
 
Bérvadászati szerződés 

 
 
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 cím: …………………………………………………………………………… 
 
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. A 
vadászterület leírása és térképi ábrázolás a házi szabályzattal együtt kerül a 
szerződés aláírásával egy időben átadásra. 
 
2./  A Vadásztársaság a Bérvadász részére, vadászterületén, a szerződés 8. 
pondjában megállapított éves térítési díj ellenében az e szerződésben meghatározott 
módon vadászati lehetőséget biztosít. 
 
3./  A Bérvadászt, az ebben a pontban foglalt kivételekkel,  a Vadásztársaság 
tagjainak, Vadásztársaság Házi Szabályzatában szabályozott módon és formában a 
vadászatra vonatkozó jogai és kötelezettségei illetik meg illetve terhelik. 
Kivételek: 
a/ vendég vadászt  nem hívhat  
b/ őzbakból súlykorlátozás nélkül 1 db vadat lőhet a vadászati idényben, az éves 
kilövési terv teljesüléséig.  
c/ vadászati tevékenysége megkezdése előtt köteles a hivatásos vadásszal 
egyeztetni telefonon vagy személyesen 
d/ szórót nem létesíthet 



-  2  - 
 

e/ a Vadásztársaság közgyűlésén meghívás esetén, vendégként  részt vehet, 
szavazati joggal nem rendelkezik. 
f/ Gímbikára és dámbikára csak külön megállapodás alapján vadászhat. 
 
Az Intéző Bizottság által a trófea minőségére vonatkozó esetleges korlátozások a 
Bérvadászra is vonatkoznak. 
  
Összességében a Bérvadász 1 db őzbakot, trófea méret korlátozás nélkül, 1 db gím 
vagy dám tarvadat, 2 db őz tarvadat, 5 db vaddisznót ejthet el. Vaddisznó esetében 
nincs ivar és méretbeli korlátozás. 
 
Az Intéző Bizottság a vadászati terv teljesítése érdekében 3/b. pontban foglaltakon 
felül is engedélyezheti trófeás vad kilövését, amelyért a szerződés mellékletét 
képező árlista alapján megszabott árat kell megfizetnie. 
 
4./  Ha a Bérvadász mínusz pontos őzbakot lő, akkor az árlista szerinti ár 100 %-át 
köteles a Vadásztársaságnak a hivatalos trófeabírálatot követően 8 napon belül 
megfizetni. 
 
5./ A Bérvadász gímbikára és dámbikára nem vadászhat.  Külön megállapodás 
alapján, a hivatásos vadász kíséretében ejthet el gím vagy dámbikát.  Lövést csak 
akkor adhat le, ha erre a hivatásos vadász engedélyt adott. Ez esetben a szakszerű 
trófeabírálatért a hivatásos vadász felel. Térítésként az árlistában szereplő ár 50%-át 
kell az elejtést követően 8 napon belül megfizetnie. Sebzés esetén a hivatásos 
vadász által becsült trófeatömeg árának 50 %-át kell megfizetnie. 
 
6./  Ha az őzbak elejtése a hivatalos trófeabírálat alapján szakszerűtlen elejtésének 
minősül (mínusz pontos trófea), a bérvadász a vadászati idényben és ismételt 
szerződéskötés esetén a következő idényben őzbakot nem lőhet. Amennyiben a 
szakszerűtlen elejtés miatt a Vadásztársaságot a hatóság birság megfizetésére 
kötelezi, úgy a Bérvadász a birság összegét a Vadásztársaságnak 8 napon belül 
köteles megtéríteni. 
 
7./ A felek a bérvadászati szerződést 2023. március 1-től kezdődő és 2024. február 
29. napjáig befejeződő vadászati idényre szólóan, az e szerződésben szabályozott 
felmondási jog kikötésével, határozott időtartamra kötik meg. 
 
