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Kedves Elnök Úr !
Több termelői csoport jelzése alapján kérem Elnök Úr - ellenőrzést előíró - sürgős
intézkedését a NAK adminisztrációja felé, hogy a március elején kiküldött egyenlegközlő
levelekben a kamarai alapszabály G 02 pontjának a termelői csoportokra, TÉSZ-ekre
vonatkozó előírásai érvényesültek-e, vagy valamely adminisztrációs hiba folytán a tagi
értékesítésből származó árbevétel figyelmen kívül lett hagyva.
Amint az Ön előtt is ismert, a NAK- kal kötött stratégiai partnerségünk sarkalatos
pontja volt, hogy a termelői szervezetek és tagjai közötti áruforgalom ne minősüljön mindkét
fél NAK tagdíj alapját képező árbevételnek, és számunkra megnyugvást keltett, hogy ezt az
igényt Ön, és munkatársai is jogosként elismerték több Igazgató Tanácsi ülésünkön, és – ha
nem is a NAK indulásakor, de a tavalyi alapszabály módosításkor – belső szabállyá tetette.
Kérem Elnök Úr sürgős intézkedését annak tekintetben is, hogy azon szőlő- bor
ágazati elismert termelői csoportok esetében, akik a kamarai törvény és a hegyközségi törvény
közötti időbeni szinkron hiánya miatt bejelentkeztek a NAK tagságra, a termelői forgalom
azonos elvű érvényesítésére legalább az alapszabály G13 pontja alapján, méltányossági eljárás
keretében nyíljon lehetőség. E szervezetek, és a tagságuk a hegyközségi törvény értelmében
ott rendelkeznek kötelező tagsággal, és a tagok nem feltétlenül kamarai tagok, így a G 02
pontban leírt számítási mód esetükben automatikusan nem alkalmazható.
Kérem Elnök Urat, hogy tegyen meg mindent, hogy az agrárpolitikailag fontosnak
tekintett termelői együttműködések szereplőit a NAK méltánytalan, és alapszabályával, annak
elvével szinkronban nem lévő intézkedése ne hozza lehetetlen anyagi helyzetbe, hiszen e
szervezetek a számukra jogszabályban előírt, tagságuk felé non-profit elszámolása
következtében az egyenlegközlésekben jelzett tagdíj fizetését nem tudják vállalni, az esetleges
NAV intézkedés felszámolásukhoz vezethet.
Budapest, 2015. március 18.
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