
 
NÓ� GRÁ� D MEGYEI KÓRMÁ� NYHIVÁTÁL
BÁLÁSSÁGYÁRMÁTI JÁ� RÁ� SI HIVÁTÁLÁ

Ikt.sz.: NÓ-01/EBÁÓ/00991-2/2022.
Tárgy: Kö� zsé!gi zá! rlát félöldá! sá 
Ügyintéző: Dr. Nö! grá!di Zsö! fiá
Mellékletek: -

Á Nö! grá!d Mégyéi Körmá!nyhivátál Bálásságyármáti Já! rá! si Hivátál E� lélmiszérlá!nc-biztönsá! gi é!s Á� llátégé!szsé!gü� gyi Ósztá! lyá
(tövá!bbiákbán: Hivatal) élsö8 fökü!  é! lélmiszérlá!nc-félü� gyéléti jögkö� ré!bén méghöztá áz álá!bbi 

HATÁROZATOT.

Bánk, Nőtincs, Szendehely, Felsőpetény, Tolmács, Berkenye község és Rétság város 
téljés  kö� zigázgátá! si  térü� lété!ré  2022.  széptémbér  9.  nápjá! tö! l  mé!zélö8  mé!hék  nyü! lö! s  kö� lté!sröthádá! sá  fértö8 zö8  bétégsé!g
mégá! llápí!tá! sá miátt élréndélt 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT FELOLDOM.

Á kö� zsé!gi zá! rláttál élréndélt körlá! tözö!  inté!zkédé!sék hátá! lyükát vésztik.

Á hátá! rözát á kö� zlé!sé!vél vé!glégéssé!  vá! lik, élléné kö� zigázgátá! si ü! tön féllébbézé!snék nincs hélyé.

Á vé!glégés dö� nté!s éllén á Büdápést Kö� rnyé!ki Tö� rvé!nyszé!kén kö� zigázgátá! si pér kézdémé!nyézhétö8 .

Á kérésétlévé! lbén még kéll  jélö� lni  á pérbén éljá! rá! srá illété!kés bí!rö! sá! göt,  á  félpérés é!s  álpérés ázönösí!tá! sá! rá álkálmás
ádátökát,  á  vitátött  kö� zigázgátá! si  tévé!kénysé!g  é!s  áz  árrö! l  válö!  tüdömá! sszérzé!s  mö! djá!nák  é!s  idéjé!nék  ázönösí!tá! sá! rá
álkálmás  ádátökát,  á  bí!rö! sá! g  hátá! skö� ré!nék  é!s  illété!késsé!gé!nék  mégá! llápí!tá! sá! rá  álkálmás  ádátökát,  á  kö� zigázgátá! si
csélékmé!nnyél  öközött  jögsé!rélmét,  áz  ánnák álápjá!ül  szölgá! lö!  té!nyék é!s  bizönyí!té!kök élö8 ádá! sá!vál,  tövá!bbá!  á  bí!rö! sá! g
dö� nté!sé!ré irá!nyülö!  hátá! rözött ké!rélmét.
Á  kérésétlévélét  á  kö� zlé!stö8 l  szá!mí!tött  hárminc  nápön  bélü� l  léhét  élö8 térjészténi  á  Bálásságyármáti  Já! rá! si  Hivátál
E� lélmiszérlá! nc-biztönsá! gi é!s Á� llátégé!szsé!gü� gyi Ósztá! lyá!höz (2660 Bálásságyármát, Má! rtí!rök ü! tjá 78).

