BELFÖLDI BÉRVADÁSZATI
SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40, adószáma: 153297742-14, intézmény azonosító: FI 72153, képviseletében Nagy János Vadgazdálkodási Tájközpont
igazgató), továbbiakban Szolgáltató
valamint Balogh Antal, (cím: ………….…………………….……..adószám:…………………………, mint
Vadászvendég között az 1. pontban részletezett vadászat és szolgáltatások igénybevételére az alábbi
feltételekkel.
1. A Szolgáltató önelszámoló egységeként a Vadgazdálkodási Tájközpont, Bőszénfa, Malom u. 3.
biztosítja, hogy jelen szerződés alapján a vadászvendég - a szolgáltató által működtetett társult
vadászterületen vadászatot folytathat és szolgáltatást vehet igénybe a
A vadászat időpontja:___________________________________________________
Elejtendő vadfajok száma, trófeaminősége:
____________________________________________________________________
Vadászok és kísérők száma:______________________________________________
Igényelt szolgáltatás:____________________________________________________
2. A Vadászvendég(ek) büntetőjogi felelőssége(ük) tudatában kijelenti(k), hogy rendelkezik(nek) a
vadászat gyakorlásához előírt feltételekkel, melyről a szolgáltató személyzete a vadászat kezdete
előtt meggyőződik.
3. A vadászat és az igénybevett szolgáltatások ellenértékét a vadászvendég/vendég köteles számla
ellenében készpénzben/átutalással kiegyenlíteni.
4. Az elszámolás alapja:*
- a szolgáltató érvényes belföldi árjegyzéke,
- a szolgáltató által meghirdetett program,
- pausál (egyösszegű trófeadíj)…………………………………………….
* (a megfelelő aláhúzandó)
5. A vadászat során jogszerűen elejtett vad trófeája és a belsősége az elejtőt illeti.
6. A vadászat során elejtett vad trófeájának kikészítése és bíráltatásra előkészítése a szolgáltató
feladata, a trófea bíráltatása a vadászvendég költsége. Trófeás vad elejtése esetén - ha a bírálat a
vadászvendég távozásáig nem megoldható – a vadászvendég a trófeát a területen hagyja a bírálat
megtörténtéig.

Egyéb – vadászattal kapcsolatos feltételek:
1.) A vadászat csak a vadászatra jogosult által biztosított hivatásos vadász kísérő jelenlétében,
annak utasításai szerint folytatható.
2.) Amennyiben a vadászvendég nem az e szerződésben leírt vadfajt, vagy trófea méretű vadat
kívánja elejteni úgy azt előzetes írásbeli fizetési kötelezettségvállalással teheti meg.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes jogszabályok az irányadók. A
szerződő felek jelen szerződésből adódó jogvitájuk esetére a Kaposvári Városi Bíróság – hatáskörének
hiányában a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződést a felek, elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag
aláírták.

Bőszénfa, 2012. …
…………………………….
Kaposvári Egyetem
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Vadgazdálkodási Tájközpont igazgató
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