Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
A 2013. március 28-án megalakult Nemzeti Agárgazdasági Kamara (NAK) tagjai által lefedi a teljes hazai
élelmiszer-előállítási láncot, a mezőgazdasági termelő tevékenységet és a vidékfejlesztés területét.
A NAK egy rugalmas, szakmailag felkészült, szellemiségében megújult köztestületként megalakulása óta azon
dolgozik, hogy új lendületet adjon a magyar agrár- és élelmiszergazdaságnak.
A NAK az eddigieknél szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosít a tagoknak, amelyekkel
több pénzhez, piachoz, információhoz, szakmai és jogi támogatáshoz juthatnak. A kamara célja, hogy a befizetett
tagdíjjal legalább azonos mértékű szolgáltatásokat nyújtson. A szolgáltatások köre a tagsági és szakmai
visszajelzésekre alapozva folyamatosan bővül, és mérhetően csökkentik a költségeket.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egységes Gazdatámogató Rendszerében, a NEGTáR-ban fogja össze a
tájékoztatást, a szaktanácsadást, illetve a gazdálkodók felkészültségének javítását szolgáló egyéb
tevékenységeket és szolgáltatásokat.
A NEGTáR kiépítésének legfőbb lépéseként 2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához került át a
falugazdász-hálózat. A korábbi kamarai tanácsadókkal kiegészítve így a NAK jelenleg egy több mint 600 fős,
egységes hálózatot működtet.
A falugazdászok segítséget nyújtanak az egységes kérelem benyújtásában, és a tanácsadás mellett hatósági
feladatokat is ellátnak. Ezek közül ki kell emelni az őstermelői igazolványok kiadása és érvényesítése, amely új
kamarai szolgáltatásként 2014. január 1-jétől ingyenes.
A Kamara a NEGTáR mellett az alábbi szolgáltatásokkal, lehetőségekkel segíti még a tagok munkáját:


A kamarai kártyával kedvezményesen juthatnak hozzá a tagok különféle szolgáltatásokhoz és termékekhez.



A jogsegélyszolgálat ingyenes jogi tanácsadást nyújt.



A Választottbíróság széles körű tapasztalata garantálja a jogviták szakszerű elbírálását.



A NAK segít a tisztességes piaci magatartás szabályainak meghatározásában.



A kamara havonta megjelenő lapja, a NAKlap információkhoz juttatja a tagokat.



A megújult www.nak.hu és tudas.nak.hu portál folyamatosan friss hírekkel szolgál.



A Kamarai Piacfigyelő naprakész piaci információkat szolgáltat, ezzel segítve a versenyképességet és a
tárgyalási pozíciók javítását.



A NAK hírleveleiben tájékoztatást ad a legfontosabb hírekről, és a támogatásokkal, pályázatokkal
kapcsolatos jogszabályokról, határidőkről.



A tavaly indult növényvédelmi előrejelző rendszer segít a gazdálkodóknak a károsítók elleni védekezésben.



Képzéseink a szakmai fejlődéshez adnak hátteret.