Á jögi ké!pvisélö8 vél éljá! rö!  fé! l é!s á bélfö� ldi szé!khéllyél réndélkézö8  gázdá! lködö!  szérvézét – há ném ü� gyvé!di ké!pvisélö8 vél já! r él
–  á  kérésétlévélét  kizá! rö! lág  éléktröniküs  ü! tön nyü! jthátjá  bé  á  körmá!nyhivátál  hönlápjá!n  élé!rhétö8  iFörm éléktröniküs
nyömtátvá!nykitö� ltö8  álkálmázá! ssál  (https://é-körmányáblák.kh.göv.hü)  vágy  hivátáli  kápün  kérésztü� l.  Á  jögi  ké!pvisélö8
né! lkü� l  éljá! rö!  félpérés  á  kérésétlévélét  vá! lásztá! sá  szérint  éléktröniküs  ü! tön  (https://épápir.göv.hü),  vágy  á  bí!rö! sá! g
hönlápjá! rö! l létö� lthétö8  förmányömtátvá!nyön vágy – á kö� zigázgátá! si pérréndtártá! srö! l szö! lö!  2017. é!vi I. tö� rvé!ny 37. §-á!bán
(tövá!bbiákbán: Kp.) élö8 í!rt kö� télézö8  tártálömmál – ájá!nlött kü� ldémé!nyké!nt pöstái ü! tön is élö8 térjészthéti.

A  peres  eljárás  illetéke,  30.000-  Ft,  ázönbán  á  pér  tá! rgyá! rá  tékintéttél  á  bí!rö! sá! gi  éljá! rá! sbán  á  félékét  tá! rgyi
illété!kféljégyzé!si jög illéti még, mélynék álápjá!n méntésü� l áz illété!k élö8 zétés mégfizété!sé álö! l.  Ilyén ésétbén áz fizéti áz
illété!két, ákit á bí!rö! sá! g érré kö� téléz.
Á  kérésétlévé! l  bényü! jtá! sá!nák  á  kö� zigázgátá! si  csélékmé!ny  vé!gréhájtá! sá! rá  hálásztö!  hátá! lyá  nincs,  á  félpérés  ázönbán
ré!szlétés  indökölá! ssál  é!s  ázt  álá! tá!másztö!  döküméntümök  csátölá! sá!vál  ázönnáli  jögvé!délmét  ké!rhét.  Á  bí!rö! sá! g  á  pért
tá! rgyálá! sön  kí!vü� l  bí!rá! ljá  él,  á  félék  bá! rmélyiké!nék  ké!rélmé!ré  ázönbán  tá! rgyálá! st  tárt.  Tá! rgyálá! s  tártá! sá! t  áz  ü� gyfé! l  á
kérésétlévé! lbén ké!rhéti, énnék élmülásztá! sá miátt igázölá! si ké!rélémnék nincs hélyé. 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2660 Bálásságyármát, Má! rtí!rök ü! tjá 78. Tél/Fáx: 06/35-301-755 

E-máil: ébáö-bgyármát@nögrád.göv.hü  KRID: 242737774
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I N D O K O L Á S

I�gy hátá! röztám, mért á mé!zélö8  mé!hék nyü! lö! s  kö� lté!sröthádá! sá bétégsé!g miátt élréndélt  körlá! tözá! sök mégszü� ntéthétö8 k,
mivél á mégfigyélé!si idö8  kédvézö8  érédmé!nnyél éltélt, á hélyi zá! rlátök félöldá! sá!vál égyétlén üdvár sincs hélyi zá! rlát álátt.

Á  mé!há! llömá! nyök  vé!délmé!rö8 l  é!s  á  mé!zélö8  mé!hék  égyés  bétégsé!géinék  mégélö8 zé!sé!rö8 l  é!s  lékü� zdé!sé!rö8 l  réndélkézö8
70/2003. (VI. 27.) FVM. réndélét (tövá!bbiákbán: Réndélét) 29. § (2) békézdé!sé szérint:
(2)  Á  mégfigyélé!si  idö8  áz  ütölsö!  bétég  mé!hcsálá!d  kiirtá! sá! tö! l  szá!mí!tött  hátván  nápig  tárt.  Kö� lté!sméntés  idö8 bén  á
mégfigyélé!si idö8  á távászi élsö8  fiásí!tá! s mégjéléné!sé! tö8 l szá!mí!tött hátván nápig, dé légké!sö8 bb á!prilis 30-á! ig tárthát. 

Á Réndélét 20. § . (2) békézdé!sé szérint:
(2)  A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt
helyi zárlat alatt.

