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Tájékoztató
a falugazdászok települési működéséről

2014. január l-én a megyei Kormányhivataloktól a falugazdászok a Kamarához kerültek. Ezzel az
intézkedéssei több, mint 650 fős hálózat alakult ki. Az elmúlt időszak alatt az elöregedett
informatikai hátteret sikerült nagy teljesítményű korszerű eszközökre cserélni, a központon kívüli
munkavégzéshez mobil hálózaton keresztül kapcsolódnak a központi rendszerhez. A SAP
nyilvántartási rendszer az informatikai hátteret biztosítja, a 400.000 tag azonosítását és
nyilvántartását biztosítja.
Tagjaink minden településen jelen vannak, így ahhoz, hogy valós, személyre szabott szolgáltatást
tudjunk nyújtani részükre, nekünk is jelen kell lenni mindenhol. Megyénk 119 települést lát el,
tagságunk nagy megelégedésére. Nyolc körzetközpont koordinálja a falugazdászok munkáját egy
vezető falugazdász irányításával.
A legfontosabb tevékenységük a gazdáikadók tájékoztatása és a területalapú támogatási
kérelmek

beadásának

segítése az uniós támogatások

megszerzéséhez.

A

tájékoztatások

gazdaestékből, fórumokból állnak, melyeknek egy része kötelező a falugazdászok részére, másik
része a gazdák igényéhez igazodik. Az előadásokon minden esetben beszámolunk az aktuális
teendőkről, felhívjuk a figyelmet a határidős feladatokra. Sok esetben alkalom nyílik egyéb
szakmai eladásokra is, melyek a gazdák érdekében elengedhetetlenek.
Közigazgatási feladatokat is ellátunk, erre jogszabályok kötelezik a Kamarát. Hatósági feladataik
közé tartozik például az őstermelői igazoiványak kiállítása. Az új elektronikus rendszer, a plasztik
őstermelői kártya és a kártyaolvasó segítségével jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát.
A Kamara tevékenységi körébe tartozik a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő
adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatok ellátása. Mind a tavaszi, mind az őszi vetések
nagyságát, minőségét, fejlettségét dokumentáljuk, a nagyüzemi gazdáikadók és a kistermelők
megkérdezésével, nyilatkozataik alapján.
A

kárbejelentéseket

a

falugazdászok

segítségével

nyújtják

be

az

ügyfelek,

melyekkel
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kapcsolatban, sok esetben helyszíni ellenőrzés is folyik a kormányhivatallal együttműködve.
Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a települési önkormányzatokkal, hiszen az ügyfélfogadási
helyeket döntő részben tőlük béreljük vagy kapjuk. A célunk közös, a helyi gazdálkodókat kell
kiszolgálni. Számos közös rendezvényt tartunk, ahol tájékoztatjuk a település gazdálkodóit az
aktuális feladatokról, fontos tudnivalókról.
Úgy

gondoljuk,

hogy

a

falugazdászok

a

Nemzeti

Agrárgazdasági

Kamarához

való

visszarendezésével csak nyertek a gazdák, a tagjaink! A teljes mezőgazdasági tevékenységi kőr, a
falugazdász hálózat információszerzése nélkül és a feladatok gyors és hatékony intézése nélkül
nem működne.

Kecskemét, 2017.04.20.

Tisztelettel:

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA- Bács-Kiskun Megvei Igazgatóság
Cím: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Telefon/fax: +36 76 497 072 l +36 76 481 035

E-mail: bacskiskun@nak.hu Honlap: www.nak.hu

