Magyar Államkincstár
84/2020. (VIII. 10.) számú
KÖZLEMÉNYE
a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről

I. A támogatás jogszabályi alapja
A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján a
lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől
krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból,
hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen. Támogatásra jogosult minden
olyan lepárlóüzem, amely eleget tett a Rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti krízislepárlási
intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
1.) Támogatási kérelmet csak azon ügyfél (kérelmező) 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.
Az elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28. § (3a)
bekezdése alapján a támogatási kérelem benyújtásához az ügyfélnek (kérelmezőnek)
„kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).
2.) 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.) számú MVH Közlemény (elérési
útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22szamu-mvh-kozlemeny), valamint az 52/2020. (VI. 22.) Kincstár Közlemény (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstarkozlemeny rendelkezései irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában 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.
3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adategyeztetés.
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Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves
ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő
teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek,
javíthatóak, valamint az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.
Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:
 2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
 2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.
Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait
módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
III. A támogatási kérelmek benyújtása
A támogatási összeg 80% + 20%-ának az igénylése


A Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásba vett lepárlóüzem a Rendelet 1.
mellékletben meghatározott támogatási összeg 80%-ának igénylésére akkor jogosult, ha a
lepárlásra szánt borászati terméket átvette és a borászati termék ellenértékét teljes
mértékben megfizette.
A támogatási összeg 80%-ának igénylése esetében a kérelmet – annak mellékleteivel
együtt – jelen közlemény 1. és 2. számú mellékletei szerinti (B4054 jelű főlap és B4055
jelű betétlap) nyomtatványon kell benyújtani. A Rendelet által előírt támogatási kérelem
tartalmát képező „átvételi összesítő” a jelen közlemény 5. számú melléklete.



A Rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartásba vett lepárlóüzem a Rendelet 1.
mellékletben meghatározott támogatási összeg fennmaradó 20%-ának igénylésére akkor
jogosult, ha a lepárlásra szánt borászati terméket lepárolta, és a Rendelet 8. § (2)
bekezdés szerinti támogatási kérelmét benyújtotta.
A támogatási összeg fennmaradó 20%-ának igénylése esetében a kérelmet – annak
mellékleteivel együtt – jelen közlemény 1. és 3. számú mellékletei szerinti (B4054 jelű
főlap és B4056 jelű betétlap) nyomtatványon kell benyújtani. A Rendelet által előírt
támogatási kérelem mellékletét képező „lepárlási összesítő” és „termelési napló” a jelen
közlemény 6. és 8. számú mellékletei.