Á Hivátál  hátá! skö� ré!t  é!s  illété!késsé!gé! t  á  fö8 vá! rösi  é!s  mégyéi  körmá!nyhivátálökrö! l,  válámint  á  já! rá! si  (fö8 vá! rösi  kérü� léti)
hivátálökrö! l szö! lö!  86/2019. (IV. 23.) Körm. réndélét 2. § (4) békézdé!sé é!s 1. méllé!klété, áz é! lélmiszérlá!ncrö! l é!s hátö! sá! gi
félü� gyélété!rö8 l szö! lö!  2008. é!vi XLVI. tö� rvé!ny 25. § (1) békézdé!sé, 26. § (1) békézdé!s d) pöntjá, 27. § (1) békézdé!s d) pöntjá,
é!s áz 56. § (1) békézdé!sé, tövá!bbá!  á fö� ldmü8 vélé!sü� gyi hátö! sá! gi é!s igázgátá! si féládátökát éllá! tö!  szérvék kijélö� lé!sé!rö8 l szö! lö!
383/2016. (XII. 2.) Körm. réndélét 13. § (g) pöntjá, 14. § (5) békézdé!sé é!s á 3. méllé!klét é!s á 18. § (4) békézdé!sé hátá! rözzá
még.

Á jögörvöslát léhétö8 sé!gé!rö8 l é!s ánnák szábá! lyáirö! l áz Á� kr. 112. § (1) békézdé!sé, 113. § (1) békézdé!s á) pöntjá, 114. § (1)
békézdé!sé,  tövá!bbá!  á  kö� zigázgátá! si  pérréndtártá! srö! l  szö! lö!  2017.  é!vi  I.  tv.  (Kp.) 7.  § (1) békézdé!s  á) pöntjá,  12.  § (1)
békézdé!sé, 13. § (1)-(3) békézdé!séi, 28. § (1)-(2) békézdé!séi, 29. § (1) békézdé!sé, 37-39. §-á, 50. §-á, 77. §-á, á bí!rö! sá! gök
élnévézé!sé!rö8 l,  szé!khélyé!rö8 l  é!s  illété!késsé!gi  térü� lété!nék  méghátá! rözá! sá! rö! l  szö! lö!  2010.  é!vi  CLXXXIV.  tö� rvé!ny  2.  §  (3)
békézdé!sé, 3/Á. §-á, 4. méllé!klété, á bí!rö! sá! gök szérvézété!rö8 l é!s igázgátá! sá! rö! l szö! lö!  2011. é!vi CLXI. tö� rvé!ny 21. § (1) é!s (6)
békézdé!sé,  válámint  á  pölgá! ri  pérréndtártá! srö! l  szö! lö!  2016.  é!vi  CXXX.  tö� rvé!ny  605.  §-á  é!s  608.  §-á,  áz  éléktröniküs
ü� gyinté!zé!s é!s á bizálmi szölgá! ltátá! sökrö! l á! ltálá!nös szábá! lyáirö! l szö! lö!  2015. é!vi CCXXII. é!vi tö� rvé!ny 9. § (1) békézdé!sé, áz
illété!kékrö8 l  szö! lö!  1990.  é!vi  XCIII.  tö� rvé!ny  45/Á.  §  (1)  békézdé!sé,  62.  §  (1)  békézdé!sé,  illétvé  á  pölgá! ri  pérbén  é!s  á
kö� zigázgátá! si bí!rö! sá! gi éljá! rá! sbán álkálmázándö!  nyömtátvá!nyökrö! l szö! lö!  17/2020. (XII. 23.) IM réndélét 6.§ (1) békézdé!sé
réndélkézik.

Bálásságyármát, 2022.11.21.

Dr. Szábö!  Á� gnés já! rá! si hivátálvézétö8  névé!bén é!s mégbí!zá! sá!bö! l:

                                                                                                                                                         Dr. Bárná Rö! bért
                                                                                                                                                        já! rá! si fö8 á! llátörvös

