
 

Falugazdász tájékoztatója 

 

Az őstermelői igazolványok érvényesítése, cseréje, pótlása visszavonása folyamatosan halad. 
Az érvényesítés határidejéig, azaz március 20-ig az őstermelők megérvényesítették az 
igazolványukat. A határidő annyiban fontos, hogy ezek az igazolványok visszamenőleg 01.01-
től érvényesek, míg a 03.20. után érvényesítettek csak az adott naptól. /Arányosítani  csak a 
600 000 forint árbevétel felettieket kell./ Az érvényesítés tehát folyamatos, arra kérek 
mindenkit, legalább az első értékesítés előtt jöjjön, és érvényesítse az igazolványát. 

Az Egységes kérelmek beadásának határideje a napokban lejárt. A kérelmek időben be lettek 
nyújtva. Módosításra, pontosításra még van lehetőség, illetőleg VIS major, előre nem látható 
okok miatti változtatásra. A kérelmek száma meghaladta az előző időszakét, hiszen most az 
egységes kérelemben kellett minden fő támogatási jogosultságot megadni. A területalapú 
támogatást, de a juhok, vagy a szarvasmarhák után járót is, összesen 64 jogcímen. A 
legfontosabb dolog a Gazdálkodási naplók vezetése és kitöltése, ami ezekhez tartozik. A 
falugazdász segítséget ad a kitöltésben, és a napló biztosításában. 

További teendők  

       Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása: 
-          a 8. mellékletben szereplő gazdálkodási naplót és 

-          betárolás esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplót vagy a tárolást és a betárolt 
mennyiséget igazoló egyéb dokumentumot; 

-          értékesítés esetén – amennyiben ez a betakarítást követő két héten belül történt – számlát 
vagy felvásárlási jegyet. 
Ezeket a dokumentumokat a betakarítást követő 2 héten belül kell eljuttatni a megyeileg 
illetékes MHV-hoz. 
 

Az MVH jelezte, hogy megkezdték a 2015-ös évben benyújtott egységes kérelmek 
ellenőrzését. 

Emiatt még most érdemes a benyújtott kérelmeket leellenőrizni, átgondolni és az esetleges 
téves igényléseket visszavonni. 
  
Ha az önellenőrzés során még valamilyen hibát fedeztek fel, akkor a visszavonást megtehetitek 
addig amíg: 

-          az MVH a szabálytalanságról nem értesítette az ügyfelet, illetve 

-          az ügyfél nem kapott értesítést az ellenőrzésről. 
 

Kamarai tagdíj bevallás 

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallá-
sának határideje: 2015. augusztus 15. 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felületünkön, elektronikusan teheti 
meg. Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található 



Ügyfélkapu felületen töltse ki formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK falugazdász 
hálózata is segít Önnek a kitöltésben, melyhez kérjük, legyen kedves felkeresni falugazdászát 
a lenti elérhetőségek egyikén.  
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászához vigye magával): 
• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító 

kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb 
támogatások igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás. 

• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és 
egyéb támogatások igazolása, 2014. évre vonatkozó adóbevallás. 

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok: 
• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási száma, 

valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék 
nettó árbevételének összege. 

• árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20%-ot, 
illetve külön kérelemre a 25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,  

• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló 
dokumentumok. 

Csoportos tájékoztatót tart a falugazdász a Gazda Információs Szolgálat keretén belül 2015. 
07.24-én, 14 órától. 

Témák: Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, 
valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről, gazdálkodási napló vezetése, 
termeléshez kötött támogatások jelentése. 
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