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Bérvadászati szerződés

mely létrejött egyfelől a Daróci Vadásztársaság( képv.: Herka István elnök) 4933 Beregsurány, Árpád
u. 17. ( kódszáma: 15-853260-110 ) mint vadászatra jogosult( a továbbiakban: jogosult)
másfelől…………………………………… állampolgár ( Lakcíme:………………...…………………,
szem. ig. száma:…………………………… ), mint vendégvadász ( továbbiakban: vendégvadász)
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
1. A vadászatra jogosult 15-853260-110 kódszámú vadászterületen haszonbérlet
útján gyakorolja a vadászati jogot. A vadászterületen élő vadállomány egy
részét bérvadászat útján hasznosítja, mely hasznosítás lényeges feltételeinek
meghatározására kötik meg a szerződő felek a jelen bérvadászati szerződést.
2. A vadászatra jogosult - a vendégvadász igényének és a terület vadászati
lehetőségeinek megfelelően – a vendégvadásszal történő előzetes egyeztetés
alapján az alábbiakról állapodik meg:
a./ Vadászterület
………………..................................................................................
b./Elejtendő vadfajok megnevezése és darabszáma

3. Vadászatra jogosult vállalja, hogy a fentiekben megjelölteket a hatályban lévő
vadászati törvény és egyéb jogszabályi előírásainak megfelelően, megszervezi
és a vadászati lehetőséget biztosítja.
4. A vadászvendég elfogadja a vadászatra jogosult feltételeit, valamint jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező érvényes árjegyzéket, az elfogadást
az árjegyzék minden oldalának aláírásával igazolja.
5. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben a vadászvendég a
vadászaton és az azzal a törvény előírásai szerint kötelezően együtt járó
kísérésen kívül egyéb szolgáltatást is igényel, úgy erről a hatályos
213/1996.(XII.13.) Korm. rendelet által meghatározott korlátozásokra
figyelemmel és keretek között külön kötelesek írásban megállapodni, mely
megállapodás a jelen szerződés mellékleteként csatolandó.
6. Vadászvendég kötelezi magát, hogy a vadászatot megelőzően......................-ig
............................Ft-ot előlegként a vadászatra jogosult számlájára utal vagy
készpénzben a Vadásztársaság pénztárába befizet, mely összeg a végső
elszámolásnál a számla végösszegéből levonásra kerül.
7. Vadászvendég kötelezi magát, hogy a vadászat befejeztével, trófeás vad
esetében a trófeabírálatot követően haladéktalanul elszámol a vadászatra
jogosulttal, az érvényben lévő árjegyzék, valamint az érvényben lévő
vadászati előírásoknak megfelelően.

........................................................................................................
........................................................................................................

8. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos
magyar jogszabályokban foglaltakat tekintik irányadónak.

........................................................................................................
........................................................................................................
c./ Trófeasúly/ teríték nagysága (SÚLYBECSLÉSNÉL A +- 15%-OS
ELTÉRÉS MEGENGEDETT)

9. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a közöttük
felmerülő esetleges vitás kérdéseket- lehetőleg peren kívül- békés úton
rendezik, amennyiben azonban erre nincs lehetőség, úgy kikötik a vadászatra
jogosult székhelye szerinti illetékes magyar bíróság illetékességét.
Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.

....................................................................................................
....................................................................................................

Beregsurány, .........................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
d./ Vadásznapok száma
………………………….................................................................

……............................................
vendégvadász

..........................................................
vadászatra jogosult

e./ Érkezés időpontja
……………………….....................................................................
f./ Távozás időpontja:
……………………….....................................................................
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ŐZBAK

DARÓCI VT – BEREGDARÓC

Agancssúly

Ft

0-200 g

18 000

201-300 g

45 000

Ft/g

Bérvadászati árjegyzék belföldi vadászvendégek részére

301-349 g

57 000

+1050

2017. március 1. – 2018. február 28.

