
SZEPTEMBER 30-IG  

KÖTELEZŐ  AZ  AGRÁRKAMARAI 

 REGISZTRÁCIÓ! 

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től 

hatályos törvény, kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi 

piaci szereplője számára az új Agrárkamarában. 

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény 

meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az 

agrárkamarai tagságra.  

Az agrárkamarai tagságra kötelezettek kötelesek: 

 bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és  

  

 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni. 

A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar 

Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen 

bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai 

hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra. 

I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE 

Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes 

személy és gazdálkodó szervezet,  aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra 

kötelezetté válik, azaz: 

 természetes személyként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy 

 gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytat. 

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA  

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. 

szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara 

Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. 

III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE  

A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait. A rendszer elkészíti, és 

a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált 

adatok visszaigazolását. 

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE 

KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZOLÁST, 

MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY 

PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. szeptember 30-ig).  

http://www.agrarkamara.hu/LinkClick.aspx?fileticket=3e8uHA2P4Rw%3d&tabid=55
http://www.agrarkamara.hu/


IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE 

A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének 

határideje szintén 2012. szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt 

követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a 

célra elkülönített 

14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank). 

NAGYON FONTOS:  az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY 

ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ 

SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és a „KAMARAI 

HOZZÁJÁRULÁS” szöveget!  

A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 

igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében 

foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció 

során erről külön nyilatkozni kell! 

V. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

A kamarai nyilvántartásba vétel és a választói névjegyzékbe kerülés az alábbi 3 feltétel 

együttes teljesülését követően történik meg: 

 Ön letöltötte és kinyomtatta regisztrált adatainak visszaigazolását az online 

felületről, és azt aláírva elpostázta az ott megjelölt címre (ld. III. pont); 

  

 az Ön kamarai hozzájárulása (kamarai nyilvántartási számának pontos 

feltüntetésével) beérkezett az elkülönített bankszámlára (ld. IV. pont); 

  

 a regisztrációs iroda – a regisztrációs időszak lezárulása és a megfelelő 

adatellenőrzések után – visszaigazolta Önnek regisztrációja érvényességét. 

 

A regisztrációs ügyfélszolgálat elérhető a 80/911-078-as zöld számon hétfőtől-csütörtökig 

8.00-16.30, pénteken 8.00-14.30 óra között. Kérdését írásban is elküldheti a 

 regisztracio@agrarkamara.hu e-mail címre, valamint segítséget kérhet a kamarai 

tanácsadóktól is (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu). 

 
 

Oláh István Róbert 
Ügyfélszolgálati Tanácsadó 

Magyar Agrárkamara 
3973 Cigánd Petőfi u. 66. 

+36/30-497-8049 
bazolahi@agrarkamara.hu 
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