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1) KÖTELEZŐ MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS! 

 

Megjelent a 29/2015. (II.20.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás 

teljesítésének részletes szabályairól.  

Az ügyfél a saját, illetve a művelet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikk e) pontjában meghatározott fogalom) helyzetének 

megfelelő, valós adatokat köteles szolgáltatni. 

Az ügyfél (vagy az ügyfél képviseletében monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult 

meghatalmazottja vagy technikai közreműködője) monitoring adatszolgáltatási 

kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti.  

 

Ehhez segítségként az MVH jelen közlemény mellékleteként Útmutatókat, valamint az 

elektronikus felület használatához segédletet és oktató videókat csatolt. 

 

A releváns közlemény, útmutató, segédletek az alábbi linkre kattintva elérhetőek: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015 

 

Az elektronikus kérelem benyújtásának előfeltétele a kötelező éves ügyfél-nyilvántartási 

adatellenőrzés elvégzése, amelyre az ügyfél (vagy az ügyfél képviseletében ügyfél-

nyilvántartási ügyek intézésére is jogosult meghatalmazottja vagy technikai közreműködője) 

jogosult (az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetésről bővebben egy korábbi 

levelemben bővebben tájékozódhat (email küldésének időpontja: 2015. 02. 06.)). 

 

Az EMVA-ból támogatott ügyfél 2015. évben február 17. és március 19. között köteles 

monitoring célú adatszolgáltatás teljesítésére. 

 

Amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt 

módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. 

 

 

Tényleges adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi, ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési 

Egyesület által ügyintézett jogcímek esetében áll fenn: 

- Az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az 

EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet, valamint 

az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015
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Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet, 

 

- Az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az EMVA-ból a 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet, 

az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet, 

 

- Az EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az EMVA-

ból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

102/2012. (X. 1.) VM rendelet, 

 

- Az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az 

EMVA-ból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet, 

 

- Az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 

17.) FVM rendelet, az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet,  
 

- Az EMVA a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel 

való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet,  

 

- Az EMVA-ból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 

5.) VM rendelet,  
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- A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok 

részére az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 

tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. 

(X. 30.) FVM rendelet, valamint a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet. 

 

 

Egyes, a korábbi években is az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett jogcímek esetén az 

szolgáltatandó adatok köre bővült.  

Ennek következtében olyan ügyfeleknek is fennállhat adatszolgáltatási kötelezettsége, akik a 

korábbi években nem voltak monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek.  

 

Kérem, a szankciók, mulasztási bírság elkerülése érdekében az adatszolgáltatási 

kötelezettség fennállását ellenőrizni, melyet az elektronikus adatszolgáltatási felület ügyfélre 

szabottan mutat.  
 

 

2) TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL 

Tájékoztatom, hogy megjelent az Irányító Hatóság 6/2015 (III. 13.) számú közleménye a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről.  

A megnyitásra kerülő két célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb 

szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű 

beszerzésének segítségével. 

Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, 

önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre 

(egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre terjed 

ki. A rendelet mellékletét képezi a jogosult településeket tartalmazó településlista. Az 

ügyfélnek székhellyel kell rendelkezni azon a településlistában található településen, amelyen 

a fejlesztést meg kívánja valósítani. 

A benyújtási időszak kezdete 2015. április közepe, elektronikus úton. 

A támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése.  

A támogatás intenzitása: 100 %. 

Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege:  
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- személygépjármű esetén legfeljebb nettó 3,5 millió forint,  

- terepjáró esetén legfeljebb nettó 5 millió forint,  

- mikrobusz esetén kevesebb, mint nettó 8 millió forint.  

 

A közlemény megtalálható az alábbi linken:  

http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny

.pdf 

 

 

3) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ELSZÁMOLÁSA 

 

Tisztelt Pályázók! 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az EMVA támogatott építési beruházások elszámolásához 

elvárt dokumentumokról az MVH tájékoztatót állított össze, amely elérhető az alábbi linken: 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_be

ruhaz_20140306_10430 
 

 

4) MEGÚJULT AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS FELHASZNÁLÓI 

FELÜLETE  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVH honlapján keresztül elérhető Elektronikus ügyintézés 

felhasználói felülete jelentősen egyszerűbb lett. 

 

A könnyebb, gyorsabb e-ügyintézésről olvasható rövid tájékoztatóban pontosan bemutatjuk az 

új felület használatát. 

 

Kérjük, fogadják bizalommal; ismerkedjenek vele, használják! 

 

A tájékoztató az alábbi linken elérhető: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/megujult_az_elektronikus

_ugyin_20150326_1050106 
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