
Célok és tervek 2020-ra 

 

1. Kiemelt feladata a terepi munka folytatása. A jelenlegi odúpark fenntartása, gondozása, 

a költőállomány felmérése. Az öreg madarak, illetve fiókák jelölése ornitológiai 

gyűrűkkel. A tönkrement, eltűnt odúk pótlása a kora ősz fő munkája. 

2. A tagság létszámának növelése is fontos feladat. Törekedni kell a minél nagyobb 

társadalmi bázis megteremtésére, hosszútávon nem fenntartható, ha csak egy szűk, 

„belterjes” kör alkotja az Egyesület tagságát. 

3. Pénzügyileg az 1%-os adománygyűjtés tekintetében törekednünk kell ennek folytatására, 

megerősítésére, ezen felül új stratégiát tervezünk alkotni annak érdekében, hogy ezen 

felüli támogatóink rendszeresen vagy esetileg adakozzanak Egyesületünknek. 

4. Konferenciákon, rendezvényeken aktív részvétel: meghívást kaptunk a II. Országos 

Bagolyvédelmi Konferenciára (2020 ősze, Pécs;) a Tatai Vadlúdsokadalomra (2020 ősze, 

Tata;) 

5. Idén nagy megtiszteltetés érte az Egyesületet: az MME Ragadozóvédelmi-Szakosztálya 

felkért minket, hogy a 2021 februárjában tartandó Sólyomcsalogató-Konferencia szakmai 

előkészítésében részt vegyen. A Vezetőség Dr. Hámori Dánielt kívánja megbízni ezzel a 

nemes feladattal. 

 

 

Kelt: Budapesten, 2020. április 16.     Csortos Csaba Ádám 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSORTOS CSABA ÁDÁM ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.19. 18.26.05


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: csortoscs76@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 csortoscs76@gmail.com
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhkjZTWNaGBQcXeoOXedZNdfzcC7NrQ
				
				 
					 11
				
				 
					 CSORTOS CSABA ÁDÁM
				
				 
					 2020.06.19. 18.26.05
				
			
		
	



		2020-06-19T18:26:07+0200


		2020-06-19T18:26:13+0200




