TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Urak!
Több állatorvos kollégánk jelezte, hogy a vállalkozása a napokban a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától a 2013. évre vonatkozó agrárkamarai
tagdíjjal összefüggő bevallás készítésére és a 2013. évre vonatkozó tagdíj megfizetésére
felszólítást kapott.
Az alábbi tájékoztató elsősorban azoknak az állatorvosi (egyéni és társas) vállalkozásoknak
szól, amelyek NEM VÉGEZNEK az állatorvosi tevékenységen (7500 TEÁOR számú,
„Állat-egészségügyi ellátás” megnevezésű tevékenységi kör) kívül olyan más mezőgazdasági
jellegű tevékenységet, amely a 2012. évi CXXVI. törvény 2. számú Mellékletében mint a
kötelező agrárkamarai tagságot megalapozó tevékenységi kör került felsorolásra.
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.
1.) Egyéni vállalkozóként adózó (egyéni vállalkozónak minősülő) állatorvosok
Esetükben egyértelműen téves a kiküldött agrárkamarai értesítés, hiszen ezeknek a
kollégáinknak nem kötelező a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara tagjának lenniük. Ha mégis kaptak értesítést, javasolom, hogy írásban forduljanak az
agrárkamarához és kérjék az adataik törlését a névjegyzékből (ezt csak ők maguk vagy
meghatalmazott jogi képviselőjük kérheti).
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 és tagdíjat is kell
fizetniük.
2.) Állatorvosi cégek vagyis társas vállalkozások
Az eredeti 2012. évi CXXVI. törvény nem adta meg az agrárkamarai tagság alól való
mentesülés lehetőségét az állatorvosi cégeknek, vagyis a társas vállalkozásoknak.
Ezért a Magyar Állatorvosi Kamara - hivatkozva a praktizáló állatorvosokat érintő
disszonanciára is - 2013. tavaszán kezdeményezte a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara vezetőinél az agrárkamarai törvény módosítását, pontosítását.
2013. november 06-án képviselői indítványkánt került benyújtásra a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
módosításáról szóló T/12953. számú törvényjavaslat.
A törvényjavaslat benyújtói: Győrffy Balázs (Fidesz, az Agrárkamara elnöke) és Jakab István
(Fidesz, az Országgyűlés alelnöke) országgyűlési képviselők.
A benyújtott törvényjavaslat szerint:
„…nem keletkezik kamarai tagság, ha az érintett gazdálkodó szervezet a TEÁOR „7500
Állat-egészségügyi ellátás” tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet
tevékenységi körei között nem tüntet fel , illetve TEÁOR „7500 Állat-egészségügyi ellátás”
tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet sem folytat.”

Ehhez a törvényjavaslathoz nyújtott be 12953/2. számon módosító javaslatot Dr. Czira
Szabolcs (Fidesz) országgyűlési képviselő állatorvos kollégánk is, amellyel pontosította a
mentesülés körét.
A törvénymódosító javaslatokat az Országgyűlés 2014. január 01-i hatályba lépéssel
fogadta el.
A fentiek alapján azoknak az állatorvosi cégeknek (vagyis a társas vállalkozásoknak),
amelyek NEM VÉGEZNEK az állatorvosi tevékenységen (7500 TEÁOR számú, „Állategészségügyi ellátás” megnevezésű tevékenységi kör) kívül olyan más mezőgazdasági jellegű
tevékenységet, amely a 2012. évi CXXVI. törvény 2. számú Mellékletében mint a kötelező
agrárkamarai tagságot megalapozó tevékenységi kör került felsorolásra, 2014. január 01-től
nem kötelező az agrárkamara tagjának lenniük. Értelemszerűen így a 2014. évre vonatkozó
agrárkamarai hozzájárulást, tagdíjat (amelyet majd 2015-ben kellene fizetniük) sem kell
megfizetniük.
Viszont a hatályos jogszabályok alapján az állatorvosi cégeknek vagyis a társas
vállalkozásoknak a 2013. évre vonatkozóan fennáll a tagdíjfizetési kötelezettségük.
Az állatorvosi vállalkozások döntéshozóinak felhívom arra a figyelmét, hogy az agrárkamarai
hozzájárulás adók módjára behajtható.
Figyelem! Azoknak az állatorvosi cégeknek, amelyek a szolgáltató állatorvosi
tevékenységükön túlmenően, a mellett más mezőgazdasági tevékenységet is végeznek,
agrárkamarai tagnak kell lenniük és tagdíjat is kell fizetniük.
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Dr. Gönczi Gábor
elnök
Magyar Állatorvosi Kamara

