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ÁLTALÁNOS VADÁSZATI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
A Hubertus Sk s.r.o. (Székhely: 94501 Komárno (SK) Hradná 168/2., Adószám: 
SK2120268491) által Magyarországról külföldre közvetített vadászatokhoz.  
 
Az „Általános  vadászati szerződési feltételek” dokumentum a vadászati szerződés illetve foglalás 
mellékletét képezi.  
 

1. Vadászati program megrendelése 
A Hubertus Sk s.r.o. külföldi vadászati lehetőségeket közvetít. Az Ügyfél vadászati 
programjának lefoglalásakor aláírásával igazolja, hogy jelen szerződési feltételeket 
elolvasta és tudomásul vette. Ennek megfelelően igazoljuk vissza a vadászatot, mellyel a 
szerződést megkötöttnek tekintjük, és amelyet a lemondási feltételeket figyelembe véve 
bármikor felmondhat.  
Az utazási program megszervezéséhez minimum 40 napra van szüksége partnereinknek, így 
kérjük az utak mihamarabbi lefoglalását, illetve a szükséges adatokat, dokumentum 
másolatokat (útlevél, fegyvertartási engedély, EU-s fegyverútlevél,…stb) is legkésőbb 40 
nappal a vadászat megkezdése előtt rendelkezésünkre bocsátani. Amennyiben nem kapjuk 
meg a fenti határidőre a kinti vadásztató partner által bekért adatokat/dokumentumokat és 
emiatt a vadászati programot nem tudják megszervezni, úgy ez a szerződés felmondásának 
minősülhet és a lemondási díjfizetés köteles.  
2. Fizetési feltételek 
A vadászati program árajánlatában (amely szintén a vadászati szerződés részét képezi) 
részletesen feltüntetjük a fizetési feltételeket. A vadászati program mindkét fél által történt 
írásbeli visszaigazolásával az előleg befizetése azonnal esedékes, valamint leírjuk a fennmaradó 
összeg befizetési határidejét is. Az útiokmányok (voucher) átadása a fizetés teljesítése esetén 
történik. Amennyiben valamelyik részlet fizetése nem történik meg, abban az esetben a 
szerződést felmondottnak tekintjük és a sztornóköltségek az Ügyfelet terhelik. 
Amennyiben másban nem állapodunk meg, a teljes fizetési forgalmat cégünk bonyolítja, de a 
végszámlákat a külföldi utazásszervező bocsátja ki, nem a Hubertus Sk s.r.o.  
A vadászati program végelszámolása a Vadászvendég által a helyszínen aláírt jegyzőkönyv 
/vadászati lőjegyzék/ elszámolás alapján történik. A végösszeg kiegyenlítése a számla 
kézhezvételekor azonnal a helyszínen esedékes.  
A vadászterülettel vagy harmadik személlyel való közvetlen megegyezést ill. a 
vadászterületnek vagy harmadik személynek –előzetes megállapodásunk ellenére- kifizetett 
összeget a számla kiegyenlítésekor nem vehetünk figyelembe.  
3. Árváltozások 
A vadászati csomagprogramban szereplő szolgáltatások az árajánlatban és a vadászat 
visszaigazolásában is egyértelműen rögzítésre kerülnek.  
A Hubertus Sk s.r.o. és partnerei fenntartják az árváltoztatás jogát, amennyiben az utazás ill a 
vadászat megkezdésének időpontja a szerződést követő 60 napnál hosszabb idő múlva 
esedékes. Az árnövekedést kizárólag az alábbi, rajtunk ill partnereinken kívül álló okok 
indokolhatják: reptéri illetékek emelkedése, üzemanyagárak emelkedése, bizonyos állami adók 
emelkedése, állami licenszdíjak emelkedése, 10%-nál nagyobb árfolyam emelkedés. Az 
indulást megelőző 20 napon belül a vadászati programok ára nem változtatható.  
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4. Vadászati jegyzőkönyv /lőjegyzék, szolgáltatások 
A végszámla elkészítéséhez szükséges (amely lehet a kinti szervező elszámolása/számlája is), 
melyet a vadászat után a vadászterületen tölt ki az Ügyfél és a vadásztató terület/cég olyan 