A támogatási összeg 100%-ának az igénylése


A Rendelet 8. § (9) bekezdése alapján a nyilvántartásba vett lepárlóüzem a Rendelet 1.
mellékletben meghatározott összeg 100%-ának igénylésére akkor jogosult, ha a lepárlásra
szánt borászati terméket átvette, a borászati termék ellenértékét teljes mértékben
megfizette, a borászati terméket lepárolta, és az adott borászati termékre vonatkozóan a
Rendelet 8. § (2) és (6) bekezdése alapján támogatást nem igényelt.
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A támogatási összeg 100%-ának igénylése esetében a kérelmet – annak mellékleteivel
együtt – jelen közlemény 1. és 4. számú mellékletei szerinti (B4054 jelű főlap és B4057
jelű betétlap) nyomtatványon kell benyújtani. A Rendelet által előírt támogatási kérelem
tartalmát képező „lepárlási összesítő” és „termelési napló” a jelen közlemény 7. és 8.
számú mellékletei.
A támogatási kérelmeket – az előírt mellékletekkel együtt – jelen Közlemény hatályba
lépésétől 2020. október 5. napjáig a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
részére kell benyújtani.
A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.
A benyújtás helye és módja:
Postai úton:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.
Személyesen:
Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálat
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdése alapján nem igényelhető
támogatás azon borászati termék krízislepárlására, amelyet a lepárlóüzem bortermelőnként
meghatározott 2 000 hl mennyiségen túl vett át a bortermelőtől azzal, hogy a beszállított
borászati termék mennyisége nem haladhatja meg a bortermelő vonatkozásában a 2017-2019.
évekre kiállított, az első borászati termék származási bizonyítvány kérelemben szereplő
borászati termékmennyiség átlagának az 50%-át.
IV. Az adásvételi szerződés és a hegybírói igazolás bemutatása
A Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a lepárlóüzemnek az adásvételi szerződést és a
hegybíró által kiadott igazolást a 2017-2019. évekre vonatkozóan a bortermelő borászati
termékmennyiségének átlagáról a borászati termék átvétele előtt be kell mutatnia a
Kincstárnak.
Az adásvételi szerződés és a hegybírói igazolás bemutatását a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon keresztül elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető
elektronikus kérelemkitöltő felületen az általános űrlap benyújtás funkció alkalmazásával
kell teljesíteni, figyelemmel a VI. Elektronikus kapcsolattartás címben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján, ha a lepárlóüzem a fenti
kötelezettségét elmulasztja, akkor támogatásban nem részesíthető.
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V. A támogatott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő
átadásának bejelentése
A Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a támogatással érintett ipari és gyógyászati célú
nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a lepárlóüzemnek értesítenie kell a
Kincstárt az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia
kell:
- a lepárlóüzem azonosításához szükséges adatokat (ügyfél-azonosító, cégnév, cím,
telephely, kapcsolattartási információk),
- a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely - szállítási cím,
adóraktár vagy keretengedély száma),
- a hasznosításra történő átadás helyét,
- a hasznosításra történő átadás időpontját,
- a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari célú nyers alkohol mennyiségét
térfogatszázalék/hektoliterben.
Amennyiben a hasznosító megegyezik a lepárlóüzemmel, úgy azt az értesítésen fel kell
tüntetni.
A Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a támogatott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol
hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, ha az átadó lepárlóüzem
rendelkezik a hasznosító nyilatkozatával a hasznosítás céljára vonatkozóan , amelyet
legkésőbb az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni a Kincstár részére. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell:
- a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),
- az ipari és gyógyászati célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím,
telephely),
- a hasznosító arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az ipari és gyógyászati célú nyers
alkoholt kizárólag ipari és gyógyászati célra hasznosítja és
- a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.
A támogatott ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadás bejelentését
és a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatát a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon keresztül elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető
elektronikus kérelemkitöltő felületen az általános űrlap benyújtás funkció alkalmazásával
kell teljesíteni., figyelemmel a VI. Elektronikus kapcsolattartás címben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet 14. § c) pontja alapján, amennyiben a
lepárlóüzem az ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt a Rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti
értesítés benyújtása nélkül, vagy a Rendelet 12. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása
nélkül adja át a hasznosítónak, úgy a támogatási kérelmet részben el kell utasítani vagy a
kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni.
VI. Az elektronikus kapcsolattartás közös szabályai
Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges
képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
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Amennyiben a kérelmező vagy elsődleges képviselő/meghatalmazottja adataiban eltérés van a
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerének
adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon
az ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik azzal.
Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás során a bejelentést a
rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell megtenni, a csatolandó dokumentumokat
pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni.
Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelemkitöltő felületen történő bejelentés során a nem természetes személyek
(pl.: gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő/meghatalmazott/ kamarai meghatalmazott
útján járhatnak el.
Amennyiben a kérelmező elsődleges képviselő/meghatalmazott útján jár el a bejelentés
benyújtása
során,
a
bejelentés
benyújtásának
időpontjában
az
elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A benyújtási módjai:
a) természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén, amennyiben rendelkezik
ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
b) nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén elsődleges képviselője útján
ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás, vagy
c) természetes személy vagy nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő
benyújtás, vagy
d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.
a) természetes személy ügyfél (kérelmező) saját nevében történő benyújtása:
Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezést követően az ügyfél
beléphet a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelemkitöltő felületre.
Az elektronikus kérelemkitöltő felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus
felhasználónév és jelszó megadását követően az ügyfél-azonosító beírása is szükséges.
b) elsődleges képviselő útján történő benyújtása:
Az elsődleges képviselet – ügyfél-nyilvántartásba történő – elektronikus bejelentését követően
az elsődleges képviselő saját ügyfélkapuját használva, a nem természetes személy ügyfél
nevében azonnal hozzáférhet a képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő
felülethez, és megkezdheti a bejelentő felület kitöltését.
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c) meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás:
Meghatalmazott útján történő eljárásra, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 103/2016 (XII.22.) számú közleményének a
meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.
VII. Mellékletek
1. melléklet: B4054 jelű támogatási kérelem főlap;
2. melléklet: B4055 jelű támogatási kérelem betétlap 80%-os támogatás igénylése esetén;
3. melléklet: B4056 jelű támogatási kérelem betétlap fennmaradó 20%-os támogatás
igénylése esetén;
4. melléklet: B4057 jelű támogatási kérelem betétlap 100%-os támogatás igénylése esetén;
5. melléklet: átvételi összesítő 80%-os támogatás igénylése esetén;
6. melléklet: lepárlási összesítő fennmaradó 20%-os támogatás igénylése esetén;
7. melléklet: lepárlási összesítő 100%-os támogatás igénylése esetén;
8. melléklet: termelési napló.
VIII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
IX. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

-

-

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló
nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK
bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak
megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási
rendelet;
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EGK, 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 tanácsi
rendelet;
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, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet;
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-

-

-

a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási
programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és
borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK 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;
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény;
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet;
a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évtől igényelhető támogatásáról szóló
21/2020. (VI.19.) AM rendelet.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
X. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor /
„Borászati termékek krízislepárlási támogatása” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető
az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. augusztus 10.

dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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Tájékoztató
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, 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 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 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 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.
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2) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, 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
- 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 27i, 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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