
Bérvadászati szerződés 
/alkalmi/ 

 
Mely létrejött egyrészt: 
 
Az Igal-Ráksi Vadásztársaság, 7275 Igal, Szántódi út 0175. hrsz. (Képviseli: 
Nagyváradi István ügyvezető/elnök) 
Kaposvári Törvényszék nyilvántartási szám: 3340   
Kódszám: 14-352750-404 
Bankszámlaszám: 10403909-00020481-00000005 
mint vadászatra jogosult Vadásztársaság (továbbiakban: Vadásztársaság), 
 
másrészről:  
 
Név:  
 
Lakcím:  
 
Vadászjegy  száma:  
 
Szig. száma:  
 
Telefon:  
 
E-mail címe:  
 
mint Bérvadász (továbbiakban: Bérvadász) között az alulírott helyen és időpontban, 
a következő feltételek szerint: 
 
1./  Szerződő felek megállapítják hogy  Vadásztársaság bérli a Somogy megyei 
vadászati hatóság által 14-352750-404 kódszámon nyilvántartott vadászterületet.  
 
2./  A Vadásztársaság a Bérvadász részére les vadászati lehetőséget biztosít. 
 
3./  A bérvadász a Vadásztársaság területén vadászati tevékenységet kizárólag a 
Vadásztársaság hivatásos vadászával előre egyeztetett időpontban, a hivatásos 
vadász kíséretében végezhet. 
 
4./ Les vadászat szempontjából egy alakalomnak számít 0000 órától 1200 óráig vagy 
1200 órától 2400 óráig terjedő időszak. 
 
5./  Lőhető vadfajok a vadászati idénynek megfelelően, vaddisznó, őz tar vad, 
gímszarvas tar vad, dámszarvas tar vad az érvényes árjegyzék szerinti áron. Lőhető 
továbbá költségtérítés nélkül róka, aranysakál, borz. 
 
6./  A les vadászat díja: 

-  alapdíj 5.000- Ft/alkalom. 
- hivatásos vadász kíséret 5.000- Ft/alkalom 
- terepjáró igénybe vétel esetén 350- Ft/km 



Amennyiben a Bérvadász az 5. pontban felsorolt térítés köteles vadat hoz 
terítékre, akkor annak elejtési díjába az alapdíj beszámításra kerül. 

 
7./  Térítésköteles vad sebzése esetén, ha a vadat nem sikerül megtalálni, az 
árjegyzéki ár fele fizetendő. 
 
9./  A bérvadász kötelezettséget vállal arra, hogy a les vadászat díját, az elejtett vad 
árlista szerinti árát a vadászat befejezését követően megfizeti. Késedelmes fizetés 
esetén a vadásztársaság évi 20% késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 
 
10./  A szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket először 
igyekeznek tárgyalással tisztázni. Annak eredménytelensége esetén a vita 
eldöntésére a Kaposvári Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
11./  A Bérvadász a szerződés aláírásakor a vadászattal kapcsolatban mindenre 
kiterjedő balesetvédelmi oktatásban részesült ennek tényét aláírásával igazolja. 
 
A szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, majd mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag  aláírták. 
 
 
Igal, 2022. 
 
 
 
………………………………      ……………………………………. 
               Bérvadász                                                       Nagyváradi István 
                                                                                                             ügyvezető/elnök 
 
 
Tanuk: 
 
Név:        Név:                                                                        
Lakcím:       Lakcím:                                              
Szig. szám:       Szig. szám:  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..            ……………………………………………. 

aláírás      aláírás 
 
 
 
 


