Országos Magyar Vadászkamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete
5000 Szolnok, Petőfi út 13.
Tel: 56/514-180 Fax: 421-401
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Tárgy: Tájékoztatás járványvédelmi képzés és vizsgáról

Ikt: 65/2018/K

Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászok részére

Tisztelt Vadásztárs!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztálya az afrikai sertéspestis elsődleges magyarországi előfordulásával kapcsolatos
azonnali intézkedés keretében Járványvédelmi képzést és vizsgát szervez.
A kormányhivatallal folytatott egyeztetés értelmében minden megyei vadásznak
lehetőséget biztosítunk az ASP megjelenése miatti Járványügyi képzés elvégzésére.
A képzés költségeit a megyei Vadászkamara átvállalta!
A képzés és a vizsga:
Időpontja: 2018. július 24 /kedd/

1. csoport: 10,00 óra,
2. csoport: 14,00 óra. /szükség esetén/

Helyszíne: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának nagy előadója
Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Tájékoztatom, hogy a fenti képzésen és vizsgán történő részvételhez előzetes regisztráció
szükséges!
Regisztráció: munkaidőben a 06-56/795-942, vagy 06-30/450-9763 számon, vagy a
terjeki.edit@jasz.gov.hu email címen,
Határidő: 2018. július 17-ig!
Jelentkezéshez szükséges adatok:
Résztvevő neve

Jelentkezhetnek:

Anyja neve

Születési helye

Születési ideje

Jász-Nagykun-Szolnok megyében lakó vagy dolgozó hivatásos vadászok, és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében lakó sportvadászok.

Indokolás:
Országos Főállatorvos 2/2018. számú határozata leírja:
1.2. A társas vadászat vezetésével a vadászatra jogosult csak olyan személyt bízhat meg, aki részt vett az
Állategészségügyi Szolgálat által szervezett, az afrikai sertéspestissel kapcsolatos képzésen és ott sikeres vizsgát
tett.
1.3. A vadászatra jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazásában álló hivatásos vadász – illetve több
hivatásos vadász esetén közülük legalább egy - az Állategészségügyi Szolgálat által szervezett, az afrikai
sertéspestissel kapcsolatos képzésen részt vegyen. A társas vadászat csak akkor tartható meg, ha azon végig jelen
van az a hivatásos vadász, aki a képzésen részt vett, vagy az a képzésen részt vett egyéb személy, aki az ASP-re
vonatkozó intézkedések betartásáért, betartatásért felelős a vadászatra jogosulttól kapott megbízás alapján.
1.4. A társas vadászaton jelenlévő hivatásos vadász feladata, hogy az afrikai sertéspestissel kapcsolatos legfontosabb,
a képzésen megtanult ismeretekről a társas vadászat minden résztvevőjét – beleértve a hajtókat is – tájékoztassa a
vadászat megkezdése előtt. A társas vadászat minden részvevőjének e tájékoztatás megtörténtét aláírásával kell
igazolnia.
A képzés nélkül nem folytatható egyéni vadászat a Fertőzött minősítésű területen.

Szolnok, 2018. július 03,
Tisztelettel:
Kasuba András
titkár, fővadász

