).

A reprezentatív mintákból három mintasor készül, amelyből egy a felajánlót illeti, egyet a
Kincsár (részben a felajánló költségére) laboratóriumban megvizsgáltat, egy pedig
referenciamintaként (egy esetleges későbbi vizsgálat céljából) a vizsgálatot végző
laboratóriumban kerül megőrzésre.
A minőségi jellemzőket a felajánlott búza beszállítása, in-situ átvétel, illetve előzetes
helyszíni ellenőrzése során vett reprezentatív minták alapján kell megállapítani. A mintákat a
Kincstár ellenőre, vagy annak megbízott képviselője a fent meghatározott laboratóriumok
valamelyikébe küldi vizsgálatra.
A megbízott laboratórium a reprezentatív mintákról laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet
állít ki, majd az azokat összesítő tanúsítvány alapján kerül a tétel átlagminősége és
homogenitása megállapításra. Az egy felajánlott tételre vonatkozó laboratóriumi vizsgálati
jegyzőkönyvek összesítése a súlyozott átlagolás szabályai szerint történik, kivéve az
esésszámot és a gépi feldolgozhatóság vizsgálatot (amennyiben sor került erre a vizsgálatra).
Ha az így keletkezett eredmény bármely paramétere nem felel meg az intervenciós
követelményeknek, a felajánlott áru teljes mennyisége elutasításra kerül.
Figyelem! Amennyiben az átlageredmény megfelelő, és a részminták legfeljebb
harmadánál tapasztalható 0,5 százalékpontot meg nem haladó eltérés, úgy a Kincstár az
átlageredmény alapján a tételt elfogadja. Az elutasítással kapcsolatos költségek – melyek
meghatározását és mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza – a felajánlót terhelik.
A vizsgálattal megbízott laboratóriumok a minőségről kiállított jegyzőkönyvet a minták
beérkezését követő tíz munkanapon belül a Kincstár részére eljuttatják. A Kincstár a minta
eredményeket még a határozathozatal előtt közli a felajánlóval.
Abban az esetben, ha a tétel felajánlója, vagy az intervenciós raktár a laboratóriumi vizsgálat
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alapján megállapított minőségi eredményt nem fogadja el, bármely fél az eredmények
megismerését követő 8 napon belül újabb, döntő érvényű laboratóriumi vizsgálatot
kezdeményezhet a referenciaminta bevizsgáltatásával. A döntő laboratórium által kiállított
vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények a felajánló és az intervenciós raktárra nézve
is kötelező érvényűek. A döntő vizsgálatok költsége a vitában vesztes felet terheli.
XIV. A felajánlót terhelő általános költségek
A felajánlót az ajánlat elfogadása esetén a 6. számú melléklet szerint az alábbi költségek
terhelik:
 az alapminta beltartalmi paramétereihez tartozó laboratóriumi vizsgálatának
költsége (illetve kontrollminta a beltartalmi paramétereihez tartozó laboratóriumi
vizsgálatának költsége, amennyiben a tétel nem elfogadható);
 szennyezőanyag-tartalom vizsgálat költségei;
 a termék raktározási helyszínre történő betárolásáról és onnan való kitárolás
időpontjában keletkező költségeket;
 és az egyszeri kitárolási díj levonás in-situ átvétel esetén.
XV. Döntés a búza átvételéről, vételár meghatározása
A felajánlott búza teljes mennyiségére vonatkozó, a Kincstár képviselője által felvett helyszíni
ellenőrzési jegyzőkönyv, valamint a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a Kincstár
határozatban dönt a búza átvételéről. Az áru elfogadása esetén a Kincstár a szállítási
utalványon rögzített szállítás határidejét követően kiállítja a felajánlott árura vonatkozó
átvételi jegyzéket, valamint a vételár-kalkulációt és azokat a határozat közlésével egyidejűleg
elküldi a felajánló és az intervenciós raktár részére.
A felajánlónak már az I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges búza felajánlási
adatlapon jeleznie kell a számlázási módot, melyet legkésőbb a helyszíni ellenőrzés során
módosíthat. A Kincstár ennek figyelembe vételével állapítja meg a bruttó árat, valamint
elkészíti a számlakitöltési útmutatót, vagy kiállítja a felvásárlási jegyet. Közraktározott áru
esetén felvásárlási jegy kiállítására, illetve a számla befogadására a közraktárjegy bevonásáról
szóló dokumentum Kincstár részére történő benyújtását követően kerül sor.
A felajánlott árut a Kincstár 101,31 €/tonna alapáron vásárolja fel. A felvásárlási ár az
1240/2016/EU rendelet 26. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján, valamint
az 1238/2016/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti minőségi paramétereknek
megfelelően, a jelen közlemény 1. számú melléklete alapján kerül kiigazításra.
Az árat módosíthatja – a szállítási távolság függvényében a vételi ár összegéhez hozzáadandó,
vagy abból levonandó – szállítási költségtényező összege.
