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I. A Szolgáltató adatai 
 

Cégnév:  SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:  7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 21. 
Cégjegyzékszám:  14-10-300060 
Adószám:  11227003-2-14 
 
II. Általános rendelkezések 
 

1.Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által 
kínált vadászati szolgáltatások igénybevételét. Jelen ÁSZF keretében vadászati szolgáltatásnak 
(továbbiakban: vadászati szolgáltatás) minősül a vad elejtésével kapcsolatos szolgáltatások 

összessége, melyet a bérvadászati szerződés tartalmaz. 
2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális 
megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az adott 
üzletnek megfelelő feltételekkel. 

3. Szolgáltató fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos vis maior helyzetben – pl. hatósági 
intézkedés, természeti katasztrófa, járvány – jelen ÁSZF-en kívül egyéb, általános érvényű – a 
Szolgáltató weboldalán nyilvánosan közzétett és mindenki számára megismerhető – utasításban 
kiegészítő jelleggel szabályozza a vadászati szolgáltatások igénybevételét. 
 
III. Szerződő felek 

 
1. A Szolgáltató által nyújtott vadászati szolgáltatásokat a vadászvendég veszi igénybe.  
2. Amennyiben a vadászati szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vadászvendég közvetlenül a 
Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég, illetve csoport (min. 2 fő együttes foglalása) esetén a 
vadászcsoport képviselője (továbbiakban: Vendég) lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég 
együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: 

Felek). 

3. Amennyiben a vadászati szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy 
harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit 
a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött éves vagy határozatlan időre szóló bizományosi 
szerződés vagy ügynöki szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles 
vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 
4. A Felek által megkötött Szerződés harmadik félre át nem ruházható. 
 

IV. A vadászati szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 
1. A Szolgáltató vadászati lehetőséget közvetít vadászterületeire belföldi, illetve külföldi Vendégek 
részére. Belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászfegyverrel, fegyvertartási engedéllyel 
rendelkező 18. életévét betöltött magyar állampolgár, illetve az a 18. életévét betöltött, lakóhelye 
szerint érvényes vadászfegyver tartási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár veheti igénybe, 

aki érvényes vadászati engedéllyel rendelkezik.  
2. A Vendég vagy a Közvetítő szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben 

írásbeli ajánlatot küld. Az ajánlat elkészítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges a Vendég 
részéről: név, telefonszám, e-mail cím, igényelt vadászati szolgáltatás. Amennyiben az ajánlat 
elküldésétől számított 14 napon belül vagy az ajánlatban feltüntetett egyéb érvényességi időig nem 
érkezik a Vendégtől/Közvetítőtől konkrét megrendelés és/vagy foglalás visszaigazolás, úgy a 
Szolgáltató tárgybani ajánlati kötöttsége megszűnik.  

3. Az ajánlat elfogadása után a Szolgáltató a Vendéggel bérvadászati szerződést (továbbiakban: 
Szerződés) köt, mely csak akkor érvényes, ha írásba van foglalva és mindkét Fél aláírta. A 
Vendéggel kötött Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli 
megállapodás szükséges. Bármely szóban leadott megrendelés, megállapodás, módosítás, vagy 
annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű. 
4. A vadászati szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a 
Vendég ezen meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen távozik a területről, a Szolgáltató 

jogosult a vadászati szolgáltatást újra értékesíteni. 
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5. A vadászati szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a 
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  
6. A külföldi Vendégek kizárólag magyar vadászati engedéllyel vadászhatnak Magyarországon. A 
vadászati engedélyt a Szolgáltató a vadász felelősség- és balesetbiztosítással együtt térítés 

ellenében a Somogy Megyei Vadászkamaránál Ügyfélkapun keresztül igényli meg. Az engedély min. 
30 napra vagy legfeljebb egy éves időtartamra szólhat. Az igényléshez szükséges dokumentumok 
(útlevél vagy személyigazolvány, hazai vadászjegy, EU fegyverútlevél, magyar nyelvű hazai 
vadászati felelősségbiztosítás) másolati példányát a Vendég e-mailben juttatja el a Szolgáltató 
részére. 
Amennyiben a Vendég Közvetítőn keresztül vesz igénybe vadászati szolgáltatást, a Vendég részére 
a magyar vadászati engedélyt a Közvetítő váltja ki az illetékes megyei Vadászati Kamaránál és 

Szolgáltató részére megküldi az engedély számát. 
7. A kiváltott magyar vadászati engedély adatai alapján a külföldi Vendég vadászati szolgáltatás 
igénybe vételét a Szolgáltató legalább 24 órával a vadászati szolgáltatás megkezdése előtt köteles 

a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya részére Cégkapun 
keresztül bejelenteni. 
8. A Szolgáltató vadászterületein egyéni vadászat csak hivatásos vadászok kíséretében folyhat és a 
Vendég csak a kísérő által elejthetőnek minősített vadat ejtheti el. 

