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Őstermelői igazolvány 2016. 
A 2016. esztendő jogszabályváltozással kezdő-

dött, amely az őstermelői igazolványok igény-

lését, kiadását reformálja meg, és a kiadott 

igazolványok formátumát is módosítja.  
 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokról 

szóló 228/1996 (XII.28) kormányrendelet 

helyébe 2016-tól a 436/2015. (XII. 28.) 

kormányrendelet lépett életbe, amely átvett 

régi szabályokat, de sok új előírást is 

tartalmaz. Bizonyos egyszerűsítések mellett 

számos szigorítást is előír. Megteremti az 

elektronikus eljárás és a papír alapú 

igazolványok helyett, a kártya alapú igazolvány 

bevezetésének feltételeit.  
 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 

ügyintézés továbbra is a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara (NAK) falugazdászainál kezdemé-

nyezhető. Az őstermelői igazolványokkal kap-

csolatos adatok közhiteles nyilvántartását a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH) vezeti Az igazolvány használatának 

ellenőrzését a földművelésügyi hatósági jog-

körrel eljáró megyei kormányhivatalok látják el. 
 

Az igazolvány kiállítása, vagy érvényesítése 

díjmentes. Ellenben az elveszett, megsemmi-

sült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásának 

szolgáltatási díja háromezer Ft. 
 

Alapvető változás, hogy az igazolvány a korábbi 

három év helyett a kiállítása napjától a 

kiállítást követő ötödik adóév utolsó napjáig 

hatályos. 
 

Az igazolványok eddigi papíralapú, kézzel kitöl-

tött formanyomtatványát egy automatikusan 

generált nyomtatvány váltja fel, amelyet a falu-

gazdász állít elő egy elektronikus felületen. Ez 

az ügyfél aláírásával minősül kérelemnek.  
 

Ezt követően egy ideiglenes igazolvány kerül 

kiállításra, mely hatvan napig érvényes. Ez 

igazolja, hogy a tulajdonosa őstermelői tevé-

kenységet folytat, és jogosult az szja törvény 

termelőkre vonatkozó rendelkezései szerinti 

adózásra. A kártyaalapú 

igazolványok zökkenőmentes bevezetése 

érdekében 2016. január 1. és május 31. között 

kiállított ideiglenes igazolványok a 60 nap 

helyett 2016. július 31-ig igazolják az 

őstermelői feltételeket.  

 

Az igazolvány továbbra is a hozzá tartozó 

értékesítési betétlappal egyidejűleg hatályos. 

Az ügyfél választása alapján az értékesítési 

betétlap az igazolvány hatályának kezdetétől 

számított adóévre, vagy legfeljebb három 

adóévre adható ki. A betétlap adattartalma az 

őstermelő személyes adataival bővült. 

 

Az őstermelő a személyes adataiban, valamint 

az értékesíteni kívánt termékek körében bekö-

vetkező változást 15 napon belül köteles beje-

lenteni. A saját gazdaságát érintő változásokat 

továbbra is évente egyszer, június 15-ig kell 

jeleznie. Az igazolvány, vagy az értékesítési 

betétlap elvesztését, megsemmisülését, meg-

rongálódását köteles a kiállítónál haladéktalanul 

bejelenteni.  

 

Közös őstermelői igazolvány kiváltását csak az 

egy háztartásban élők kezdeményezhetik. 

Használatának feltétele viszont, hogy egy 

időben csak egy helyen folytathatnak értéke-

sítési tevékenységet. 

 

Az értékesítésnek – bár nem új keletű a 

szabály – szigorú feltétele, hogy a mezőgaz-

dasági őstermelő a nyilvántartásba általa beje-

gyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként 

nem végezhet. Amennyiben egyéni vállalkozói 

tevékenységet folytat, mint mezőgazdasági 

terméket értékesítő, úgy egy helyen, egy idő-

ben csak egyik, vagy másik minőségében érté-

kesítheti ugyanazon áru teljes egészét.  

 

Új előírás, hogy az értékesítés helyszínén az 

őstermelő köteles feltüntetni az őstermelői 

igazolványának számát, továbbá a terméken, 

vagy az értékesítés helyszínén a vásárlók tájé-

koztatására alkalmas módon a „Saját őstermelői 

tevékenységből származó termék” feliratot. Ez 

utóbbinak nemcsak jogszabályi követelménye 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

van, de a későbbiekben az őstermelői termék-

védjegy kialakítását is előnyösen befolyásol-

hatja. (www.fruitweb honlapon a Magyar Zöld-

ség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet ajánlása) 

 

A magunk részéről érdemesnek tartjuk, a 

további részletkért szakhatóságot, termelői 

ügyfélszolgálati feladatokat ellátó információs 

forrásokat igénybe venni.  
 

