Tisztelt Mezőgazdasági Termelők, Erdőgazdálkodók, Földhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvényt a 2015. évi CLXXXIII. törvény módosította, és a módosítások
2017.03.01. napjával hatályba léptek.
A törvény rendelkezései tételesen felsorolják a vadászatra jogosult és az érintett főldhasználó
mindazon kötelezettségeit, amelyek az érintett feleket a vadkárok megelőzése érdekében
terhelnek.
Társaságunk mint az Onök földterületein érintett vadászatra jogosult e kötelezettségeinek
általában csak úgy tud eleget tenni, hogy folyamatosan együttműködik a főidhasználókkal.
A törvény értelmében azonban nemcsak a vadászatra jogosultnak, hanem a föld használój ának
is kötelessége és egyben érdeke közreműködni a vadkárok, valamint a vadban okozott károk
megelőzésében.
Kiemelten felhívjuk azon főldhasználók, mezőgazdasági termelők figyelmét, akik nem a
hagyományos és környékünkön széles körben előforduló növény kultúrákat termelik, hogy
azok speciális termésideje és egyéb jellemzői miatt feltétlenül jelezzék társaságunk felé az
ilyen növényi kultúrák termelését, hogy közösen és eredményesen tudjunk felkészülni a
vadkárok elleni védekezésre.
Kérjük Önöket, hogy a fenti törvény előírásai tekintetében tájékozódjanak, ismerjék meg a
törvényi előírásokat.
Amennyiben szükségesnek ítélik meg úgy kérjük Onöket, hogy a fenti törvény által vadkárok
megelőzése érdekében előírt együttműködés megvalósítása érdekében, keressék fel
társaságunk alkalmazásában lévő munkatársainkat egyeztetés céljából.
Társaságunk részéről a vadkárok megelőzése tekintetében kijelölt
Bátaszéki Erdészet: Kenéz József elérhetősége: ±36 30 348 3725.

kapcsolattartó

Amennyiben a társaságunk mint vadászatra jogosult területén vad által okozott kárt észlelnek
és ezzel kapcsolatban kívánnak bejelentést tenni, úgy azt közvetlenül a társaságunk irányában
is megtehetik írásban a Gemenc Zrt. 6500 Baja, Szent Imre tér 2. postacímen, vagy a
~emenc(2~emenczrt.hu elektronikus levélcímen. A fentiekben kapcsolattartásra kijelölt
kollégánk e témakörben is tájékoztatást tud nyújtani.
Társaságunk a fent hivatkozott törvény szellemében felajánlja lehetőségét az Önökkel történő
fokozott együttműködésre. Kérjük éljenek a felajánlott lehetőségekkel és a közös érdektől
vezéreltetve működjenek együtt társaságunkkal a vadkárok megelőzése érdekében.
Gemer~/ rdö- és Vadgazdag~ Zrt.

Baja, 2017.03.22.
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