nyelven, melyet mindkét fél megért. Ezen fel kell tüntetni az összes elejtett trófeás és trófea 
nélküli vadat, a trófea méretét, minden igénybe vett szolgáltatást. Ezen adatokat mindkét fél 
aláírásával igazolja. Ezen a dokumentumon kell feltüntetni az esetleges reklamációt is. 
Azonban kifogásait, reklamációját azonnal jelezze irodánknak illetve a vadásztatónak is, hogy 
azonnal megoldhassák, segíthessenek vagy orvosolják. De ebben az esetben is fel kell vezetni 
a lőjegyzékre/elszámolásra. A lőjegyzéken/elszámoláson nem szereplő reklamációt nem 
áll módunkban figyelembe venni. Hazaérkezés után legkésőbb 10 nappal kérjük az írásos 
reklamáció benyújtását is irodánk felé. 
5. Felelősségvállalás 
Cégünk vállalja a közvetítői szerződés keretében a megfelelő közvetítői tevékenységet, a 
megfelelő vadásztató partner körültekintő kiválasztását és a szolgáltatási kör pontos és 
szakszerű meghatározását. Cégünk nem tudja garantálni a vadászterület nevében a 
szerződésben vállalt trófeás vad elejtését, annak pontos trófeaméretét, súlyát. Vadásztató 
partnerünk azonban ugyanúgy érdekelt a megfelelő (leszerződött) vad elejtésében. 
Amennyiben a vadásztató kísérő engedélyt ad a lövésre, úgy az a vad elejthető. A 
tényleges elejtés döntése az Ügyfél kezében van. Amennyiben a lövés mellett dönt, a 
következményeket (Elejtés, hibázás, sebzés) az Ügyfél viseli.  
A vadászvendég kérésére irodánk a kinti partnerrel megszervezi a trófeák hazaszállítását, 
azonban a trófeák speditőr cég általi szállítás közbeni esetleges megsérüléséért kártérítési 
felelősség nem terheli.  
6. Ügyfél kötelezettségei 
Az ügyfél köteles az utazás és a vadászat ideje alatt bármilyen azt zavaró tényező elhárítása 
vagy megszűntetése érdekében az összes tőle elvárható intézkedést megtenni. Továbbá 
köteles az illető ország vadászati rendelkezéseit maradéktalanul betartani és a vadászkísérő 
utasításainak eleget tenni. Kihágásai vagy pl. alkoholos állapota miatt a vadászatból azonnal 
kizárhatják vagy vadásztatását megtagadhatják. Emiatt meghiúsult vadászati programok teljes 
összegét köteles megfizetni, minden ebből adódó esetleges többletköltséggel együtt.  
7. Közvetítő elállási joga 
Közvetítő cégünk és a külföldi vadásztató partnereink fenntartják maguknak a jogot, hogy 
előre nem látható, akadályozó körülmények miatt: háború, sztrájk, járványok, katasztrófák 
vagy fenyegető politikai nyugtalanságok, valamint bármely olyan körülmény felmerülése 
esetén, ami a vadászati program biztonságos és eredményes lebonyolítását nagy mértékben 
veszélyeztetné. Ebben az esetben, ha másik vadászati programot nem tudunk ajánlani, úgy a 
teljes befizetett összeget visszafizetjük. Ezt meghaladó további kártérítésre azonban nincs 
lehetőség.  
8. Ügyfél elállási joga 
Az ügyfél a vadászati programot a lemondási feltételeknek megfelelően írásban bármikor 
lemondhatja. Az utazás bármikor megszakítható az Ügyfél részéről, de így a vadászati 
program teljes összege kifizetendő és minden egyéb költség is az Ügyfelet terheli (repülőjegy 
átírás, szállodaköltség…stb). 
Lemondáskor, amennyiben más megállapodás nem született, a következő feltételek 
érvényesek: 
a.) Az utazás megkezdése előtti 61. napig a vadászati program 30%-a a sztornó díj.  
b.) Az utazás megkezdése előtti 60-31.napig a vadászati program 50%-a a sztornó díj. 
c.) Az utazást megelőző 60 napon belül lemondott program esetén a vadászati program teljes 

összege a sztornó díj.  
 
Dátum:…………………………………………. 

 
 ……………………………   …………………………………….. 

    Hubertus Sk s.r.o.-közvetítő                Ügyfél 


