
  

Az új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó 
országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti agrár- és 
élelmiszer kamara.  

A hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, 
így minden őstermelő és egyéni vállalkozó is alanyi jogon tagjává válik az új 
egységes köztestületnek. 

A leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), 
és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Ha Ön még 
nem tette meg, mielőbb jelentkezzen be, mert a határidő a kamarai 
választásokon való részvételre nézve jogvesztő! 

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM: 

 

REGISZTRÁCIÓS FELÜLET:  WWW.AGRARKAMARA.HU 

A regisztrációhoz ingyenes segítséget nyújt országszerte a 200 agrárkamarai tanácsadó (elérhetőségi lista: 

umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózat is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.  

ÚJ NEMZETI AGRÁRKAMARA: ÚJ ESÉLY A VIDÉKNEK 

KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ NOVEMBER 30-ig ! 

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx
mailto:regisztracio@agrarkamara.hu


GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM : 

KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 

alapján a 2013. február 1-21. között tartandó 

országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ 

NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A 

törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és 

élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a 

gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az 

egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az 

új egységes köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 

megerősítése, versenyképességének növelése és 

érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 

közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. 

november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 

nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül 

(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 

5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már 

közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB 

REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I 

HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ 

RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!  

 
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen 
kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI 
PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, 
adatait gyűjti össze. 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! 
Ha technikai segítségre van szüksége a 

regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti 

országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában 

(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos 

falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT:  

06-80-911-078 ill. regisztracio@agrarkamara.hu. 

Az Agrárkamara ezen felül november hónapban 

regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki 

településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével 

kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.  

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 

 

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK TOLNA MEGYÉBEN: 

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. I. em. Grénus István 20/532-6867 

7090 Tamási, Szabadság. u. 27. Gáspárné Kovács Marianna 30/514-8705 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. fsz. Bukovics Zsolt 30/652-9509 

7150 Bonyhád, Bacsó Béla utca 21. Weiszenburger József 30/351-0170 

7030 Paks, Tolnai u. 2. I. emelet Bán Bálint Géza 30/286-8745 

7064 Gyönk, Ady E. u. 561-562 Sárosdy Andrea 30/388-6843 

7081 Simontornya, Petőfi u.67. Varga János 30/348-8312 

 

http://umvp.agrarkamara.hu/Tan%C3%A1csad%C3%B3k/tabid/55/Default.aspx
mailto:regisztracio@agrarkamara.hu
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