Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak!
A mai napon valószínűleg a kollégáink nagy része kapott a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, egyszerűsítve a Magyar Agrárkamarától
levelet. A beérkezett telefonokból úgy tűnik, hogy első körben azok a kollégáink kapták meg
az értesítést/felszólítást, akik ténylegesen vagy adózási módjukat tekintve egyéni vállalkozók.
Mint azt mostanra bizonyára minden kollégánk tudja, hazánkban kétféle kamara-típus létezik,
a hivatásrendi vagy szakmai kamarák (ilyen a mi kamaránk a Magyar Állatorvosi Kamara,
vagy az ügyvédek, orvosok, közjegyzők stb. kamarája) és a gazdasági kamarák, amelyekből
kettő létezik hazánkban, a kereskedelmi és iparkamara területi és országos szervezetei,
továbbá az agrárkamara.
2011-ben híre ment annak, hogy a magyar kormány képviselői olyan két új törvénymódosítás
előterjesztésén dolgoznak, amelyek valamilyen formában visszahoznák az egyéni és a társas
vállalkozások számára a gazdasági kamarák kötelező tagságát. Ekkor a hivatásrendi, szakmai
kamarák (köztük a mi kamaránk is) minden lehetséges fórumon hangsúlyozták, hogy a
szakmai kamarai tagok számára semmiféle kézzel fogható előnnyel nem járhat a gazdasági
kamarai tagság kötelezővé tétele. A Magyar Állatorvosi Kamara is számos alkalommal kiállt
a mellett, hogy a szakmai kamarai tagság „váltsa ki” a gazdasági kamarai tagság kötelező
jellegét.
Sajnos a jogalkotó csak részben vette figyelembe a szakmai kamarák álláspontját. Az
Országgyűlés előbb a Kereskedelmi és Iparkamarába történő kötelező regisztrációt és évente
fizetendő kötelező hozzájárulást rendelte el 2012. márciusában, majd az Agrárkamaráról szóló
új törvényt fogadta el 2012. júliusában, majd - számunkra részben kedvezően - módosította is
a későbbiekben azt.
A kereskedelmi és iparkamarai regisztrációval összefüggésben 2012. tavaszán adtunk ki
tájékoztatót, a továbbiakban a jelen tájékoztatónk az agrárkamarai tagsággal függ össze.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról a 2012. évi CXXVI.
törvény szól.
A törvény 2. számú melléklete a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének
(TEÁOR) jegyzéke alapján állapítja meg azt, hogy milyen tevékenységek végzéséhez kötődik
a kötelező agrárkamarai tagság. Ebben a felsorolásban szerepel a 7500 TEÁOR számú,
„Állat-egészségügyi ellátás” megnevezésű tevékenységi kör is, és ez zavart okoz a törvény
rendelkezéseinek végrehajtásában.
Ugyanis a törvény szerint:
5.§. (2) Kamarai tagság e törvény alapján:
a) őstermelő esetében az őstermelői igazolvány kiállításával;
b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító
nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadásával; (az állatorvosok az egyéni vállalkozókról
szóló külön törvény szerint nem egyéni vállalkozók, csak annak minősülnek adójogi
szempontból)
c) bármely agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató, egyéni vállalkozónak
nem minősülő gazdálkodó szervezet esetében a cégbírósági bejegyzéssel keletkezik.
(vagyis a társas vállalkozásokra - pl. bt, kft - sajnos vonatkozik a fenti, tagságot
kötelezővé tevő rendelkezés)

A törvény módosításakor az állatorvosok számára kedvező rendelkezés született, amely
szerint:
5.§. (6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett
személy vagy szervezet az (1), illetve (2) bekezdés szerinti időpontban tagja
a) a Magyar Állatorvosi Kamarának,
…
és e tagságával összefüggő tevékenységén kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem
folytat.
(Sajnos a jogalkotó megfeledkezett arról a tényről, hogy a mi kamarai törvényünk
alapján a Magyar Állatorvosi Kamarának csak természetes személyek lehetnek a tagjai,
szervezetek, vállalkozások nem.
Ebből következően nem kell az Agrárkamara tagjává válnia annak az „egyéni
vállalkozó” állatorvosnak, aki tagja a MÁOK-nak, és kizárólag állatorvoslással
foglalkozik.
