
Tájékoztató a 2017. évi agrárkamarai tagdíjbevallásról és tagdíjfizetésről 

A kamarai tagság alapja

Az  agrárkamarai  tagság  keletkezéséről  a  Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és
Vidékfejlesztési  Kamaráról  (a  továbbiakban:  NAK)  szóló  2012.  évi  CXXVI.  törvény  (a
továbbiakban: NAK tv.) rendelkezik (2., 5. és 45. §). Ennek alapján kamarai taggá válnak:

1. Az őstermelők az őstermelői igazolvány kiváltásával;
2. Az egyéni vállalkozók az agrárgazdasági tevékenység nyilvántartásba vételével;
3. A  gazdálkodó  szervezetek,  amennyiben  a  főtevékenységük  agrártevékenység,  vagy

melléktevékenységként folytatnak agrártevékenységet és egyúttal az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszer (FELIR) nyilvántartásában is szerepelnek;

4. A földművesek a földművesként történő nyilvántartásba vétellel;
5. A mezőgazdasági termelőszervezetek a mezőgazdasági termelőszervezetként történő

nyilvántartásba vétellel.

Az agrárgazdasági tevékenységek felsorolását, melyek a NAK tv-ben foglalt esetekben a
törvény  erejénél  fogva  kamarai  tagságot  keletkeztetnek,  a  törvény  1.  és  2.  számú
melléklete tartalmazza.

Kiemelendő,  hogy  a  NAK  tv.  értelmében1 az  agrárgazdasági  tevékenység  tevékenységi
körbe való bejegyzése az agrárgazdasági tevékenység folytatásának minősül.

A kamarai tagdíjfizetés fő szabályai

Azon  tagok2,  amelyek  a  2017.  évben  összesen  legalább  16  napig  és  a  2016.  évben  is
összesen  legalább  16  napig  NAK  tagok  voltak,  tagdíjbevallásra  kötelezettek.  Azon
őstermelőknek,  akik  a  2017-es  évben  váltak  őstermelővé,  de  a  2016.  év  folyamán
melléklapos őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük.

Ugyanakkor az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében azon tagok, akik az alábbi

feltételek  mindegyikének  megfelelnek,  mentesülnek  a  tárgyévi  tagdíjbevallási

kötelezettség alól3:

1. a tárgyévet megelőző évben kizárólag őstermelőként voltak a kamara tagjai, és

2. a  megelőző  évben  őstermelői  tevékenységből  keletkezett  árbevételük  a  nettó

600.000,- forintot nem haladta meg, és

3. a tárgyévben nem kívánnak élni tagdíjalapot/árbevételt csökkentő kedvezményekkel4,

valamint 

1 NAK tv. 2/A § (1)

2 Kivéve a földművesek és a mezőgazdasági termelőszervezetek

3 Alapszabály II. fejezet G) 23. pontja

4 Alapszabály II. fejezet G) cím 6 — 11. pontjai szerint



4. a tárgyévi tagdíjat 2017. június 30-ig megfizetik. 

A tagdíjfizetés alapja

A NAK tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó
árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag
gazdasági  súlyához  igazodó  sávokba  (tagdíjfizetési  osztályokba)  történő  besorolás  ezen
árbevétel alapján történik. 

Tagdíjfizetési osztályok:

I. tagdíjfizetési osztály: 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II. tagdíjfizetési osztály: 4 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III. tagdíjfizetési osztály: 10 millió Ft tagdíjalapig 10.000 Ft
IV. tagdíjfizetési osztály: 25 millió Ft tagdíjalapig 15.000 Ft
V. tagdíjfizetési osztály: 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
VI. tagdíjfizetési osztály: 80 millió Ft tagdíjalapig 50.000 Ft
VII. tagdíjfizetési osztály: 150 millió Ft tagdíjalapig 100.000 Ft
VIII. tagdíjfizetési osztály: 350 millió Ft tagdíjalapig 250.000 Ft
IX. tagdíjfizetési osztály: 750 millió Ft tagdíjalapig 500.000 Ft
X. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
XI. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalap felett: 1.000.000 Ft