Bérlői üzemkezdés 
Korábbi számunkban hírt adtunk arról a terve-

zetről, ami bérlő-nagykereskedőinkre, illetve a 

vásárlókra nézve bizonyos belépési korlátozáso-

kat ír elő. 
 

Időközben a végső egyeztetések lezárultak, 

aminek végeredménye, hogy a nagykereskedők 

logisztikai tevékenységét nem korlátozzuk. Im-

portszállítmányaikat fogadhatják, beraktároz-

hatják, de a beszállítói (szállítólevéllel belépő) 

áru érkezése és a vevők kiszolgálása kizárólag 

16:00 órától megengedett.  
 

Folyamatos 
A karbantartások, felújítások munkálatainak 

folyamata a téli hónapokban sem szakad meg. 

Legfeljebb kevésbé látványos feladatok kerül-

nek napirendre. Az egyik ilyen feladat a 11. 

épület átjáróban kiépített higiéniai blokk 

(illemhely) felújítása volt. A létesítmény 

kizárólag a bérlők számára biztosított helyiség, 

ahová alkalmanként – rongálások árán -

illetéktelenek is bejutottak. Mindez sok 

kellemetlenséggel, a helyreállítások pedig 

jelentős és folyamatos anyagi ráfordítással 

jártak. Nem beszélve a mozdítható, 

leszerelhető eszközök, funkcionális tartozékok 

folyamatos pótlásáról.  
 

A felújítással végképp kizárjuk az illemhely 

jogosulatlan igénybevételét. Ez a technikai 

megoldás a továbbiakban bérlőinknek kultúrált 

és higiéniailag kifogástalan körülményeket 

biztosít. 
 

Tudatos vásárló 
Vannak, akik divatnak, új keletű hóbortnak, vagy 

túlzott akadékoskodóknak, fontoskodóknak 

tartják azt a vásárlót, akit „tudatos fogyasz-

tó”-ként emlegetünk. Pedig a tudatos vásár-

lóknak egy ideje civil kezdeményezésű fóruma, 

mozgalma van. Fogyasztóvédelmi feladatokat 

látnak el, tájékoztatást, képzést stb. tartanak 

aktivistái. A tudatos vevő sok kritériumot szem 

előtt tartva vásárol. A különböző reklám-

fogásoknak és kereskedői manipulációknak nem 

dől be. Csak szükségleteinek megfelelő mennyi-

ségben szerez be élelmiszert, használati cikket 

stb. Csak megbízható, és/vagy az általa 

preferált szempontoknak megfelelő portékát 

választ. Figyelemmel van az áru származására, 

összetételére, és ezáltal környezettudatos 

magatartást tanúsít, továbbá víz- és energia-

csökkentő megoldásokat, mozgalmakat támogat. 

Tudatosságában a termelés, az előállítás, a 

nyersanyag felhasználás, az értékesítés esz-

közei is fontos szempontok. A vevőknek (akár a 

kevésbé tudatosoknak is) segítségükre van a 

törvényekben, jogszabályokban meghatározott, 

előírt és a csomagoláson feltüntetendő infor-

mációhalmaz.  

 

Hogy miben vagyunk mi, a nagybani piacon érde-

keltek, azaz érintettek, a témát boncolgatva? A 

nagybani piac értékesítési feltételrendsze-

rének egyik legfontosabb eleme az árujelölés.  

Hosszú és küzdelmes volt az út, mire a 

nagybanisok értékesítési etikája, elfogadta és 

ma már szinte kifogástalanul alkalmazza a 

jogszabályi előírást. Ebben persze az alkalman-

kénti hatósági ellenőrzéseknek is ösztönző 

szerepe volt.   

 

A termelők, és a forgalmazók mára eljutottak 

odáig, hogy felelősen felvállalják az áru mennyi-

ségi, minőségi és a zöldség-gyümölcs fajtaazo-

nosságát, származását és azt az árujelölő 

címkén feltüntetik. A nálunk vásárolt termékek 

túlnyomó többségére garancia a beszerzés 

helyszíne is, azaz a budapesti nagybani piac. Ez 

nemcsak az itt vásárlók számára jelent biz-

tonságot, hanem a kiskereskedők vásárlóinak, a 

felhasználóknak, és a feldolgozóknak is. Ha 

együttesen megteremtjük a nagybaniról 

származó áru megbízhatóságának imázsát, az a 

BNP Zrt, és a piacon kereskedők, árusítók 

közös sikere, eredménye lesz.  
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