
I. Vadkárelhárító csomag 

 

A szerződő a vadászatra jogosult felé nyilatkozott arról, hogy az alábbi vadászati lehetőségeket 

kívánja igénybe venni a vadászterületen, melyeket jelen szerződés keretében számára a 

vadászatra jogosult biztosít:  

 

 A vadászatra jogosult által fenntartott lesek használata  

 Vízivad vadászata a kíméleti területeken kívül, illetve apróvad által károsításnak kitett 

szántóterületeken, az alkalmanként elejthető 2db apróvad vadászrészként 

felhasználható. 

 Részvétel a vadászterületen szervezett egyéni és társas vadkárelhárító vadászatokon 

 A kijelölt cserkelő utakon cserkelő vadászat folytatása 

 A kijelölt beíró körzet határain belül dúvadra a Vtv.-ben engedélyezett módon 

vadászhat. Vadászati idényenként legalább öt-öt szárnyas és szőrmés dúvadjelet 

bemutat. 

 őz suta és gida elejtésének lehetősége (maximum 1 db) kísérővel 

 15 vendéghívási lehetőség a szerződő által fenntartott magasles(ek)re, alkalmanként 1 

fő. A vadhúst a vendég listaáron válthatja meg. 

 A csomag korlátlan db vaddisznó elejtésének lehetőségét tartalmazza. Az elejtett 

vaddisznó árát listaáron megvásárolhatja. 

 

A csomag ára: 100.000 Ft/ vadászidény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Általános csomag  

 

A szerződő a vadászatra jogosult felé nyilatkozott arról, hogy az alábbi vadászati lehetőségeket 

kívánja igénybe venni a vadászterületen, melyeket jelen szerződés keretében számára a 

vadászatra jogosult biztosít:  

 Maximum 1 magasles kizárólagos használata a szerződés időtartama alatt.  

 A vadászatra jogosult által fenntartott lesek használata 

 Vízivad vadászata a kíméleti területeken kívül, illetve apróvad által károsításnak kitett 

szántóterületeken  

 Részvétel a vadászterületen szervezett egyéni és társas vadkárelhárító vadászatokon 

 A kijelölt cserkelő utakon cserkelő vadászat folytatása 

 A kijelölt beíró körzet határain belül dúvadra a Vtv.-ben engedélyezett módon 

vadászhat. Vadászati idényenként legalább öt-öt szárnyas és szőrmés dúvadjelet 

bemutat. 

 őz suta és gida elejtésének lehetősége (maximum 2 db) kísérővel 

 vendéghívási lehetőség a szerződő által fenntartott magasles(ek)re, alkalmanként 1 fő. 

A vadhúst a vendég listaáron válthatja meg. 

 A csomag korlátlan db vaddisznó elejtésének lehetőségét tartalmazza. Az elejtett 

vaddisznó árát listaáron megvásárolhatja. 

 Szerződő az általa elejtett vaddisznó(k) húsából 350 kg vadhúst 

vadszrészként/vadászati idény, illetve a személyesen lőtt apróvad elvitelére jogosult. 

 

A csomag ára 300.000 Ft/ vadászidény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Területhez kötött bérvadászati szerződés 

 

Területhez kötött bérvadászati szerződés esetében 750 Ft/ha azaz összeg, amelyből az egyéni 

szerződési díjak kiszámításra kerülnek. 

A szerződési feltételek a mellékelt „területhez kötött bérvadászati szerződés” mintában 

foglaltak szerint. 


