
 

 

Területhez kötött (pausal) átalánydíjas bérvadászati 

szerződés 
 

amely létrejött  

egyrészről a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u 6.; Cégjegyzékszám:; 

adószám: 15323864-2-10, bankszámlaszám: 10035003-01743661-00000000) képviseli Rónai 

Kálmánné igazgató, mint bérbeadó, (a továbbiakban: vadászatra jogosult) 

másrészről: 

 

A II. számú beíró körzetben: 

Név:    szül. hely idő.   anyja neve  szig. szám 

 

 mint bérvadászok (a továbbiakban: bérvadászok) között az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1./ 

Vadászatra jogosult a bérvadászok részére a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály BO-08/FM/2204-9/2009. sz. határozatával 

kijelölt és 05-657000 számon nyilvántartásba vett vadászterületén, a vadászterület természeti 

értékeinek megőrzése és fenntartása érdekében, a természetvédelmi érdekek előtérbe 

helyezésével megalkotott vadászati szabályzat szerint, vadászterületének meghatározott részén, 

egyéni és társas vadászat keretében bérvadászati lehetőséget biztosít. A vadászati szabályzat a 

szerződés mellékletét képezi. 

 

A Bérvadászok részére biztosított vadászterületrész határleírása a következő:  

 

I. körzet 

Határleírás: 

 

 

 

 

 

2./ 

A bérvadászati szerződés időbeni hatálya:  

 

 

 

A bérvadászok tudomásul veszik, hogy ameddig a bérvadászati szerződés - egyéb érdemi 

változtatások nélkül-hatályban van, a vadászatra jogosult az átalánydíjat évente - a 

bérvadászok előzetes írásbeli értesítése mellett minden év február 15-ig - jogosult a KSH által 

közzétett inflációs rátával egyező mértékben megemelni. Ennek figyelembevételével az éves 

átalánydíj 50 %-át minden év március 15.-ig (az első évben …………….-ig), illetve a második 

részt szeptember 15. napjáig a számlázás szerint a bérvadászok kötelesek átutalással 

megfizetni. 

 

3./ 

A bérvadászati szerződés által érintett területrészen évente elejthető vad, a vadászati hatóság 

által jóváhagyott éves tervben meghatározott adatok területarányos számítása útján kerül 

meghatározásra és jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező iratban kerül rögzítésre. A 



bérvadászok a vadászatra vonatkozó előírások  betartása mellett jogosultak évente az ezen 

szerződés 1.sz. mellékletét képező leírásban meghatározott mennyiségű és fajú vad elejtésére 

illetve rendelkezhetnek az így terítékre hozott vad felhasználását illetően.  

A bérvadászok tudomásul veszik, hogy amennyiben az 1.sz. mellékletben meghatározott 

vadmennyiség az adott évben nem kerül kilövésre, a 4. pontban megállapított díjat akkor is meg 

kell fizetni. A felek rögzítik, hogy a díj az elejtésen kívül magába foglalja a hibázások és a 

sebzések díját, valamint a vadhús értékét is.  

 

A trófeás vad elejtése esetén a bérvadászok saját költségén gondoskodnak a trófea szakszerű 

kikészítéséről és a trófeát legkésőbb az elejtést követő 30 napon belül elvégzendő hatósági 

trófeabírálat céljából a vadászatra jogosult részére átadják. A trófeabírálat költségei, valamint 

a neki felróható mulasztásból eredő esetleges bírság, büntetés a bérvadászokat terheli. 

 

Az 1. számú mellékletben foglalt darabszámot meghaladó vad elejtése esetén a bérvadászok 

egyrészt a különbözetet (a vadászatra jogosult mindenkor érvényes vadászati árjegyzéke 

alapján), másrészt ha ennek eredményeként bírság kerül kiszabásra, annak az értékét is 

kötelesek megtéríteni.  

 

4./ 

A felek megállapodnak abban, hogy a bérvadászok k a vadászatra jogosult részére átalánydíjat 

kötelesek fizetni, a 3. pontban írtak alapulvételével.  

