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Tisztelt Gazdálkodók!

Jelen felhívással szeretném tájékoztatni az elkövetkezendő időszakra vonatkozó fontos tudnivalókról, 
kötelezettségekről.

Őstermelő

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. évi megalakulásával egy időben új őstermelői igazolványok kerültek 
kiállításra, többségük 2015 év végi érvényességgel és hatályossággal. A gondtalan értékesítést szem előtt tartva győződjön meg 
az igazolvány érvényességéről. Az érvénytelen és/vagy hatályát vesztett hatósági okiratnak a következő évekre való 
megújításával, érvényesítésével, vagy új igazolvány kiállításával kapcsolatban 2015 decemberétől bizalommal forduljon a térség 
falugazdászához. Az igazolványt (amennyiben folytatni kívánja agrárgazdasági tevékenységét és ezzel kapcsolatos értékesítését) 
tárgyév első napjától van lehetősége érvényesíttetni, de legkésőbb az őstermelői termékek piacra bocsájtásának napját megelőző 
napig kötelező ezt megtennie!

Európai Uniós támogatások

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programját. A 
program jóváhagyását követően elkészült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új kézikönyve is, amely az országban 
elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új programról, ( A kézikönyv letölthető a Kamara 
honlapjáról. www.nak.hu. ) amely Magyarország prioritásait tartalmazza azon 4,2 milliárd EUR (129.715.241.402.-Ft ) összegű 
közpénz felhasználását illetően, amely a 2014–2020 közötti hétéves időszak vonatkozásában rendelkezésre áll (3,4 milliárd EUR 
az EU költségvetéséből, 740 millió EUR pedig nemzeti társfinanszírozásból).

Még ebben a hónapban megjelenik az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) pályázati felhívása. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kézikönyvvel segíti a támogatási kérelmek benyújtását. ( A kézikönyv letölthető vagy olvasható a 
Kamara honlapján: www.nak.hu )

Területalapú támogatás

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) várhatóan postai úton elsőkörös adategyeztetés keretein belül 
értesítést küld azon Egységes területalapú támogatás-kérelmet benyújtó gazdálkodókat, akiknek a gazdasága alá vont, művelt és 
kérelemként benyújtott területükön a helyszíni és/vagy központi ellenőrzés során változtatásra okot adó tényt tárt fel. A 
támogatási összeg jogos elnyerése és érvényesítése érdekében az értesítést követően kell a kézhez kapott felhívásnak eleget 
tenni.

Gazdálkodási napló, Nitrát bevallás

Országosan egységes cselekvési program tartalmazza a helyes mezőgazdasági gyakorlatot (HMGY) kötelező elemeit. 
Azoknak, akik nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, tevékenységüket a programban 
meghatározottak szerint kell végezniük. Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Nitrát kézikönyve. (A 
kézikönyv a www.nak.hu oldalon letölthető, olvasható.) A nitrát érzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatok, 
valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási 
igényeit meghaladó mértékben állatot tart a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31. 
között) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyílván tartást kell vezetnie a 61/2009. (V.14.) FVM r. (AKG jogcímrendelet) 
szerinti Gazdálkodási Naplót (GN).

A Gazdálkodási Napló vezetése mellett minden nitrát érzékeny területen gazdálkodónak, úgynevezett Nitrát-bevallást 
kell benyújtania az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével 2015. december 31.-ig.

A nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak és a most induló AKG - támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező 
az általuk művelt területen ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási 
tervet is készíttetni. Ehhez nyújt segítséget a NAK Nonprofit Kft.
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                                                                            További sikeres gazdálkodást kívánok!
                                                                                                Maczó Tamás
                                                                                                  falugazdász
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