Tájékoztató
a Nemzeti Agrárkamara megkereséseivel kapcsolatosan
Az elmúlt napokban több kollégánk is érdeklődött a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) országos
irodájánál amiatt, hogy a Nemzeti Agrárkamara (NAK) helyi szervezete tagsági díj bevallására és
megfizetésére szólította fel őket (illetve cégüket). Ezzel kapcsolatosan a MÁOK a következő
tájékoztatást tudja adni a tagjainak:
A 2012. évi CXXVI. törvény 2/A. §6 (1) E törvény alkalmazásában agrárgazdasági tevékenység
folytatásának kell tekinteni, ha az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok
szerinti tevékenységek az e törvény alapján az agrárkamara részére adatszolgáltatásra kötelezett
közigazgatási nyilvántartási feladatokat ellátó szervnek, vagy a cégbíróságnak az érintett
személyről vezetett nyilvántartásában szerepelnek.
A Magyar Állatorvosi Kamara vezetése 2012-ben és 2013-ban komoly erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a 2012. évi CXXVI. törvény módosításra kerüljön és a törvény 2. sz. Mellékletéből
kikerüljön a TEÁOR 7500 állat-egészségügyi szolgáltatás sor. Ez 2013. decemberében meg is
történt, így 2014. január 1-től ez a tevékenység már nem szerepel a törvény 2. sz. Mellékletében.

Aki most NAK felszólítást kap(ott), annak nagyon fontos legelőször azt tisztáznia, hogy a NAK a
most kiküldött felszólításában pontosan milyen időszakra vonatozóan kéri a tagdíjfizetést? A
törvény eredeti szövege szerint ugyanis 2013. december 31-ig a NAK tagság minden olyan Bt vagy
Kft esetében fennállt, amely cégek állat-egészségügyi szolgáltatást végeztek. (A csak állategészségügyi szolgáltatást végző önálló állatorvosok esetében azért nem, mert ők nem valódi
egyéni vállalkozók, így rájuk a törvény nem vonatkozott.) Ha a NAK most a 2013 évre
vonatkozóan kéri a tagdíj megfizetését, akkor ez jogos követelés a részükről.
A NAK tagság és a tagdíjfizetés alól 2014. január 1-től kezdődően csak azok a gazdálkodó
szervezetek mentesülnek, akiknek kizárólag a TEÁOR 7500 van bejegyezve a tevékenységi
körükbe (akár önálló praxis engedélyes állatorvosok, akár cégek).
Akinek bármi más olyan tevékenységi kör is szerepel a neve (ill. adószáma) mellett, vagy a
Cégbírósági bejegyzésében, ami a NAK törvény 2. sz. Mellékletének felsorolásában a NAK
hatáskörébe tartozik, változatlanul vonatkozik rájuk a NAK tagság és tagdíjfizetési kötelezettség.
Egészen pontosan meg kell tehát nézni, hogy mi szerepel a mai napon hatályos cégkivonatban a
cég felsorolt tevékenységei között, ill. ha az önálló praxis engedélyes állatorvos –más
tevékenységei miatt- egyben valódi egyéni vállalkozó is, a vállalkozó igazolványa szerint milyen
tevékenységeket tart nyilván a NAV az adószám mögött? Ehhez tételesen ellenőrizni kell a cég
adatait a Cégjegyzékben!
Ha ebben bármi olyan van, ami NAK tagságot eredményez, akkor -figyelembe véve a fentebb
idézett törvényi paragrafust- jogos a NAK igénye.

Ha mindezek ellenőrzése után bármi kétséges, akkor erről minden lehetséges módon (írásban,
telefonon, stb) egyeztetni kell a NAK azon szervezetével, amely a felszólítást küldte.

Fontos még tudni azt is, hogy a MÁOK vezetése 2014. nyarán megkereste a NAK országos
vezetését a kizárólag állat-egészségügyi tevékenységet végző vállalkozásoknak a NAK
nyilvántartásából való törlése ügyében. Akkor a NAK illetékese válaszában a következőket írta:
„Azon vállalkozások, akik az Ön által hivatkozott törvénymódosításig a NAK tagjai voltak, a tagsági
viszonyuk megszűnt. A tagjegyzékünkből való kivezetésük folyamatosan zajlik, azonban a tagság
törlését megelőzően egyesével kell vizsgálnunk meg azt, hogy a megjelölt tevékenységen túl más
agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak-e? Amennyiben az ellenőrzés során más
agrárgazdasági tevékenység folytatása nem merül föl, úgy a vállalkozás külön kérelem nélkül
törlésre kerül a tagjegyzékünkből.” (A teljes levél elolvasható a MÁOK honlapján itt:
http://maok.hu/content/_common/attachments/nak_valaszlevele_2014jul31.pdf )
Előfordulhat, hogy a fenti ígéret ellenére valamilyen ok miatt mégsem került sor a most
felszólított, de kizárólag csak állat-egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás NAK tagjegyzékből
történő törlésére. Ebben az esetben –a 2013. decemberi törvénymódosításra való hivatkozássalcélszerű írásban kérni a vállalkozás törlését a NAK tagjegyzékéből.
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