Ugyanakkor a NAK Alapszabálya számos tagdíjkedvezményi lehetőséget tartalmaz, amelyek
a tagdíj bevallás során érvényesíthetőek:

- Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri
el a teljes árbevételének 33 százalékát (külön kérelem esetén az 50 százalékát), úgy a
tag  kérheti,  hogy  a  tagdíjfizetési  osztályba  sorolás  csak  az  agrárgazdasági
tevékenységből származó árbevétele alapján történjen.
Erre akkor kerülhet sor, ha a Kamara által elismert könyvvizsgáló igazolja az árbevétel
megosztását, és az erről szóló igazolás a tagdíj bevalláskor beadásra kerül. A Kamara
által  elismert  könyvvizsgálónak  tekintendő  minden,  a  Könyvvizsgáló  Kamara  által
nyilvántartásba  vett,  bejegyzett  könyvvizsgáló.  A  könyvvizsgálói  jelentés  egységes
formanyomtatványon történik, amely letölthető a kamara portálról.

- Azon kamarai tagok, akik egyben valamely hegyközség tagjai, a tagdíjalapot képező
2016.  évi  árbevételüket  csökkenthetik  a  hegyközségi  tagságot  kötelezővé  tevő
tevékenységéből származó árbevételükkel. Erre akkor kerülhet sor, ha a Kamara által
elismert könyvvizsgáló igazolja az árbevétel megosztását, és az erről szóló igazolás az
önbevalláskor  beadásra kerül.  A  Kamara által  elismert  könyvvizsgálónak tekintendő
minden, a Könyvvizsgáló Kamara által nyilvántartásba vett, bejegyzett könyvvizsgáló.
A könyvvizsgálói jelentés egységes formanyomtatványon történik, amely letölthető a
kamara portálról.

- Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező
2016. évi árbevételét csökkentheti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
folyósított,  kapott  mezőgazdasági  és  agrár-vidékfejlesztési  támogatások összegével,
amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza azt.



- Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező
2016. évi lezárt üzleti év nettó árbevételét csökkentheti a számvitelről szóló 2000. évi
C.  törvény  77.  §  (3)  bekezdés  e)  pontjában  meghatározott  egyéb  bevétellel  (pl.
traktorértékesítésből származó bevétel),  amennyiben a tagdíjfizetés  alapját  képező
árbevétele tartalmazza azt, és amennyiben a tag a kamara által elismert könyvvizsgáló
által  ellenjegyezett  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt  dokumentummal
igazolja ezt az egyéb bevételt. A Kamara által elismert könyvvizsgálónak tekintendő
minden, a Könyvvizsgáló Kamara által nyilvántartásba vett, bejegyzett könyvvizsgáló.

- A jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tag a tagdíjfizetés alapját képező
2016. évi nettó árbevételüket csökkenthetik az általa megfizetendő és részére vissza
nem térített, illetve meg nem térülő jövedéki adó összegével. Ennek a feltétele, hogy
ezen levonni kívánt jövedéki adó összeget a tag az adóhatóság által kiadott, az adott
időszakra vonatkozó adófolyószámla kivonattal, és az ezt alátámasztó számviteli vagy
analitikus nyilvántartással igazolja, melyet cégszerű aláírással hitelesít.

- Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapot képező 2016. évi
árbevételüket  csökkenthetik  a  kamarai  tag  tagjaik  által  részükre  értékesített,  az
elismerés  alapjául  szolgáló  termény,  termék  nettó  árbevételének  összegével.
Kiemelendő,  hogy  erre  csak  a  jogszabály  által  elismert  termelői  csoportoknak,
szervezeteknek van lehetősége.

Tagdíjbevallás módja

A tagdíj bevallási időszak 2017. június 1-től 2017. július 15-ig tart. Ezt követően 2017.
július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás
megtételére.

Azon tagdíjbevallásra  kötelezett  tag részére,  aki  ez  utóbbi  határidőig  sem tesz  eleget
bevallási kötelezettségének, a NAK az állami adóhatóságtól kapott adatok alapján állapítja
meg a fizetendő tagdíj összegét, egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül.