Kápjá!k:
1.  Bá! nk Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2653 Bá!nk, Hö8 sö� k téré 11. (HIV. KÁPU)
2.  Nö8 tincs Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2610 Nö8 tincs, Szábádsá! g ü! t 50. (HIV. KÁPU)
3.  Széndéhély Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2640 Széndéhély, Pétö8 fi S. ü. 2. (HIV. KÁPU)
4.  Félsö8 pété!ny Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2611 Félsö8 pété!ny, Rá!kö! czi ü. 11. (HIV. KÁPU)
5.  Ré! tsá! g Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2651 Ré! tsá! g, Rá!kö! czi ü! t 20. (HIV. KÁPU)
6.  Tölmá! cs Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2657 Tölmá! cs, Spört ü. 1. (HIV. KÁPU)
7.  Bérkényé Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2641 Bérkényé, Kössüth ü. 20. (HIV. KÁPU)
8.  Mé!hégé!szsé!gü� gyi félélö8 s: Hügyécz Jö! zséf- 2642 Nö! grá!d, Kössüth ü! t 15. (té!rtiv.)
9.  Mé!hégé!szsé!gü� gyi félélö8 s: Pühövszki Lá! szlö! - 2653 Bá!nk, Bénczü! r M. ü. 16. (té!rtiv.)
10.  Mé!hégé!szsé!gü� gyi félélö8 s: Virsingér Zsölt- 2640 Széndéhély, Ká!pölná ü. 19. (té!rtiv.)
11.  NMKH E� lélmiszérlá!nc-biztönsá! gi é!s Á� llátégé!szsé!gü� gyi Fö8 ösztá! ly JUL Á� Ó (KE� R)
12.  Iráttá! r
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HATÁROZATOT.

Nőtincs, Tolmács, Berkenye, Diósjenő és Nógrád község teljes kö� zigázgátá! si térü� lété!ré
 2022. széptémbér 1. nápjá! tö! l 

mé!zélö8  mé!hék nyü! lö! s kö� lté!sröthádá! sá fértö8 zö8  bétégsé!g mégá! llápí!tá! sá miátt élréndélt 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT FELOLDOM.

Á kö� zsé!gi zá! rláttál élréndélt körlá! tözö!  inté!zkédé!sék hátá! lyükát vésztik.
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Á kérésétlévé! lbén még kéll  jélö� lni  á pérbén éljá! rá! srá illété!kés bí!rö! sá! göt,  á  félpérés é!s  álpérés ázönösí!tá! sá! rá álkálmás
ádátökát,  á  vitátött  kö� zigázgátá! si  tévé!kénysé!g  é!s  áz  árrö! l  válö!  tüdömá! sszérzé!s  mö! djá!nák  é!s  idéjé!nék  ázönösí!tá! sá! rá
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csélékmé!nnyél  öközött  jögsé!rélmét,  áz  ánnák álápjá!ül  szölgá! lö!  té!nyék é!s  bizönyí!té!kök élö8 ádá! sá!vál,  tövá!bbá!  á  bí!rö! sá! g
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Á  kérésétlévélét  á  kö� zlé!stö8 l  szá!mí!tött  hárminc  nápön  bélü� l  léhét  élö8 térjészténi  á  Bálásságyármáti  Já! rá! si  Hivátál
E� lélmiszérlá! nc-biztönsá! gi é!s Á� llátégé!szsé!gü� gyi Ósztá! lyá!höz (2660 Bálásságyármát, Má! rtí!rök ü! tjá 78).

Á jögi ké!pvisélö8 vél éljá! rö!  fé! l é!s á bélfö� ldi szé!khéllyél réndélkézö8  gázdá! lködö!  szérvézét – há ném ü� gyvé!di ké!pvisélö8 vél já! r él
–  á  kérésétlévélét  kizá! rö! lág  éléktröniküs  ü! tön nyü! jthátjá  bé  á  körmá!nyhivátál  hönlápjá!n  élé!rhétö8  iFörm éléktröniküs
nyömtátvá!nykitö� ltö8  álkálmázá! ssál  (https://é-körmányáblák.kh.göv.hü)  vágy  hivátáli  kápün  kérésztü� l.  Á  jögi  ké!pvisélö8
né! lkü� l  éljá! rö!  félpérés  á  kérésétlévélét  vá! lásztá! sá  szérint  éléktröniküs  ü! tön  (https://épápir.göv.hü),  vágy  á  bí!rö! sá! g
hönlápjá! rö! l létö� lthétö8  förmányömtátvá!nyön vágy – á kö� zigázgátá! si pérréndtártá! srö! l szö! lö!  2017. é!vi I. tö� rvé!ny 37. §-á!bán
(tövá!bbiákbán: Kp.) élö8 í!rt kö� télézö8  tártálömmál – ájá!nlött kü� ldémé!nyké!nt pöstái ü! tön is élö8 térjészthéti.

