Országos Magyar Vadászkamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete
5000 Szolnok, Petőfi út 13.
Tel: 56/514-180 Fax: 421-401
e-mail: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu
http://www.omvk-szolnok.hu/

Ikt: 184/2014./K.

Tárgy: Vadászvizsga értesítő

Tisztelt Vadászvizsgára jelentkező Hölgyek/Urak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a soron következő vadászvizsga 2014. november 19-én, és 20-án
kerül megrendezésre.
Egy nap maximum 20 fő vizsgázhat, ha betelik a létszám, akkor kerül megrendezésre a 20-ai vizsga
is.
Vadászvizsgát az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár
tehet, aki a 17. életévét betöltötte, és a vadászvizsgát megelőző tanfolyamnak a vizsgára való
jelentkezését megelőző két éven belüli elvégzését igazolja.

Vizsga helye:

OMVK Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Területi Szervezete
5000 Szolnok, Petőfi S. u. 13.

A vadászvizsga díja:

20.000 Ft. azaz Húszezer forint.

Jelentkezés: Telefonon:
Faxon:

56/514-180
56/421-401,

Email-en: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu ,
Levélben 5000 Szolnok, Petőfi út 13 lehet.

Jelentkezési feltételek:

Jelentkezési határidő: 2014. November 1!
Ha a betelik a létszám, úgy a vizsgára nem jöhetnek, ezért kérem, minél hamarabb iratkozzanak fel!
Vizsgadíjat a jelentkezési lap kitöltésével a vadászkamara területi szervezeténél készpénzben vagy
készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.
/Bankszámla szám: 11745011-20410803 OMVK Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Területi Szervezet/

A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít. Ha a vizsgára jelentkező
önhibáján kívül nem tud a vizsgán megjelenni és ezt hitelt érdemlő módon igazolja, a már befizetett
vizsgadíjat vadászvizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontjától számított hat hónapon belül
sorra kerülő, vizsgára el kell fogadni.
A vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a vizsgázókon kívül csak a vizsgabizottság tagjai, elnöke,
illetve a vizsga lebonyolításához szükséges technikai személyzet, valamint a vadászvizsga
lebonyolításának ellenőrzését végzők lehetnek jelen.
A vadászvizsga gyakorlati és elméleti vizsgarészét kizárólag az OMVK ugyanazon területi
szervezetének vizsgabizottságánál lehet letenni.
Ha a vizsgázó eredménytelen vadászvizsgát tesz, de 6 hónapon belül ugyanannál a területi
szervezetnél újból vizsgázik, akkor a teljes vizsgadíj megfizetése mellett csak a sikertelen
vizsgarészt kell megismételnie.
Szolnok, 2014. szeptember 23.
Tisztelettel:

/: Kasuba András :/
Vizsgabizottság elnöke

