
 6 Kunhegyesi Híradó 2019. Június

Az őstermelők kamarai tagdíjbevallása az idei évben 
június 5 – július 15 között történik.

Azok a tagok, akik idén új őstermelőnek számítanak, illetve 
azok, akiknek az előző évi árbevétele a nettó 600.000 Ft-ot nem 
haladja meg, azoknak a NAK levélben 2.000 Ft-os csekket 
postáz, amelyet  kell befizetni, így a számukra a június 30-ig
kamarai tagdíj a csekk befizetésével bevallottnak minősül. 

Akiknek az árbevétele meghaladja a nettó 600.000 Ft-ot, 
annak bevallást kell készítenie, amelyben fel kell tüntetnie a 
tavalyi évi árbevételét, illetve az esetlegesen kapott 
támogatásokat. Ezeket a legegyszerűbben az adóbevallásból 
lehet kikeresni. 

A kamarai tagdíjbevallást elektronikusan kell elkészíteni, 
amelyet önállóan is el lehet végezni, illetve a falugazdász 
segítségét is lehet kérni. 

Akik a falugazdásszal szeretnék a bevallásukat elkészíteni, 
azoknak a tavalyi évre vonatkozó adóbevallásukat kell 
magukkal hozniuk, és az őstermelői igazolványukat, illetve a 
kamarai kártyájukat (egyéni vállalkozók és cégek esetében) az 
azonosítás érdekében. 

Kérném továbbá azokat a termelőket is, akik már megkapták 
és befizették a 2.000 Ft-os csekket, hogy az őstermelői 
igazolványukkal keressenek fel. Akiknek 5.000 Ft feletti 
tartozásuk van, a NAK-tól értesítő levelet kapnak, de akiknek ez 
alatti a tartozás, nem kapnak értesítést. Ha felkeresnek, meg 
tudjuk nézni, hogy van-e esetleges fizetési elmaradás.

Minden tevékenységhez, akár kérdés, akár segítségnyújtás, 
bevallások, kérelmek elkészítése, továbbra is minden esetben 
szükség van az őstermelői igazolványra, illetve a kamarai 
kártyára.

Június végén, július elején várható az egységes kérelem 
előzetes ellenőrzése, amelyről a benyújtó személy, legtöbb 
esetben én értesülök. Amint az értesítéseket kézbesítik, 
felveszem a kapcsolatot az érintett személyekkel.

Továbbra is keressenek bizalommal engem, vagy a 
kollégámat, Rédai János Norbertet. 

Túri Emese 
falugazdász

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok 
és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2019. évi határszemle 
ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (járási 
hivatal földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszémlén a 
járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. 
CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (l)-(4) bekezdéseiben előírt 
hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási 
kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, 
hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel 
hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi 
előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését 
és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon 
teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és 
gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, 
mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő 
termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az 
éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének 
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és 
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre 
vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről 
szóló 10/2015. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás (III. 
szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek 
akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában 
sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve 
maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben 
előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség 
összhangban van.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképes-
ségének fenntartása, a mezőgazdasági termelés jövedel-
mezőségének fokozása mellett – mintegy társadalmi igényként 
– a gyomnövényekkel borított, hasznosítatlan területek 
csökkentése.

Ezúton tájékoztatom az ingatlan tulajdonosokat, a termő-
földek használóit, illetve minden érintettet, hogy 2019. május 
20-ától a területileg illetékes járási hivatalok földhivatali 

osztályának munkatársai határszemle keretében Jász-Nagykun-
Szolnok megye mezőgazdasági területeinek átfogó ellenőrzését 
végzik.

A határszemle ellenőrzés 2019. július l-jét követően a 
parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzés 
munkáival együtt folytatódik.

A járási hivatalok földhivatali osztályának munkatársai a 
határszemle során, a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény rendelkezései alapján:

• ellenőrzik a hasznosítási, továbbá az ideiglenes- és 
mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését,

• ellenőrzik az ingatlanok természetbeni állapota és 
ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, különös 
tekintettel a művelési ág
változás bejelentésének megtörténtére;

• felderítik az engedély nélküli más célra hasznosított 
területeket;

• ellenőrzik az engedélyezett más célú hasznosítással 
kapcsolatos kötelezettségek, előírások betartását;

• ellenőrzik a földminősítési mintatereket, ül. elvégzik az 
ezekkel kapcsolatos munkákat;

• felmérik az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas 
területeket.

A járási hivatalok földhivatali osztályai az ellenőrzés során 
feltárt, hatáskörükbe tartozó szabálytalanságok esetén 
hivatalból eljárást indítanak, illetve folytatnak le. A járási 
hivatalok földhivatali osztályai a hatáskörükbe nem tartozó 
jogszabálysértés észlelése esetén megkeresik az intézkedésre 
hatáskörrel rendelkező hatóságot.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek 
engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a 
művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási 
egyezőségének vizsgálatára is.

Az AM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy 
jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

dr. Nagy Levente főosztályvezető


