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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ORSZÁGOS OSZTÁLYÁRÓL
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos küldöttgyűlése 2017 májusában határozott arról, hogy
a hatékonyabb működés érdekében átalakul a Kamara osztályainak rendszere. Országosan és megyei szinten
az összevonások révén a korábbi 15 helyett 9 osztály jött létre. Az Erdő- és vadgazdálkodási osztály is részben megújult, tevékenységét szakmailag a vidékfejlesztésért felelős országos alelnök irányítja és felügyeli.
Az országos osztály vezetője az országos kamarai osztály elnöke.
A megyei alakuló küldöttgyűléseken, 2017. november 21-23-án a megyei osztályok elnökeit is megválasztották,
majd a decemberi országos alakuló küldöttgyűlésen az országos osztályelnököt. A tisztségviselők megbízatása
5 évre szól.
Az országos kamarai osztály tagjai: az országos kamarai osztály vezetője, az országos kamarai osztályba bejelentkezett országos küldöttgyűlési küldöttek, a 2017. évi kamarai választásokat követően az országos osztály
vezető által javasolt, az Országos Elnökség által megszavazott kamarai tagok.
Az országos kamarai osztály fő feladata az ágazati tevékenységekhez tartozó általános és együttes érdekeket
kifejező szakmai álláspontok kialakítása a megyei osztályok segítségével. A tagok választott képviselők útján
vesznek részt a megyei osztály munkájában. A megyei kamarai osztályok tevékenységének általános irányítását, felügyeletét az országos alelnökkel, a megyei elnökkel, valamint a szakterület szerint illetékes megyei
alelnökkel egyeztetve az országos kamarai osztály elnöke látja el.
Az országos osztály a tavalyi évben többek között részt vett az Erdőtörvény módosítási javaslatainak elkészítésében, aktívan közreműködött a Nemzeti Erdészeti Stratégia kidolgozásában. Szakmai segítséget nyújtott
az Országos Erdőtanácsban és Vadgazdálkodási Tanácsban tevékenykedő NAK képviselő munkájához, elkészítette a Vadászati törvény és végrehajtási rendelet módosítási javaslatát, részt vett a jogszabálytervezetek
véleményezésében és a tagság által felvetett problémákban is segítséget nyújtott.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, az Országos Magyar Vadászati V
 édegylet és
az Országos Magyar Vadászkamara 2014. február 13-án stratégiai megállapodást írt alá.
A magyarországi agrárgazdálkodó szervezetek, földtulajdonosok és földhasználók, valamint a vadászatra
jogosultak és a sport-, valamint a hivatásos vadászok kölcsönösség elve alapján feladataik eredményes végre
hajtása érdekében együttműködést valósítanak meg. Közös céljuk, hogy Magyarországon a vadgazdálkodás
fejlesztését közösen előmozdítsák. Feladatuknak tekintik a méltán elismert magyar vadállomány, mint nemzeti
vagyon és egyben kiemelkedő természeti érték védelmének megőrzését. Meghatározó szerepe lesz a megyei
erdő- és vadgazdálkodási osztályoknak a fenti célok megvalósításában, amelyeket a megyei osztályelnökök
koordinálnak (elérhetőségük a tájékoztató második oldalán). Szakmai munkájukat az országos osztályelnök
szervezi, a Kamara országos alelnökének felügyeletével. A kamara országos és megyei ügyintéző szervezete
vezetőinek és munkatársainak háttérmunkája továbbra is fontos támasza lesz az országos, megyei erdő- és
vadgazdálkodási osztályoknak feladataik megvalósításában.
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MEZŐGAZDASÁGI VADKÁR A GAZDÁLKODÓ SZEMÉVEL
A vadászatra jogosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvényben foglaltak alapján köteles a vad által okozott kárt a károsultnak megtéríteni.
Vadkárnak minősül
• a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, továbbá
• az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, gyümölcsösben, szántóföldön, erdősítésben, csemetekertben
az okozott kár tíz százalékot meghaladó része. Ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási
tervben a gímszarvasra és a vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat nem teljesíti, akkor a következő vadászati évben a bekövetkezett vadkár teljes egészében a vadászatra jogosultat terheli.
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint, az alábbi időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
őszi gabona: október 1. – július 31.
tavaszi gabona: április 1. – augusztus 31.
kukorica: április 15. – november 15.
burgonya: április15. – október 15.
napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.
borsó: március 1. – augusztus 30.
szőlő, gyümölcsös egész évben.
A föld használójának kötelezettségei a vadkárok valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében az
alábbiak: a gazdálkodó köteles
• a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására
vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
• a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;
• a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla
esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad
észlelését és vadkárelhárító vadászatát;
• az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és
módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni.
Nagy értékű növénykultúra
• csemegekukorica,
• étkezési napraforgó,
• szántóföldi zöldségnövények,
• ökológiai gazdálkodásban termesztett növények,
• fajta előállítási, fajta fenntartási, vetőmag előállítási és kísérleti célú növényállományok.
Fokozottan vadkárveszélyes területnek minősül
• a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan erdő, nádas művelési ágba
vagy műveléssel felhagyott, a vad elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb művelési ágba tartozó területtel határos;
• a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan más mezőgazdasági
művelés alatt álló táblával határos és tábla fekvése szerinti vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot.
A kár megelőzése érdekében a gazdálkodó köteles:
• mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult
fedezi;
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•

apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.

A föld használója jogosult:
• a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését
kezdeményezni;
• vadkár igényét érvényesíteni az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakokban a bejelentési határidőn belül a vadászatra jogosultnak írásban bejelentett módon;
• az adott vadfaj állománya csökkentésének kezdeményezésére, amennyiben egyes vadfajok állománya
a vadászterület biológiai életközösségét valamint a védett természeti területet jelentősen veszélyezteti;
Vadállomány szabályozása
A vadászati hatóság a károsult kérelmére, vagy hivatalból kötelezi a vadászatra jogosultat az egyes vadfajok
állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére.
Ha a vadászatra jogosult a vadállomány-szabályozási kötelezettségének nem, vagy nem a h
 atározatban
meghatározott módon tesz eleget, a vadászati hatóság a vadászatra jogosult költségére határozatban h
 atósági
vadászatot rendelhet el. A határozatban meg kell jelölni az elejtendő vad faját, valamint darabszámát.
A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles:
• a földhasználó számára elérhető módon kapcsolattartót megadni;
• károkozás észlelése esetén azonnal értesíteni a földtulajdonost;
• az éves lelövési tervet teljesíteni;
• a vad riasztásáról gondoskodni;
• szükség esetén ideiglenesen villanypásztort létesíteni és a földhasználóval közösen üzemeltetni;
• szükséges mértékben elterelő etetést végezni;
• szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhátító vadászatot folytatni;
• a vadállomány túlszaporodása esetén a vadászati hatóságnál idényen kívüli állományszabályozó vadászat
engedélyezését kezdeményezni.
A vadkár pénzügyi fedezete
• a vadászatra jogosult a vadkárért fizetendő kártérítés fedezete biztosítása érdekében elkülönített számlán
pénzügyi alapot hoz létre;
• a vadászatra jogosult az adott vadászati évet megelőző vadászati évben a vadászatra jogosult által a vadkárért kifizetett kártérítés mértékének megfelelő összeget a vadkár alapban a vadászati év novemberének
1. napjáig biztosítja;
• a vadászatra jogosult az összeg befizetésének igazolását a vadászati hatóság részére a vadászati év november 15-ig megküldi;
• a vadászati hatóság a vadászatra jogosultat törli a nyilvántartásból, amennyiben a
• vadkáralap képzését nem igazolja,
• kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget.
A kár megállapítása
• a kár megtérítése iránti igényt az észleléstől számított 15 napon belül közölni kell a kárért felelős személlyel;
• ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 5 napon belül nincs egyezség, akkor
a károsult a település jegyzőjétől kéri a kárfelmérési eljárás lefolytatását;
• a jegyző 3 napon belül kárszakértőt rendel ki;
• a kárfelmérést a kárszakértőnek a kirendelést követő 5 napon belül kell lefolytatnia;
• a vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén 3 napon belül kérheti
másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett;
• egyezség esetén a jegyző az egyezséget határozatba foglalja;
• a mennyiben a felek között nem jön létre egyezség, a jegyző az eljárást megszünteti;
• károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől 30 napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését.
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MEGHIRDETETT ERDÉSZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A PÁLYÁZAT CÍME

A PÁLYÁZAT
KÓDSZÁMA

Natura 2000 erdőterületeknek
nyújtott kompenzációs
VP4-12.2.1-16
kifizetések

ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAPOK

Az egységes kérelem benyújtási
időszak.

Nincs

Erdő-környezetvédelmi
kifizetések

VP4-15.1.1-17

2017. február 16. - 2019. február 15.
között.

