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Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület! 

 

1. Hatósági feladatok 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán jelenleg 44 falugazdász, 5 

körzetvezető és egy főfalugazdász kolléga látja el a feladatokat. A megye 82 településéből 65 helyen 

van rendszeres ügyfélszolgálat. 

Csökmőn jelenleg kb. 150 kamarai tag van és családtagjaikkal együtt egyéni és őstermelők családi 

gazdasága tagjaként kb. 170 fő foglalkozik mezőgazdasági termeléssel.  

A járványügyi helyzet miatt az őstermelői igazolványok érvényesítésének határidejét is jogszabályi úton 

módosíttatta a NAK; a hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelők esetében az 

értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától lett hatályos, ha a betétlapot az őstermelő az 

adóévben a veszélyhelyzet megszűnését (2020. június 18.) követő 30 napon belül kérelmezte. 

Megjelent a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény, amely 2021. január 1-én lépett 

hatályba. A jogszabály révén kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják 

tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások. 

Idei évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi működési formák szabályozása. Ezek az 

őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT). 

Azon működési formák, melyeket a törvény nem érint (például egyéni vállalkozók), változatlan 

szabályok szerint működhetnek a továbbiakban is. 

Fontos változások 2021-ben: 

• Megszűnt a fizikai őstermelői igazolvány. 

• Megszűnt az őstermelői értékesítési betétlap érvényesítési funkciója. 

• Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, az 2021. január 1-

től is őstermelőnek minősül. Ha egy termelő az őstermelő nyilvántartásba felveteti magát, 

őstermelői tevékenysége megszüntetésének bejelentéséig őstermelő marad, így nem kell 

évente felkeresni a falugazdászt március 20-ig az őstermelői igazolvány meghosszabbítása 

miatt. 

• Akik 2020. december 31-én közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1-től 

ŐCSG-ként működnek (ez ügyben a kamara adategyeztetést végez 2021. december 31-ig).  

• Akik 2020. december 31-én családi gazdaság tagjai voltak, 2021. év elejétől személyükben 

őstermelőknek minősülnek, együttesen pedig ŐCSG-ként működnek tovább. 

 

2020. január 1-től a bővültek a kamara hatósági feladatai a – kormányhivataltól átvett – családi 

gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokkal, a mezei őrszolgálattokkal kapcsolatos 

feladatokkal, valamint a meg nem művelt területek nyilvántartása.  



A koronavírus-járvány a családi gazdasággal kapcsolatos ügyintézést nem befolyásolta, az ügyfelekkel 

többnyire elektronikus úton és telefonon történt a kapcsolattartás. A kérelmeket a falugazdász 

hálózaton keresztül is be lehetett adni. 2020-ban Hajdú-Bihar megyében 1877 családi gazdaságot 

tartottunk nyilván. 

A mezei őrszolgálat 39 településen működik. Átlagosan 98 aktív mezőőr tevékenykedik a megyében.  

2020-tól szintén a kamara vezeti a meg nem művelt földterületek nyilvántartását. Ezzel kapcsolatosan 

fontos feladatunk, hogy pontos adatot szolgáltassunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, aki a 

mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési jogosultságokat ellenőrzi. 2020. 

december elejéig 89 alkalommal kérte a NAV a segítségünket adó-visszaigénylés ellenőrzéskor. 

2. Tudásátadás, tájékoztatás, tanácsadás 

2020-ban a NAK – a járványügyi helyzethez alkalmazkodva – az egységes kérelmek beadásának 

lehetőségét jogszabályi és eljárásrendbeli változásokkal teremtette meg. Ennek eredményeként a 

kérelmek ügyintézése személyes megjelenés nélkül 95%-ban (telefonos és e-mailes egyeztetés útján) 

történhetett meg mind országosan, mind a megyében. Ennek a rendkívüli munkának eredménye az, 

hogy az Európai Unió országai között egyetlen országként Magyarország adta be a szokásos, 2020. 

május 15-i dátumra az összes támogatási kérelmet. 

A 2020. évi kérelmek szankciómentes benyújtási időszakának május 15-i zárásáig összesen a megyében 

11.040 db támogatásigénylést adtak be a gazdálkodók a falugazdászok közreműködésével. Konyáron 

40 gazdálkodó kért, és kapott segítséget a területalapú támogatás beadásában. A falugazdászok 

tanácsadói tevékenységei nem merülnek ki a kérelmek benyújtásában, a tavalyi évben is az előzetes 

keresztellenőrzésben, az agrotechnológiai bejelentéseknél, az őszi adategyeztetésben és a jogszerű 

földhasználat igazolásában is folyamatosan segítették a gazdákat. 

Az év eleji nitrát adatszolgáltatás, anyajuh támogatás WebGN, valamint az év közben felmerülő, 

segítségnyújtást igénylő feladatok is sok munkát adtak. 

Kamaránk egyik legfontosabb feladata a tagok széleskörű, pontos és naprakész tájékoztatása. A NAK 

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság falugazdász-hálózata ügyfélszolgálati pontjain a hatósági és egyéb 

igazgatási jellegű közfeladatok mellett folyamatos ügyintézési, tanácsadási és tájékoztatási feladatot 

végez, egyéni és csoportos formában. 

Kamarai szolgáltatások 

A NAK a falugazdászokon keresztül térítéses piaci szolgáltatásokat is végez, amivel tagjai 

tevékenységének eredményes működését kívánja elősegíteni. 

A falugazdászok tápanyag-gazdálkodási terveket is készítenek, 2019. december 12-től indult az új 

tápanyag-gazdálkodási terv (TGT) és laborvizsgálat szolgáltatás, kedvező feltételekkel. A szolgáltatás 

2020-ban tovább bővült a levélanalízis-vizsgálattal. E szolgáltatások minden falugazdászon keresztül 

elérhetőek. 

A NAK biztosításközvetítési szolgáltatása segítségével előnyös növénybiztosítás érhető el a 

gazdálkodók számára. Megyénkben 17 falugazdász foglalkozik biztosításközvetítéssel.  

 

 

 



4. Köztestületi feladatok 

A megye mind a 82 településén önállóan működnek a Települési Agrárgazdasági Bizottságok, a megyei 

elnökség számára hathatós segítséget nyújtva a földforgalmi ügyek objektív megítélésében. A megyei 

elnökség tapasztalata szerint a helyi földbizottsági feladatokat ellátó TAB-vezetőségek többnyire 

aktívan képviselik a helyi gazdálkodói közösség érdekeit, a szerződések értékelése során a kamara 

földügyi referense a szükséges információkat és tájékoztatásokat mindig rendelkezésükre bocsájtja, a 

kialakított együttműködés példa értékű. 

2020. január – február – márciusban a Téli Kamarai Gazdaklub keretein belül megrendezésre kerültek 

az éves TAB-ülések is.  Csökmő településhez kapcsolódó földügyi eljárások száma 2020-ban 41 db volt. 

A 2021-es évben jelenleg ez a szám megközelítőleg 20 db.  

 


