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    Szám:  25.4/2290/ 2009.                             Tárgy:  Tájékoztatás
    Előadó: Zsiros Tibor 

Valamennyi vadászatra jogosult vezetőjének

Székhelyén

Tisztelt Cím!

Ezúton értesítem, hogy a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Trófeabíráló Bizottság  a továbbiakban az 
alábbi időpontokban – változatlan helyen - végzi a trófeák bírálatát:

 április 15.- május 30. – Minden héten:   hétfő-szerda:  800 – 1600

 június 1. – október 31. – Minden héten:   kedd, szerda: 800 – 1600

 november 1.- április 15. – Minden héten:  kedd: 800 – 1200

Trófeabírálatra történő jelentkezés továbbra is telefonon, előre egyeztetett időpontban történik az 
56/505-397 vagy 30/3110638 – as telefonszámon.

Felhívom a figyelmet néhány – vadgazdálkodással kapcsolatos – aktuális határidőre:

 vadászati ütemterv beküldési határideje:    szeptember 30.
 vadászati ütemterv módosítása: vadászat előtt 48 órával
 Trófeabírálat-őz ( vadászjegy esetén ): vadászati idényt követő 30 napig
 Trófeabírálat-őz ( vadászati engedély esetén ): elejtést követő 30 napig

Értesítem azokat a jogosultakat, akik még nem számoltak el a 2008-2009. vadászati évre szóló  - 1996.  
évi LV. törvény 79/2004. (V.31) FVM végrehajtási rendelete (Vhr.) által előírt – hivatásos vadászok 
munkaruha  és  lődíj térítésével  valamint  a  vadazonosító  jel  felhasználásával    –  hiányosságukat  – 
legkésőbb szeptember 30-ig rendezzék.
A Vhr. 42.§ alapján a fenti kötelezettségek megsértése a vadgazdálkodás szabályai megsértésének 
minősül.

S z o l n o k, 2009. szeptember 10.
Tisztelettel:

                                                                                                  /: Kiss Róbert :/
                                                                                             földművelésügyi igazgató 

1

mailto:vadaszat_halaszat-szolnok@fki.gov.hu

	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
	Földművelésügyi Igazgatóság
	Vadászati és Halászati Osztály

	Valamennyi vadászatra jogosult vezetőjének
	Székhelyén
	Ezúton értesítem, hogy a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Trófeabíráló Bizottság  a továbbiakban az alábbi időpontokban – változatlan helyen - végzi a trófeák bírálatát:
	április 15.- május 30. – Minden héten:   hétfő-szerda:  800 – 1600
	június 1. – október 31. – Minden héten:   kedd, szerda: 800 – 1600
	november 1.- április 15. – Minden héten:  kedd: 800 – 1200
	Trófeabírálatra történő jelentkezés továbbra is telefonon, előre egyeztetett időpontban történik az 56/505-397 vagy 30/3110638 – as telefonszámon.
	vadászati ütemterv beküldési határideje:    szeptember 30.
	vadászati ütemterv módosítása: vadászat előtt 48 órával
	Trófeabírálat-őz ( vadászjegy esetén ): vadászati idényt követő 30 napig
	Trófeabírálat-őz ( vadászati engedély esetén ): elejtést követő 30 napig