- 2018. február 16.
- 2018. május 16.
- 2018. augusztus 16.
- 2018. november 16.
- 2019. február 15.

Erdészeti genetikai
erőforrások megőrzése

VP4-15.2.1.1-16

2018. március 1. - 2018. március 30.
között.

Nincs

VP4-15.2.1.2-17

2017. április 28. - 2019. március 29.
között.

- 2018. április 30.
- 2018. július 31.
- 2018. október 31.
- 2019. január 31.
- 2019. március 29.

VP4-8.5.2-17

2017. május 31. - 2019. március 29.
között.

- 2018. április 30.
- 2018. július 31.
- 2018. október 31.
- 2019. január 31.

VP5-8.1.1-16

2016. július 20. - 2019. június 30.
között.

- 2018. április 30.
- 2018. július 30.
- 2018. december 31.
- 2019. március 31.
- 2019. június 30.

VP5-8.2.1-16

2017. január 16. - 2019. január 16.
között.

- 2018. április 16.
- 2018. július 16.
- 2018. október 15.
- 2019. január 16.

Erdészeti genetikai
erőforrások fejlesztése

Az erdei ökoszisztémák
térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

Erdősítés támogatása

Agrár-erdészeti rendszerek
létrehozása
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BENYÚJTÁSI IDŐSZAK

Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott
erdőkárok megelőzése

VP5-8.3.1-17

2017. április 3. - 2019. április 3. között.

- 2018. április 2.
- 2018. július 3.
- 2018. október 3.
- 2019. január 3.
- 2019. április 3.

Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott
erdőkárok helyreállítása

VP5-8.4.1-16

Az egységes kérelem benyújtási
időszak.

Nincs

Az erdei ökoszisztémák
ellenálló képességének
és környezeti értékének
növelését célzó beruházások

VP5-8.5.1-16

2017. február 28. - 2019. február 28.
között.

- 2018. június 29.
- 2018. december 29.
- 2019. február 28.

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgoVP5-8.6.1-17
zására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások

Felfüggesztve.

Erdei termelési potenciál
mobilizálását szolgáló
tevékenységek

2018. február 1. - 2018. február 28.
között

VP5-8.6.2-16

Nincs

7

505

10

20

30

40

50

Kilométer

60

Nagykanizsa

506

Marcali

410

Barcs

405

Ajka

Fonyód

Pápa

508

Nagyatád

Keszthely

Cserszegtomaj

Csorna

501

Egységes Országos Vetületi Rendszer

0

1 cm = 13 km

Kapuvár

502

Sárvár

Zalaegerszeg

504

1:1 300 000

É

503

Szombathely

Sopron

Mosonmagyaróvár

404

402

Balatonfüred

Kaposvár

513

Veszprém

509

Balatonalmádi

507
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407

Pécs
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408

Mohács

Paks
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Gyál
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Solt

303

Dabas

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kiskőrös

302

Kunszentmiklós

301

Pilis

304

Kecskemét

Albertirsa

307

Kiskunfélegyháza

306

Cegléd

308

Jászberény

Ózd

Szeged

305

Csongrád

Tiszakécske
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Gyula
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107
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110
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Települések

Tavak
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409
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VADGAZDÁLKODÁSI TÁJEGYSÉGEK ÉS TÁJEGYSÉGI FŐVADÁSZOK
ELÉRHETŐSÉGE
TÁJEGYSÉG

NÉV

TELEFONSZÁM

EMAIL-CÍM

TISZÁNTÚLI VADGAZDÁLKODÁSI TÁJI OSZTÁLY
Tiszazugi tájegység (101)

Tóth Gergely

+36 (30) 8290533 gergely.toth@fm.gov.hu

Maros-Csongrádi tájegység (102)

Soós László

+36 (30) 8291030 laszlo.soos@fm.gov.hu

Békési tájegység (103)

Boros Ferenc Zsolt

+36 (30) 8291647 zsolt.ferenc.boros@fm.gov.hu

Szarvasi tájegység (104) osztályvezető

Preszner Sándor
Szabolcs

+36 (30) 8290489 szabolcs.sandor.preszner@
fm.gov.hu

Körös-berettyói tájegység (105)

Krucsó Tamás

+36 (30) 8291039 tamas.krucso@fm.gov.hu

Nagykunsági tájegység (106)

Kocsmár Gyula

+36 (30) 8290519 gyula.kocsmar@fm.gov.hu

Hajdúsági Erdőspuszták tájegység (107)