A szolgáltató állatorvosi tevékenységet társas vállalkozás formájában végzők viszont - a
törvény betűje szerint - igen, mert a cégük nem is lehet tagja a MÁOK-nak, így rájuk
nem vonatkozik ez a mentesülési lehetőség. Az esetleg használható „kiskaput” lásd
később!)
Figyelem! Azoknak az állatorvosi kamarai tagoknak, akik az egyéni szolgáltató állatorvosi
tevékenységükön túlmenően, a mellett más mezőgazdasági tevékenységet is végeznek, és erre
vonatkozóan van az önkormányzati okmányiroda által kiadott vállalkozói igazolványuk, e
minőségükben (tehát nem állatorvosként) agrárkamarai tagnak kell lenniük!
A csak szolgáltató állatorvosi tevékenységet végző egyéni praxis-engedéllyel rendelkező
kollégáinknak két ok miatt nem kell agrárkamarai tagnak lenniük:
- nem egyéni vállalkozók (csak adózási szempontból minősülnek annak, nincs egyéni
vállalkozói igazolványuk)
- tagjai a Magyar Állatorvosi Kamarának.
Gazdasági társaságok (pl. bt, kft) esetében ilyen mentesülési lehetőség nincs, mert a cégek
nem tagjai a Magyar Állatorvosi Kamarának. Tehát azoknak a társas vállalkozásoknak,
amelyek tevékenységi körébe be van jegyezve a 7500 TEÁOR számú, „Állat-egészségügyi
ellátás” megnevezésű tevékenység, a törvény betűje szerint agrárkamarai tagoknak kell
lenniük.
Agrárkamarai hozzájárulás fizetése
7.§. (5) Az (1) bekezdésben foglalt adatok tekintetében az agrárkamara adatkezelőnek
minősül, és köteles az adatok fogadására alkalmas nyilvántartási rendszert működtetni. Ennek
érdekében az agrárkamara a tagoktól évente kamarai hozzájárulást szedhet.
(Mivel az Agrárkamara csak a tagjaitól szedhet kamarai hozzájárulást, így annak, aki
nem tagja - mert a fentiek alapján mentesül - hozzájárulást sem kell fizetnie.)
„Leíratkozás”
Az agrárkamara hivatkozott értesítő/felszólító levelében megjelölt internetes oldalon a
következő olvasható:
„Amennyiben Ön mentesül a tagság alól, ez esetben az Üzenetküldő alkalmazáson a
Regisztráció törlése legördülő menüben küldjön üzenetet számunkra, hogy törölhessük
nyilvántartásunkból.”

Azok, akik mentesülnek az agrárkamarai tagság alól, használják ezt az Üzenetküldő rendszert
és ott jelezzék az agrárkamarának a mentesülésük okát is!
Az üzenetküldés 2-3 lépcsőben zajlik, amikor már az üzenetet kell beírni, javasoljuk a
következő szöveget begépelni:
Egyéni szolgáltató állatorvos vagyok, egyéni vállalkozói igazolványom nincs,
tevékenységemet a Magyar Állatorvosi Kamara ………. számú tagjaként a Magyar
Állatorvosi Kamara által kiállított praxis-engedély alapján végzem.
A gazdasági társaságokban, vagyis céges formában dolgozó kollégáinknak javasoljuk,
hogy - az egyéni praxis engedélyesekhez hasonlóan - próbálkozzanak meg a MÁOK tagságra
való hivatkozással az agrárkamarai tagság alóli mentesség eléréséhez.
Veszíteni való nincs, legfeljebb olyan válasz érkezik, hogy az agrárkamara nem tudja a
mentességet elfogadni. Az agrárkamara levelében említett, és az előzőekben ismertetett
Üzenetküldő rendszerben a „Regisztráció törlése” esetleg sikerre vezethet.
Cégek esetében javasoljuk az alábbi üzenet elküldését:
Vállalkozásunk kizárólag állategészségügyi szolgáltatói tevékenységgel foglalkozik, minden
szolgáltatói tevékenységet végző munkatársa a Magyar Állatorvosi Kamara regisztrált tagja
(a nevek és a kamarai tagsági számok felsorolása), tevékenységünket a Magyar Állatorvosi
Kamara által kiállított praxis-engedély alapján végezzük.
Természetesen továbbra is próbáljuk az érveink elfogadását és ez által a vonatkozó törvény
módosítását elérni, de ez egy hosszú és nehéz folyamat.
Budapest, 2013. július 02.
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