A  peres  eljárás  illetéke,  30.000-  Ft,  ázönbán  á  pér  tá! rgyá! rá  tékintéttél  á  bí!rö! sá! gi  éljá! rá! sbán  á  félékét  tá! rgyi
illété!kféljégyzé!si jög illéti még, mélynék álápjá!n méntésü� l áz illété!k élö8 zétés mégfizété!sé álö! l.  Ilyén ésétbén áz fizéti áz
illété!két, ákit á bí!rö! sá! g érré kö� téléz.
Á  kérésétlévé! l  bényü! jtá! sá!nák  á  kö� zigázgátá! si  csélékmé!ny  vé!gréhájtá! sá! rá  hálásztö!  hátá! lyá  nincs,  á  félpérés  ázönbán
ré!szlétés  indökölá! ssál  é!s  ázt  álá! tá!másztö!  döküméntümök  csátölá! sá!vál  ázönnáli  jögvé!délmét  ké!rhét.  Á  bí!rö! sá! g  á  pért
tá! rgyálá! sön  kí!vü� l  bí!rá! ljá  él,  á  félék  bá! rmélyiké!nék  ké!rélmé!ré  ázönbán  tá! rgyálá! st  tárt.  Tá! rgyálá! s  tártá! sá! t  áz  ü� gyfé! l  á
kérésétlévé! lbén ké!rhéti, énnék élmülásztá! sá miátt igázölá! si ké!rélémnék nincs hélyé. 
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mivél á mégfigyélé!si idö8  kédvézö8  érédmé!nnyél éltélt, á hélyi zá! rlátök félöldá! sá!vál égyétlén üdvár sincs hélyi zá! rlát álátt.

Á  mé!há! llömá! nyök  vé!délmé!rö8 l  é!s  á  mé!zélö8  mé!hék  égyés  bétégsé!géinék  mégélö8 zé!sé!rö8 l  é!s  lékü� zdé!sé!rö8 l  réndélkézö8
70/2003. (VI. 27.) FVM. réndélét (tövá!bbiákbán: Réndélét) 29. § (2) békézdé!sé szérint:
(2)  Á  mégfigyélé!si  idö8  áz  ütölsö!  bétég  mé!hcsálá!d  kiirtá! sá! tö! l  szá!mí!tött  hátván  nápig  tárt.  Kö� lté!sméntés  idö8 bén  á
mégfigyélé!si idö8  á távászi élsö8  fiásí!tá! s mégjéléné!sé! tö8 l szá!mí!tött hátván nápig, dé légké!sö8 bb á!prilis 30-á! ig tárthát. 

Á Réndélét 20. § . (2) békézdé!sé szérint:
(2)  A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt
helyi zárlat alatt.

Á Hivátál  hátá! skö� ré!t  é!s  illété!késsé!gé! t  á  fö8 vá! rösi  é!s  mégyéi  körmá!nyhivátálökrö! l,  válámint  á  já! rá! si  (fö8 vá! rösi  kérü� léti)
hivátálökrö! l szö! lö!  86/2019. (IV. 23.) Körm. réndélét 2. § (4) békézdé!sé é!s 1. méllé!klété, áz é! lélmiszérlá!ncrö! l é!s hátö! sá! gi
félü� gyélété!rö8 l szö! lö!  2008. é!vi XLVI. tö� rvé!ny 25. § (1) békézdé!sé, 26. § (1) békézdé!s d) pöntjá, 27. § (1) békézdé!s d) pöntjá,
é!s áz 56. § (1) békézdé!sé, tövá!bbá!  á fö� ldmü8 vélé!sü� gyi hátö! sá! gi é!s igázgátá! si féládátökát éllá! tö!  szérvék kijélö� lé!sé!rö8 l szö! lö!
383/2016. (XII. 2.) Körm. réndélét 13. § (g) pöntjá, 14. § (5) békézdé!sé é!s á 3. méllé!klét é!s á 18. § (4) békézdé!sé hátá! rözzá
még.