Nagy Lajos

+36 (30) 8291367 lajos.nagy@fm.gov.hu

Hajdúsági Löszhát-Hortobágy tájegység (108) Szatmári Ákos

+36 (30) 8291388 akos.szatmari@fm.gov.hu

Nyírségi tájegység (109)

Takács Henrik

+36 (30) 8290767 henrik.takacs@fm.gov.hu

Felső-tiszavidéki tájegység (110)

Hevesi István

+36 (30) 8290963 istvan.hevesi@fm.gov.hu

Tiszamenti tájegység (111)

Hajzer Szabolcs

+36 (30) 8290721 szabolcs.hajzer@fm.gov.hu

Sárrét-Bihari tájegység (112)

Polonkai László

+36 (30) 8291458 laszlo.polonkai@fm.gov.hu

ÉSZAKI HEGY- ÉS DOMBVIDÉKI VADGAZDÁLKODÁSI TÁJI OSZTÁLY
Börzsöny-Gödöllői tájegység (201) osztályvezető

Szabó Zoltán

+36 (30) 8291401 zoltan.szabo@fm.gov.hu

Nógrád-Cserháti tájegység (202)

Zám Zalán

+36 (30) 8291396 zalan.zam@fm.gov.hu

Bükki tájegység (203)

Csirke László

+36 (30) 8290757 laszlo.csirke@fm.gov.hu

Cserehát-Aggteleki tájegység (204)

Takács Gábor

+36 (30) 8290627 gabor.takacs@fm.gov.hu

Bükkalja-taktaközi tájegység (205)

Ludman Árpád

+36 (30) 8290623 arpad.ludman@fm.gov.hu

Zemplén-Bodrogközi tájegység (206)

Godzsák Tibor

+36 (30) 8290434 tibor.godzsak@fm.gov.hu

DUNA-TISZA KÖZI VADGAZDÁLKODÁSI TÁJI OSZTÁLY
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Pesti-síksági tájegység (301)

Magyar Dezső

+36 (30) 8291609 dezso.magyar@fm.gov.hu

Észak-Bács-Kiskuni tájegység (302)

Szablics Gábor

+36 (30) 8291912 gabor.szablics@fm.gov.hu

Illancs-Bugaci tájegység (303)

Kammermann Péter

+36 (30) 8291867 peter.kammermann@fm.gov.hu

Közép-bács-kiskuni tájegység (304)

Vöő Zoltán

+36 (30) 8291863 zoltan.voo@fm.gov.hu

Alsó-tiszamenti tájegység (305)

Pinjung Emil

+36 (30) 8290786 emil.pinjung@fm.gov.hu

Kiskunsági tájegység (306)

Seres Róbert Imre

+36 (30) 8291811 imre.robert.seres@fm.gov.hu

Közép-Pesti tájegység (307)

Keresztes Tibor

+36 (30) 8291805 tibor.keresztes@fm.gov.hu

Tápió-vidéki tájegység (308)

Csernus Krisztián

+36 (30) 8291681 krisztian.csernus@fm.gov.hu

Jászsági tájegység (309)

Kelemen József

+36 (30) 8291262 jozsef.kelemen@fm.gov.hu

Mátra-alja-Dél-hevesi tájegység (310)
osztályvezető

Demeter Erzsébet

+36 (30) 8290701 erzsebet.demeter.hercegfalvine@fm.gov.hu

Tiszatavi tájegység (311)

Farkas Sándor László +36 (30) 8291369 laszlo.sandor.farkas@fm.gov.hu

DÉL-DUNÁNTÚLI VADGAZDÁLKODÁSI TÁJI OSZTÁLY
Mezőföldi tájegység (401)

Dr. Buzgó József

+36 (30) 8291607 jozsef.buzgo@fm.gov.hu

Külső-somogyi tájegység (402)

Ozvári Zoltán

+36 (30) 8291546 zoltan.ozvari@fm.gov.hu

Kapos-Tolnai tájegység (403)

Lakatos István

+36 (30) 8290940 istvan.lakatos@fm.gov.hu

Zselic-közép-Somogyi tájegység (404)

Márton Attila

+36 (30) 8291537 attila.marton@fm.gov.hu

Belső-somogyi tájegység (405)

Kapronczai Tamás

+36 (30) 8291441 tamas.kapronczai@fm.gov.hu

Mecseki tájegység (406)