8./  Az éves térítési díj összege 390 000.- Ft  azaz Háromszázkilencvenezer forint.  A 
térítési díjból 190.000.- azaz egyszáz-kilencvenezer forintot, mint foglalót, a 
szerződés aláírásával egy időben, készpénzben, vagy 2023.01.25. napjáig a 
Vadásztársaság 10403909 00020481 00000005 számú számlájára kell megfizetni. A 
fennmaradó 200 000.- azaz Kettőszázezer forintot legkésőbb 2023.02.15. napjáig 
készpénzben vagy átutalással kell megfizetni. Ha a Bérvadász bármelyik fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés nem lép érvénybe, a foglaló nem 
követelhető vissza. 
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9./  A Bérvadász a vadászat során, vad védelméről és vadgazdálkodásról valamint a 
vadászatról szóló 1996 évi LV. törvényben (a továbbiakban Vtv.), a végrehajtására 
kiadott 79/2004. FVM rendeletben, a Házi Szabályzatban és az Erkölcsi és Etikai 
Szabályzatban foglaltakat köteles maradéktalanul betartani. 
Szerződéskötési szándék bejelentése után, a Vadásztársaság maximum két 
alkalommal bemutatja a vadászterületet a bérvadásznak.  
A Bérvadász kijelenti, hogy a vadászterületen helyismerettel rendelkezik, a 
végrehajtási rendelet 67. § 2. bekezdése szerint kísérő személyt nem igényel, de 
bármikor igényelheti a kísérő közreműködését az árjegyzékben feltüntetett díj 
ellenében. 
 
10./  A Bérvadász vadászati jogát csak személyesen gyakorolhatja, azt át nem 
ruházhatja. Bérvadász a vadászati jogát csak addig gyakorolhatja, amíg teljes körűen 
rendelkezik a vadászat személyi feltételeivel. Változás esetén haladéktalanul, de 
legfeljebb nyolc napon belül köteles bejelentést tenni a Vadásztársaság elnöke  felé.  
Ha a Bérvadász bármilyen oknál fogva vadászati jogát nem tudja gyakorolni, a 
befizetett térítési díj, sem annak arányos része nem jár vissza. 
 
11./  A szerződést a vadásztársaság azonnal hatállyal felmondhatja, ha a Bérvadász 
bizonyítottan megsértette a jelen szerződés 9. pontjában megjelölt jogszabályokat 
és/vagy a Házi Szabályzatban, az Erkölcsi és Etikai Szabályzatban foglaltakat.  A 
szerződés felmondásáról Vadásztársaság Intéző Bizottsága dönt. Az Intéző 
Bizottság, ha szükségesnek látja bizonyítási eljárást folytat le.  
A felmondást írásban kell közölni. Azonnali hatályú felmondás esetén a 
Bérvadásznak a befizetett térítési díj, sem annak arányos része nem jár vissza. 
 
12./  A szerződést a Bérvadász azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vadásztársaság 
a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. Ebben az esetben a befizetett 
térítési díj időarányosan visszajár. 
 
13./ A Vadásztársaság nem vállal garanciát arra, hogy a Bérvadász a szerződésben 
leírt vadfajokat mennyiségben és fajban elejti. 
 
14./  A szerződő felek a közöttük meglévő vitás kérdéseket először igyekeznek 
tárgyalással tisztázni. Annak eredménytelensége esetén a vita eldöntésére a 
Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
15./  A Bérvadász a szerződés aláírásakor a vadászattal kapcsolatban mindenre 
kiterjedő balesetvédelmi oktatásban részesült ennek tényét aláírásával igazolja. 
 
16./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vadásztársaság érvényes 
árlistája, térképe, Házi Szabályzata, Erkölcsi és Etikai Szabályzata és Adatkezelési 
Szabályzata. 
 
17./ Jelen szerződés a Vadásztársaság részéről akkor kerül aláírásra, ha bérvadász 
a bérvadászati szerződés aláírása előtt hozzájárulását adja személyes adatai 
kezeléséhez. 
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A szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, majd mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag  aláírták. 
 
 
Igal, 2023. január …. 
 
 
 
 
 
………………………………      ……………………………………. 
            Bérvadász      Nagyváradi István 

 ügyvezető/elnök 
 
Tanuk: 
 
Név:                                                                      Név:                                                                       
Lakcím:                                                                 Lakcím:                                                                  
Szig. szám:                                                           Szig. szám: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..            ……………………………………………. 

aláírás      aláírás 