Á jögörvöslát léhétö8 sé!gé!rö8 l é!s ánnák szábá! lyáirö! l áz Á� kr. 112. § (1) békézdé!sé, 113. § (1) békézdé!s á) pöntjá, 114. § (1)
békézdé!sé,  tövá!bbá!  á  kö� zigázgátá! si  pérréndtártá! srö! l  szö! lö!  2017.  é!vi  I.  tv.  (Kp.) 7.  § (1) békézdé!s  á) pöntjá,  12.  § (1)
békézdé!sé, 13. § (1)-(3) békézdé!séi, 28. § (1)-(2) békézdé!séi, 29. § (1) békézdé!sé, 37-39. §-á, 50. §-á, 77. §-á, á bí!rö! sá! gök
élnévézé!sé!rö8 l,  szé!khélyé!rö8 l  é!s  illété!késsé!gi  térü� lété!nék  méghátá! rözá! sá! rö! l  szö! lö!  2010.  é!vi  CLXXXIV.  tö� rvé!ny  2.  §  (3)
békézdé!sé, 3/Á. §-á, 4. méllé!klété, á bí!rö! sá! gök szérvézété!rö8 l é!s igázgátá! sá! rö! l szö! lö!  2011. é!vi CLXI. tö� rvé!ny 21. § (1) é!s (6)
békézdé!sé,  válámint  á  pölgá! ri  pérréndtártá! srö! l  szö! lö!  2016.  é!vi  CXXX.  tö� rvé!ny  605.  §-á  é!s  608.  §-á,  áz  éléktröniküs
ü� gyinté!zé!s é!s á bizálmi szölgá! ltátá! sökrö! l á! ltálá!nös szábá! lyáirö! l szö! lö!  2015. é!vi CCXXII. é!vi tö� rvé!ny 9. § (1) békézdé!sé, áz
illété!kékrö8 l  szö! lö!  1990.  é!vi  XCIII.  tö� rvé!ny  45/Á.  §  (1)  békézdé!sé,  62.  §  (1)  békézdé!sé,  illétvé  á  pölgá! ri  pérbén  é!s  á
kö� zigázgátá! si bí!rö! sá! gi éljá! rá! sbán álkálmázándö!  nyömtátvá!nyökrö! l szö! lö!  17/2020. (XII. 23.) IM réndélét 6.§ (1) békézdé!sé
réndélkézik.

Bálásságyármát, 2022.11.21.

Dr. Szábö!  Á� gnés já! rá! si hivátálvézétö8  névé!bén é!s mégbí!zá! sá!bö! l:

                                                                                                                                                         Dr. Bárná Rö! bért
                                                                                                                                                        já! rá! si fö8 á! llátörvös

Kápjá!k:
1.  Nö! grá! d Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2642 Nö! grá!d, Hünyádi ü. 18. (HIV. KÁPU)
2.  Nö8 tincs Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2610 Nö8 tincs, Szábádsá! g ü! t 50. (HIV. KÁPU)
3.  Diö! sjénö8  Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2643 Diö! sjénö8 , Szábádsá! g ü! t 31. (HIV. KÁPU)
4.  Tölmá! cs Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2657 Tölmá! cs, Spört ü. 1. (HIV. KÁPU)
5.  Bérkényé Pölgá! rméstéri Hivátálá, 2641 Bérkényé, Kössüth ü. 20. (HIV. KÁPU)
6.  Mé!hégé!szsé!gü� gyi félélö8 s: Hügyécz Jö! zséf- 2642 Nö! grá!d, Kössüth ü! t 15. (té!rtiv.)
7.  Mé!hégé!szsé!gü� gyi félélö8 s: Pühövszki Lá! szlö! - 2653 Bá!nk, Bénczü! r M. ü. 16. (té!rtiv.)
8.  NMKH E� lélmiszérlá!nc-biztönsá! gi é!s Á� llátégé!szsé!gü� gyi Fö8 ösztá! ly JUL Á� Ó (KE� R)
9.  Iráttá! r

Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2660 Bálásságyármát, Má! rtí!rök ü! tjá 78.  Tél/Fáx: 06/35-301-755, 

E-máil: ébáö-bágyármát@nögrád.göv.hü 
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