A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg.
Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A
kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken. 

A tagdíj megfizetése

A tagdíjat  a Nemzeti  Agrárgazdasági  Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára
banki  átutalással,  illetve  bevallás  során  igényelt,  egyedi  azonosítóval  ellátott  csekken
lehet megfizetni.

Átutaláskor a közlemény rovatban fel  kell  tüntetni  a kamarai tag kamarai  regisztrációs
számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.

A tagdíj megfizetésének határideje: 2017. július 31. 

Visszamenőleges kedvezmény-igénylési lehetőség



A  NAK  2017.  május  24-i  Küldöttgyűlése  meghosszabbította  a  tagdíjkedvezmények
visszamenőleges  igénylésére  nyitva  álló  korábbi,  2016.  október  31-i  határidőt.  Ez  a
gyakorlatban a következőt jelenti.

1. Azon, 2016-ban és 2016-ot megelőző év(ek)ben is kamarai tagnak minősülő, 2016-ban a
közhiteles  adatbázisokból  kapott  adatok  alapján  a  tagjegyzékbe  beemelt  gazdálkodó
szervezeteknek és  egyéni  vállalkozóknak,  akik  nem kívánnak agrárkamarai  tagok lenni,
ismételten  lehetőségük  lesz  a  2013-2015.  évi,  továbbá  amennyiben  2017-ben  kamarai
tagnak  minősül  a  2017.  évi  tagdíj  és  esetleges  pótlék  fizetési  kötelezettségük
elengedtetésére, amennyiben legkésőbb 2017. július 31-ig:
- a 2016. évi kiírt tagdíjukat (pótlékkal együtt) megfizetik és
- töröltetik az agrárgazdasági tevékenységeiket és
-  a  Kamara Alapszabálya II.  fejezet G)  06-11.  pontjában foglaltakkal  (pl.:  tagdíjalapot
meghatározó arányosítás) nem élnek/éltek a 2016. évi tagdíj vonatkozásában és
-  megküldik  a megfelelően kitöltött  nyilatkozatot  arról,  hogy vállalják azt,  hogy 2019.
december 31-ig kamarai tagságuk nem keletkezik.

Az említett nyilatkozat az e-Irodába 2017. június 20-a után belépve készíthető el, az ezzel
kapcsolatos részletes információk is ott érhetőek el.

Kiemelendő, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez azon tagoknak is szükséges a nyilatkozat
újbóli megküldése – és az abban foglaltak teljesítése -, akik ezt a nyilatkozatot korábban
már megküldték ugyan, de az abban foglaltakat nem teljesítették.

2. Szintén 2017. július 31-ig van lehetőség az Alapszabályban nevesített, fent ismertetett
kedvezmények (pl. arányosítás) visszamenőleges (2013-2016. évre vonatkozó) igénylésére.
Az ehhez szükséges, egyedi tagi nyilatkozat az e-Irodába 2017. június 20-a után belépve
készíthető el, az ezzel kapcsolatos részletes információk is ott érhetőek el.

További információk

A bevallásról bővebb információ a kamarai portálon lévő Gyakran Ismételt Kérdésekben
(GYIK) található. Kérdés esetén az alábbi módokon lehet kollégáinkhoz fordulni:

- Ügyfélszolgálatunknak e-mailen  (ugyfelszolgalat@nak.hu)  vagy  az  e-Irodán keresztül
történő üzenetküldéssel lehet üzenni, 

- személyesen  falugazdász  munkatársaink  nyújtanak  segítséget  (elérhetőségeik
kikereshetőek a www.nak.hu portálon található falugazdász-kereső segítségével)

telefonos ügyfélszolgálatunk hétköznapokon munkaidőben a  + 36 80 900 365 belföldről
ingyenesen  hívható  zöld  számon  érhető  el.  Előfordulhat,  hogy  egyes  időszakokban
ügyfeleink nehezebben jutnak szabad ügyintézőhöz, ebben az esetben javasoljuk, hogy 9
óra előtt, 12-13 óra között, illetve 15 óra után próbálkozzanak újra. 
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