Papp János András

+36 (30) 8291395 andras.janos.papp@fm.gov.hu

Dél-Baranyai ártéri tájegység (407)

Balaskovics József

+36 (30) 8291380 jozsef.balaskovics@fm.gov.hu

Tolnai-hegyháti tájegység (408)

Döbrösy Szabolcs

+36 (30) 8290920 szabolcs.dobrosy@fm.gov.hu

Gemenci tájegység (409) osztályvezető

Dr. Bleier Norbert

+36 (30) 8290976 norbert.bleier@fm.gov.hu

Dél-Balatoni tájegység (410)

Fekete István

+36 (30) 3798319 istvan.fekete@fm.gov.hu

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VADGAZDÁLKODÁSI TÁJI OSZTÁLY
Hanság-mosoni tájegység (501) osztályvezető

Pintér Csaba

+36 (30) 8291361 csaba.pinter@fm.gov.hu

Vas-soproni-síksági tájegység (502)

Budai Tamás

+36 (30) 8291072 tamas.budai@fm.gov.hu

Alpokaljai tájegység (503)

Turay András

+36 (30) 8291075 andras.turay@fm.gov.hu

Rába-menti-Kemenesháti tájegység (504) Szakály Antal

+36 (30) 8291137 antal.szakaly@fm.gov.hu

Zalai-dombsági tájegység (505)

Néber Szilveszter

+36 (30) 8291139 szilveszter.neber@fm.gov.hu

Zalai-kisbalatoni tájegység (506)

Nemsics Balázs

+36 (30) 8291196 balazs.nemsics@fm.gov.hu

Bakonyi tájegység (507)

Németh Attila

+36 (30) 8291152 attila.nemeth@fm.gov.hu

Marcal-medencei tájegység (508)

Takács András

+36 (30) 8290947 andras.takacs@fm.gov.hu

Bakonyalja-Komáromi tájegység (509)

Baranya Csaba

+36 (30) 8290820 csaba.baranya@fm.gov.hu

Vértes-hegységi tájegység (510)

Sumbzky Gábor

+36 (30) 8291423 gabor.sumbzky@fm.gov.hu

Velencei tájegység (511)

Groszeibl Zoltán

+36 (30) 4800393 zoltan.groszeibl@fm.gov.hu

Dunazugi tájegység (512)

Rácz Fodor Gábor

+36 (30) 9619020 gf.racz@fm.gov.hu

Balaton-felvidéki tájegység (513)

Surányi Péter

+36 (30) 8290760 peter.suranyi@fm.gov.hu
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SOMOGY MEGYE
Spingár Péter Ferenc
somogy@nak.hu

ZALA MEGYE
Rosta Gyula
zala@nak.hu

VAS MEGYE
Mesics Ferenc
vas@nak.hu

VESZPRÉM MEGYE
Bodor Dezső Károly
veszprem@nak.hu

PEST MEGYE
pest@nak.hu

TOLNA MEGYE
Göbölös Péter
tolna@nak.hu

FEJÉR MEGYE
Győri Tibor
fejer@nak.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Dr. Gabnai Ernő Attila
hajdubihar@nak.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Szalacsi Árpád
szabolcsszatmarbereg@nak.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Dr. Hegedűs Attila
borsodabaujzemplen@nak.hu

Székely Erika
Vidékfejlesztési és
szaktanácsadási igazgató
e-mail: szekely.erika@nak.hu

CSONGRÁD MEGYE
Nagy Gábor
csongrad@nak.hu

BÉKÉS MEGYE
Kaszai Károly
bekes@nak.hu

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Sárközy Tamás
jasznagykunszolnok@nak.hu

Luzsi József
Országos osztályelnök
e-mail: arteriebt@gmail.com

HEVES MEGYE
Mikó Károly
heves@nak.hu

BÁCS-KISKUN MEGYE
Sipos István Károly
bacskiskun@nak.hu

NÓGRÁD MEGYE
Kiss László
nograd@nak.hu

ifj. Hubai Imre
Vidékfejlesztésért felelős
országos alelnök
e-mail: hubai.imre@nak.hu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Szalay László
komaromesztergom@nak.hu

BARANYA MEGYE
Keszi László
baranya@nak.hu

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Orbán Tibor
gyormosonsopron@nak.hu

ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI
OSZTÁLYELNÖKÖK

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Központi cím:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Telefonszám:
+36 80 900 365
E-mail:
ugyfelszolgalat@nak.hu
Portál:
www.nak.hu