351-399 g

108 000

+2310

401-449 g

223 500

+3400

451-499 g

390 000

+7020

ÁRAINK 27%-os ÁFÁT TARTALMAZZÁK
GÍMSZARVAS BIKA
Agancssúly
(kg)
5 kg-ig
5–5,5
5,5–6
6–6,5
6,5–7
7–7,5
7,5–8
8–8,5
8,5–9
9 – 9,5
9,5 – 10
10 – 10,5

Ft

Ft/dkg

180 000
180 000
247 500
322 500
412 500
512 500
622 500
742 500
870 000
1 000 000
1 300 000
1 800 000

–
1 350
1 500
1 800
2 000
2 200
2 400
2 550
2 600
3 000
5 000
8 500

Az agancs mérése a kifõzés után 24 órával, kiskoponyával
történik. Nagykoponyával kért agancs esetében a
Trófeabíráló Bizottság által meghatározott súly szerint kell
fizetni. Sebzés a becsült trófeasúly ellenértékének 50%-a.
Suta, gida: 7000 Ft/db

VADDISZNÓ
Egyéni vadászat

Sebzés: a becsült trófeasúly ellenértékének
50%-a.
FONTOS! : Gím bika fő bőgési időszakában (szeptember 1.-től
október 15.-ig) a legkisebb elszámolható trófeasúly 6 kg. Az a
bérvadász ki ezen időszakon belül mégis kisebb trófeájú bikát ejt el
a 6 kg elszámoló súllyal megegyező összeget köteles megfizetni.

Gím tehén/ünő: 30 000 Ft/db
Gím borjú: 20 000 Ft/db.

DÁMSZARVAS BIKA
Agancssúly
(kg)

Ft

Ft/dkg

1,99 kg-ig
2–2,49

100 000
150 000

–
–

2,5 – 3

180 000

1700

3 – 3,5

265 000

2500

3,5 – 4

390 000

5200

4 – 4,5

650 000

10 000

4,5 – 5

1 150 000

20 000

5 kg fölött

2 150 000

22 000

Sebzés: a becsült trófeasúly ellenértékének
50 %-a.
Dám tarvad: 20 000 Ft/db.
FONTOS! : Dám bika fő barcogási időszakában (október 15.-től – november 15.-ig) a legkisebb elszámolható
trófeasúly 3 kg. Az a bérvadász ki ezen időszakon belül mégis kisebb trófeájú bikát ejt el a 3 kg elszámoló
súllyal megegyező összeget köteles megfizetni.
A gím és dám trófeák súlyát kifőzés után 24 órával, nagykoponyával számítjuk.
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Agyarhossz

Ft

Ft/mm

12 cm

60 000

+1500

14 cm

90 000

+2500

16 cm

140 000

+3800

18 cm

216 000

+6700

20 cm

350 000

Az elszámolás alapjául a két nagyagyar átlag hossza szolgál. A 20,1 cm feletti agyarhossz esetében is a maximált
400 000 Ft-ot számoljuk fel.
Vaddisznó koca 50 kg zsigerelt súly felett
Vaddisznó süldõ 20-50 kg zsigerelt súly között:
Vaddisznó malac 20 kg zsigerelt súlyig:

50 000 Ft
28 000 Ft
14 000 Ft

Sebzés – kan:
– koca, süldő, malac:

50 000 Ft
a lő díj 50%-a

Vadászatok szervezési-kisérési díja: 5000 Ft/alkalom (REGGELI ÉS AZ ESTI KIMENETEL KÜLÖN
SZÁMÍTANDÓ)
Vadászatok szervezése: Leveleki József +36-30-219-5879
Terepjáró gépkocsi, szállás, étkezés, trófeabírálat stb. megegyezés szerint biztosítható. A vadászatok
lebonyolítása csodálatos környezetben, a Beregi síkságon lévő társulatunk területén történik. Vadászterületünk
határa igen nagy hosszúságban egyben az ukrán-magyar országhatár.
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