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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Legfőbb Ügyészhez

„Mit tehet egy jogkövető állampolgár a kamara jogtalan követelésével szemben? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az alábbiakban szeretnék Önnel megosztani egy levelet és véleményét kérni a leírtakka l

kapcsolatban. Az eset sajnos nagyon is valós és úgy tűnik, a kamara nem tágít a jogtalan

igényétől .

„ 2009-ben alakult a vállalkozásunk, ami faanyag-kereskedelemmel foglalkozik, kereskedelmi

és szolgáltató kft. 2013 óta a Nemzeti Agrár Kamara önkényesen besorolta vállalkozásunkat a

kamarába, hivatkozva a 0240 TEÁOR számra, melynek elnevezése: Erdészeti Szolgáltatás .

Ennek a TEÁOR számnak a törlése a vállalkozásunkból folyamatban van . Az iparkamara i

tagdíjat kivetették ránk, és szabályosan fizetjük. Ezen besorolás ellen 2014.07.17-én íráso s

Kifogást nyújtottam be a Kamarához, melyet — nem ellen őrizhetőmódon (tértivevény nincs!) —

elutasítottak. Soha semminemű agráriummal kapcsolatos támogatást nem vettünk igénybe ,

pályázatot jogosultság hiányában nem nyújtottunk be. Kötelező kamarai tagdíjunka t

("Felülvizsgált tagdíj ":250 000 Ft/év) az előző évi mérleg alapján állapítják meg, holott a z

árbevételünk 0%-a származik mez őgazdaságból. Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy

kereskedelmi és szolgáltató vállalkozást, csupán néhány a tevékenységi körében lévő, de nem

használt TEAOR szám miatt indokolatlanul ilyen magas tagdíj fizetésére kötelezzenek . "

Magyar Zoltán
országgyű lési képviselő



Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy milyen alapon próbálja

a kamara behajtani jogosulatlan követelését? Mit tehet ilyenkor a szabályokat teljese n

betartó gazdálkodó ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . február 22 .

Tisztelettel :

Mag ar Zoltá n
Jobbik


	page 1
	page 2