A 2020/2021. éveket is érintő szerződéses időszakra megállapított átalánydíj ……… + 27% 

ÁFA (bruttó ----------.- Ft), azaz …………………… Forint, mely díjat a bérvadászok jelen 

szerződés aláírását követő 8 napon belül, (a 2. pontban meghatározott ütemezés szerint) a 

vadászatra jogosult által kibocsátott számla alapján átutalnak a megadott számlaszámra. 

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az átalánydíj fizetésével a bérvadászok 

késedelembe esnek, úgy a vadászatra jogosult késedelmi kamatként a Ptk. szerinti mértékű 

késedelmi kamatot számít fel.  

Késedelmes fizetés esetén a vadászatra jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondását 

kezdeményezi.  

 

5./ 

A Bérvadász köteles a 4. pont szerinti díjon felül e szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 

számú nagyvadra felhasznált vadkísérő jegyek/vadazonosító jelek ellenértékét, annak felvételét 

követően, a vadászatra jogosult által kiállított számla szerint megfizetni. 

 

6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy elsősorban a vadkár veszélyének megelőzése és 

elhárítása, valamint a térségben élő, de jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket vállalni 

nem képes vadászok vadászati lehetőségének biztosítása érdekében, a jelen szerződés által 

érintett területrész vadászati lehetőségein belül további egyéni bérvadászati szerződések 

kötésére van lehetőség. Az ilyen szerződéseket a vadászatra jogosult a jelen szerződésben 

nevezett bérvadászok írásos ajánlása alapján készíti elő és köti meg. Az ajánlásnak tartalmaznia 

kell a bérvadász személyi adatait, a biztosítani kívánt vadászati lehetőségeket, valamint ezek 

ellenében fizetendő átalánydíj mértékét. Az így kötött szerződések terítékadatai az 1.sz. 

meghatározott értékek terhére teljesíthetőek. Az egyéni bérvadászati szerződésekből befolyt díj 

a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott átalánydíj számításakor jelen bérvadászok részére 

jóváírásra kerül. A jóváírás a 2. pont szerinti ütemezés alapján a második részösszeg 

számításakor történik meg, de ha azt meghaladó értékű, akkor a maradó rész a következő év 

első részösszegét csökkenti. 

 

 

 



 

7./ 

A bérvadászok jogosultak vadászvendéget hívni, de tudomásul veszik, hogy minden vendég 

köteles a mellé beosztott kísérő – a vadászatra jogosult hivatásos vadásza, vagy megbízottja – 

utasításait követni, a vadászat rendjére, szakmai előírásaira vonatkozó szabályokat 

maradéktalanul betartani. A vadászkísérő igénybevétele kötelező.  

Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén a vadászatra jogosult hivatásos vadásza 

elrendelheti a vadászat abbahagyását és a vadászatra jogosultnak jogában áll a bérvadászok 

bérvadászati szerződését - a szerződés 12. pontja szerint - azonnali hatállyal felmondani. Ezt 

meghaladóan bérvadászok gondoskodnak arról, hogy vendégeik a vadgazdálkodási tervben 

foglaltakat és ezzel összefüggésben a vadászatra jogosult. utasításait betartsák. A bérvadászok 

a vadászat rendjét kötelesek betartani, illetve betartatni. 

 

 

8./  

A bérvadászok tudomásul veszik, hogy a vadgazdálkodási szabályok, vagy a vadászatra 

jogosult hivatásos vadásza által adott utasítások megszegésével a vadászatra jogosult-nak vagy 

a kívülálló személyeknek okozott kárért teljes mértékben helytállni tartoznak és kötelesek az 

ezzel kapcsolatban a vadászatra jogosult-ra kiszabott bírságokat, büntetéseket, kártérítési 

összeget a vadászatra jogosult részére megtéríteni a Ptk. 6:535§ alapján. 

Bármely törvénysértő tevékenység észlelése esetén a bérvadászok kötelesek a vadászatra 

jogosult-at és az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni.  

 

 

9./ 

A vadászatra jogosult az 1. pont szerinti beíró körzetben a bérvadászatot ezen szerződés 1.sz. 

mellékletét képező, az adott évre vonatkozó éves vadgazdálkodási tervből készített és a 

bérlemény területére arányosított vadmennyiségre biztosítja. 

