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NAK szolgáltatások 
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• NAK biztosítások 

• BirtOKOS mobil 

 

 



Tápanyag gazdálkodási terv 
• A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és AKG-támogatást igénybe vevő termelőknek 

kötelező ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az eredményekre alapozva évente 
tápanyag-gazdálkodási tervet is készíttetni.  

• Emellett egyre nő azon gazdálkodók száma, akik az okszerű tápanyag-gazdálkodást választják, 
és kötelezettség nélkül, csupán szakmai alapon kérik a tápanyag-gazdálkodási terveket.  

• A NAK tápanyag-gazdálkodási terv készítési szolgáltatása az ország teljes területén azonos 
minőségben és áron vehető igénybe, az alábbi gazdálkodási tevékenységekhez: 

– Szántóföldi növénytermesztés 

– Szántóföldi zöldségtermesztés 

– Gyümölcstermesztés 

– Szőlőtermesztés 

Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák! 

 

 

Alapdíj:  500 Ft/ tábla  
Területdíj - Szolgáltatási díjak (Ft/ha) 
• szántó 260  
• szántóföldi zöldség 700  
• gyümölcs 1 000  
• szőlő 1 500  



Területmérés 

• A NAK területmérésre 

egyedileg fejlesztett rendszere 

alkalmas arra, hogy minden év 

május 15-ig beadandó Egységes 

Kérelemhez kapcsolódó 

területmérési igényt kiszolgálja. 
 

• Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák! 

 
 

0-200 ha-ig 200 ha felett 

óradíj 3 000 Ft 3 000 Ft 

Területdíj (ha) 600 Ft 400 Ft 

KET db 3 000 Ft 2 500 Ft 

kiszállási díj 110 Ft/km 

minimum 
vállalási díj 

30 000 Ft 



Felnőttképzés 

 
OKJ-s KÉPZÉSEINK:  
Aranykalászos gazda, 
biogazdálkodás,  
Gazda,  
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó,  
Borász,  
Méhész,  
Gyümölcspálinka-gyártó, 
Sajtkészítő 
 

EGYÉB KÉPZÉSEINK: 80 órás növényvédelmi tanfolyam, 
Megújuló energia alkalmazása tanyákon,  
Gyógynövények a mindennapokban,  
Alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók 
számára a szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez,  
IKT 0-1 kompetenciák (minimumszint), IKT 1-2 
kompetenciák (alapszint),  
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés, 
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. 
szintű képzés  



Pályázati Tanácsadói Hálózat 

 

 

 

 

Pályázatíró regisztrál Szolgáltatást nyújt a 
tagoknak 

Tevékenységéről adatokat 
szolgáltat - minősítés 

Tag pályázatírót 
keres 

Adatbázisból választ – 
szolgáltatást vesz 

igénybe 

Elvégzett szolgáltatást 
értékeli 



 
„A biztosítás az egyetlen termék, melyet 

kizárólag akkor nem lehet megvenni, amikor 
szükség lenne rá…” 



Helyszín, dátum 

A  károk mértéke drasztikus is lehet 

Jégkár 

Tavaszi fagykár bejelentések: 

Aszály 

Vihar, felhőszakadás 



Kockázat felmérés , beazonosítás 

Növénybiztosítások támogatás igény, lehívás támogatása 

Meglévő biztosítási szerződések felülvizsgálata, évforduló kezelés 

 
Biztosítási ajánlatok kidolgozása, bekérése, szakszerű elemzése, összehasonlítása 

Aktuális biztosítási szakmai információk 

Kárbejelentés támogatása 

A NAK biztosítási szolgáltatásai 



Helyszín, dátum 

 

. 
Célunk, hogy a gazdaságára szabott és termeléséhez igazított személyes ajánlattal időt 
takarítsunk meg Önnek.  
 
Szakmailag felkészült  kollégáink segítségével segítünk Önnek a biztosítási konstrukciók 
közül  az önre szabott szerződést kidolgozni, és a teljes  kárenyhítési év során végig 
kísérni 
 
 
 Növény , állat és egyéb mezőgazdasági vagyonbiztosítások 

 
 Gyakorlati képzést folytatók felelősség biztosítása 

 
 Géptörés biztosítás 
 
 
 

A Biztosítók akikkel együttműködünk 



NAK Telekommunikációs szolgáltatás 
Kik vehetik igénybe a szolgáltatást? 

• Mindenki aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja 

– Magánszemélyek 

– Cégek (üzleti előfizetéssel) 

– Cég dolgozója (lakossági előfizetéssel) 

• Önkéntes kamarai tagok 

• Pártoló tagok 

• Tiszteletbeli tagok 

 

 



BirtOKOS tarifacsomagok 
• Alacsony havidíj 
• Olcsó percdíj 
• Korlátlan lebeszélhetőség a NAK 

hálón belül 

• Szuper olcsó percdíj 
• Szuper sok adat 
• Korlátlan lebeszélhetőség a 

NAK hálón belül 

• Kedvező havidíj 
• Választható adatforgalom 
• Valódi belföldi korlátlanság: 

havidíj kivételével minden 
ingyen 



Egyéb szolgáltatások 



További információ 

• Falugazdászaink 

• www.nak.hu 

• www.naknonprofit.hu 

• https://biztositas.nak.hu/ 

• www.birtokosmobil.hu 

• Ingyenes: +36 80 900 365 

 

http://www.nak.hu/
http://www.naknonprofit.hu/
http://www.birtokosmobil.hu/
http://www.birtokosmobil.hu/
http://www.birtokosmobil.hu/


Köszönöm a figyelmet! 