In-situ átvételnél a vételárat csökkenti a 140/2009. FVM rendelet 1. számú melléklet d) pontja
szerinti egyszeri kitárolási díj. (Ezzel a díjtétel az in-situ módon felajánlókat azért terheli,
hogy ne kerüljenek versenyelőnybe a beszállításos átvétellel felajánlott tételekkel szemben. A
beszállítás megkezdésekor ugyanis az eredeti tárolási helyről történő kitároláskor ez a költség
a nem in-situ felajánlóknál felmerül.)
Intervenciós felvásárlás esetén a 907/2014/EU rendelet 36. cikke alapján az ügyleti tény
bekövetkezésének a napja az ajánlat kézhezvételének időpontja, azaz jelen közlemény 2.
számú melléklete szerinti I0151-04 jelű nyomtatvány Kincstárhoz történő beérkezésének
napja.
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Az 907/2014/EU rendelet 40. cikke alapján a vételárszámításnál alkalmazandó euró-forint
árfolyam az Európai Központi Bank által legutoljára közzétett árfolyam azon hónap első
napját megelőzően, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik (azaz a felajánlás hónapjának első
napján érvényes árfolyam). Az árfolyamokra vonatkozó pontos információ elérhető a Magyar
Nemzeti Banknál vagy a http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ honlapon.
Az átutalandó összeget csökkenti a vonatkozó technológiai paraméterek laboratóriumi
vizsgálatának díja, amelyet a Kincstár továbbszámláz a felajánlóra. A számlát a felajánló a
jóváhagyó határozattal együtt kapja meg.
XVI. A vételár kifizetése
A vételárat a felajánlott búzatételre vonatkozó elfogadó határozat alapján, az abban foglalt
feltételek szerint fizeti meg a Kincstár. A vételár átutalása az (EU) 2016/1240 rendelet 27.
cikkben foglaltaknak megfelelően történik, vagyis a feltételes átvétel napjától számított 65
napon belül.
Kifizetés csak a ténylegesen leszállított és átvett mennyiségek után jár. Ha azonban a
ténylegesen leszállított és átvett mennyiség nagyobb, mint a megítélt mennyiség, kifizetés
csak a megítélt mennyiség után jár.
A Kincstár az ügyfélnyilvántartásban szereplő bankszámlára utalja a vételárat.
Számlás felvásárlás esetén a határidőn belül történő kifizetés feltétele, hogy a felajánló a
számlakitöltési tájékoztatónak megfelelő számlát 10 munkanappal a kifizetési határidő lejárta
előtt megküldje a Kincstár részére.
Közraktározott tétel felvásárlása esetén az ellenérték kifizetésére csak és kizárólag az áru perteher és igénymentességének hitelt érdemlő igazolását követően kerülhet sor. A felajánlónak a
közraktárjegy bevonásáról szóló dokumentumot a jóváhagyó határozat kézhezvételét követő
10 munkanapon belül kell benyújtani a Kincstár részére, ellenkező esetben a tételt a Kincstár
elutasítja!
XVII. Kapcsolódó jogszabályok
- A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások
és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló
2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet;
- 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 európai parlamenti és a
tanácsi rendelet;
- az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó
mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról szóló 2006. február 23-i
401/2006/EK bizottsági rendelet;
- az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek
meghatározásáról szóló 2006. december 19-i, 1881/2006/EK bizottsági rendelet;
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. május 18-i
1238/2016/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
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megállapításáról szóló 2016. május 18-i 1240/2016/EU végrehajtási bizottsági
rendelet;
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro
használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(Támogatási törvény);
a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és
intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) 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;
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm.
rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt
értelmezendőek.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
XVIII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közönséges búza
2017/2018. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásról szóló 105/2017.
(XI. 9.) Kincstár közlemény, a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő intervenciós
felvásárlásának megnyitásáról szóló 24/2018. (IV. 19.) számú Kincsár közlemény, valamint a
vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról szóló 12/2018. (III. 5.) számú Kincstár
közlemény hatályát veszti.
XIX. Mellékletek
1. számú melléklet: Minőségi követelmények és ármódosítások
2. számú melléklet: I0151-04 jelű, Gabonaintervenció – közönséges búza felajánlási adatlap
3. számú melléklet: Kitöltési útmutató az I0151 formanyomtatványhoz
4. számú melléklet: Visszavonás formanyomtatvány
5. számú melléklet: Felajánlót elutasítás és visszavonás esetén terhelő költségek
6. számú melléklet: Felajánlót általánosan terhelő költségek
7. számú melléklet: In-situ átvételek esetében alkalmazott tömegmódosítás számítási módja
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XVIII. További információk
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Intervenciós intézkedések / Gabona
intervenció”
cím
alatt,
továbbá
tájékoztatás
kérhető
az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2018. „………………”

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
kifizetése - 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 részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján
visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
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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
személyesadataik 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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