A bérvadászok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vadászatra jogosult szakmai utasításai 

szerint saját költségén elvégzik az 1. pont szerinti vadászterületrészen a vadgazdálkodás 

teendőit (pl. etetés, sózás, vadászati létesítmények karbantartása, vadvédelem, vadkárelhárítás 

(vegyszeres, vadvédelmi kerítés), stb…).  

 

 

10./ 

A felek rögzítik, hogy a vadászterületen található vadászati létesítményeket e szerződés 

aláírását követően a vadászatra jogosult hivatásos vadásza és a bérvadászok közösen 

egyeztetett időpontban a helyszínen beazonosítják. A bérvadászok tudomásul veszik, hogy új 

vadászati létesítmény építéséhez, kialakításához a vonatkozó jogszabályokban előírtakon túl a 

vadászatra jogosult előzetes írásbeli engedélye is szükséges.  

 

11./ 

A bérvadászok tudomásul veszik, hogy a vadászterületen bekövetkező vad- és jármű 

ütközéséből eredő károk a szerződés fennállása alatt a bérvadászokat terhelik.  

 

Felek megállapodnak abban, hogy a bérvadászok viselik a mennyiségi és minőségi vadkár 

megelőzéséhez szükséges, a vadászkerület vonatkozásában felmerülő költségeket és megtérítik 

a bérleményük területén a mező- és erdőgazdálkodásban és egyéb módon keletkezett 

mennyiségi és minőségi vadkárt és abból eredő költségeket, minden károsult földtulajdonos és 

a vadászatra jogosult felé.  

 

A bérvadászok ezen költségek és károk megtérítése, illetve viselése tárgyában az  érintett 

földtulajdonosokkal jogosultak évente külön megállapodást kötni. 



 

 

12./ 

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozott időre kötötték, de a vadászatra 

jogosultnak jogában áll a bérvadászok vadászati jogát azonnal felfüggeszteni és a szerződést 

írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a bérvadászok e szerződésben rögzített 

kötelezettségeit megszegik, így különösen; 

  

a) mező-, erdő-, vadgazdálkodás szabályait, a természetvédelmi előírásokat  

súlyosan veszélyeztetik, megszegik,  

 

b) a fizetési kötelezettségeinek felszólítás ellenére nem tesznek eleget,  

 

c) a vad és élőhely védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal és azok teljesítésével 

kapcsolatos törvényi előírásokat vagy a vadászatra jogosult szakmai utasításait megszegik,  

 

d) a vadászathoz szükséges létesítményeket rongálják, vagy azokat nem 

rendeltetésüknek megfelelően használják,  

 

e) a vadgazdálkodási szabályok megsértésével kárt okoznak, vagy tevékenységükkel a 

vadászatra jogosult szakmai jó hírnevét gyengítik, 

 

f) a vadászat rendjét, a hivatásos vadász, vadászkísérő utasításait megszegik, vadászatra 

jogosult által kiadott vadászati szabályzatot megsértik. 

 

 

13./  

A bérvadászok tudomásul veszik, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

kötelesek a vadászterületben lévő vadászati létesítményeket – az általa létesítettek esetében 

külön megállapodás szerinti térítés ellenében – olyan állapotban visszaadni, hogy azokkal a 

szakszerű vadgazdálkodás és vadászati tevékenység azonnal folytatható legyen.  

Mindezen kötelezettség megszegésével kapcsolatos kárért teljes felelősséggel tartoznak.  

 

14./ 

A felek a szerződés hatályosulását folyamatosan figyelemmel kísérik, indokolt esetben 

felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosíthatják. A vadászatra jogosult hivatásos 

vadász útján a bérvadászok ezen szerződésből eredő tevékenységét bármikor jogosult 

ellenőrizni. A bérvadászok kötelesek tűrni, hogy a vadászatra jogosult a vadászterületén 

tartózkodó személyeket, járműveket, iratokat ellenőrizze, az ott tartózkodásuk jogosságát 

megvizsgálja.  

 

 

Felek kijelentik, hogy jelen okirat megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vadászatra és vadgazdálkodásra 

mindenkori hatályos jogszabályok, rendelkezései az irányadóak.  

 

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyólag 

aláírták.  

 

 

 



 

Kelt.: 

 

 

 

 
……………………………………….   …………………………………… 

 
vadászatra jogosult     bérvadász 


