Dr. Kulcsár László NAK megyei elnök közleménye

Év eleji tennivalók, feladatok. Hatályosság nem egyenlő az érvényességgel!

Azok az őstermelők, aki 2016. január 1-jét megelőzően váltották ki igazolványukat (ez volt a
papíralapú, barna színű igazolvány) és azt még 2016-ban nem cserélték le, de továbbra is fontos volt
számukra a jogfolytonos őstermelői jogviszony, 2016. december 31-ig ki kellett váltaniuk az új típusú
(ideiglenes, illetve kártyaalapú) igazolványukat. Tehát hiába érvényesítette a 2017. illetve 2018. évre a
régi típusú igazolványát, hatálya – a törvény erejénél fogva – 2016. december 31-ével megszűnt,
vagyis ezek az igazolványok 2017. január 1-től nem használhatók.
Fontos, hogy az új igazolványon feltüntetett hatályosság nem egyenlő az érvényességgel! Az
őstermelői igazolvány, továbbra is csak az adott évre szóló betétlappal együtt érvényes!
Azok az őstermelők, akik 2016. január 1-jét követően váltottak ki őstermelői igazolványt, vagy 2016ban cserélték le korábbi papíralapú, barna színű igazolványukat, amennyiben nem rendelkeznek a
2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt az őstermelői jogviszony folytonosságának sérülése
nélkül 2017. március 20-ig igényelhetik. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.
(XII.28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a 2017. március 20-ig igényelt betétlap
visszamenőlegesen, 2017. január 1-től hatályos. Az új típusú igazolványt, és az igazolvánnyal már
rendelkező, de betétlapot érvényesítő ügyfél is a bejelentett, és érvényes lakcímkártyával igazolt
állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kamarai ügyintéző szervezeténél,
falugazdászánál kérelmezhetik.
Egyéb aktuális és fontos feladatok:

A 2015/2016. gazdálkodási évre, illetve a 2016. naptári évre vonatkozóan az alábbi
támogatásokban résztvevőknek kell gazdálkodási naplót elektronikusan benyújtani:









Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés
célprogram
agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
ökológiai gazdálkodás támogatás
NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken
élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése

Az adminisztrációs teher csökkentése érdekében az összes érintett támogatási konstrukcióra
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget egyetlen elektronikus gazdálkodási napló
beküldésével teljesíteni lehet. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a rendelkezésre álló
időszak 2017. január 1-től március 01-ig tart.

Továbbá aki nitrát adatszolgáltatásra kötelezett, 2017. január 1-től 2017. március 31-ig
teljesítheti ezt a kötelezettségét.
Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani.
A gazdálkodási naplók és a nitrát adatlapok esetében is az adatok elektronikus benyújtását, a
fenti határidőkig teljesíteni kell.