9. A megsebzett, de terítékre nem került vad darabszám tekintetében elejtettnek minősül. Egy vad 
megsebzéséért kísérő hivatásos vadász által becsült trófeatömeg után a Vendég a Vadászati 
Árjegyzékben feltüntetett árat köteles megfizetni. Amennyiben a sebzett vad még a vadászati 
szolgáltatás során terítékre kerül, úgy a teljes árat kell megfizetni. Ha a vad csak a Vendég 
távozása után kerül meg, úgy a teljes árból levonva a sebzés árát, a fennmaradó összeget kell a 
Vendégnek megfizetnie, a trófea csak akkor kerül a birtokába. 

 
V. Trófea, trófeakezelés 
 
1. Az elejtett vad trófeája az azt elejtő Vendéget illeti meg, a vadbőrt és a vad húsát a mindenkori 
hatályos vadászati árjegyzékben (továbbiakban: Vadászati Árjegyzék) feltüntetett áron az azt 
elejtő Vendég megveheti. 

2. Vendég a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben szereplő trófeanagyság 

csak irányérték, ezért a vadászati szolgáltatás teljesedése során a Szerződésben szereplő trófeánál 
kisebb vagy nagyobb trófea megszerzése esetén a Vendég köteles a Szerződésben szereplő 
trófeanagyság +/-15%-át kifizetni. Ettől nagyobb súlykülönbözet esetén a fizetendő árban külön 
meg kell egyeznie a Szolgáltatónak és a Vendégnek.  
3. A terítékre került vad trófeájának kikészítését és bíráltatását kötelezően a Szolgáltató végzi.  
4. Abnormnak tekinthető az a trófea, amelyet az Országos Trófeabíráló Bizottság abnorm trófeának 
állapít meg. 

5. A Vendégeknek lehetőség szerint minden trófeát – a számla kiegyenlítése után – magukkal kell 
vinniük. A Vendégek kérésére a Szolgáltató térítés ellenében vállalja a trófeák hazaszállításának 
megszervezését.  
 
VI. Árak 
 

1. A Vendég a vadászati szolgáltatások áráról – a Szerződésben szereplő tájékoztatáson kívül – a  
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt is tájékoztatást kap a Szolgáltatótól.  

2. A Szolgáltató vadászati szolgáltatásainak értékesítése a Vadászati Árjegyzék alapján történik. 
Vendég a vadászati szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi, hogy a vadászati szolgáltatás 
során igénybevett egyéb vadászházi szolgáltatások (szállásellátás, vendéglátás, stb.) árai 
magukban foglalják a vadászati szolgáltatás jellegéhez igazodó rugalmas időbeli igazodás 
költségvonzatát.  

3. A Szolgáltató a nagyvad társasvadászatra vonatkozóan egyedi, területfüggő ajánlatokat 
dolgozott ki, melyeket külön kérésre küld meg a Vendégnek vagy a Közvetítőnek. 
4. A Szolgáltató mindenkori vadászati szolgáltatás árai, kedvezményes ajánlatai a 
sefaghunting.com oldalon is megtalálhatóak. 
5. Az aktuális Vadászati Árjegyzék a Szerződés elválaszthatatlan melléklete. 
6. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t. A Szolgáltató a hatályos adó-
törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket - előzetes értesítés mellett - áthárítja a Szerződő 

Félre. 
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7. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, amennyiben azt 
alapos okok indokolják. Jelen ÁSZF tekintetében ilyen alapos oknak minősül különösen, de nem 
kizárólagosan az EUR árfolyam változása (egy hónapot meghaladóan a Vadászati Árjegyzékben 
szereplő EUR árfolyamtól +/- %-kal történő eltérés), a szállítási költségek emelkedése (pl. 

üzemanyagárak emelkedése), bizonyos szolgáltatások adójának emelkedése, stb. Amennyiben a 
Vendég írásban lefoglalta a vadászati szolgáltatást és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy 
azon az áron a Szolgáltató már nem változtathat. 
 
VII. Ajánlatok, kedvezmények 
 
Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a Szolgáltató sefaghunting.com weboldalán, illetve egyéb, 

egyedi értékesítési csatornákon kerülnek meghirdetésre.  
 
VIII. Lőjegyzék 

 
1 A vadászati szolgáltatás során elejtett vadfajok minősége, mennyisége és az igénybe vett 
szolgáltatások a lőjegyzékre (továbbiakban: lőjegyzék) kerülnek felvezetésre. A Vendég fizetési 
kötelezettsége kiterjed minden elejtésre, sebzésre, valamint igénybevett egyéb szolgáltatásra, 

amelyek a lőjegyzékre felvezetésre kerülnek, függetlenül attól, hogy ezek a Szerződésben 
rögzítésre kerültek-e. Ezen adatok helyességét a Vendég és a vadászterület képviselője aláírásával 
elismeri, hitelesíti.  
2. A lőjegyzék a végszámlázás alapját képező dokumentáció. A Vendég esetleges kívánságait, 
kifogásait a lőjegyzékre kell felvezetni. A lőjegyzéken nem szereplő észrevételt, reklamációt 
Szolgáltató nem vesz figyelembe. 

 
IX. Fizetési módok 
 
1. A Vendég a vadászati szolgáltatás ellenértékét a helyszínen készpénzzel, vagy a Szerződésben 
meghatározott fizetési módon (átutalással) köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a Vendég a 
helyszínen készpénzben fizeti ki, pro-forma számla igazolja az összeg átvételét. Végleges számla 

később készül, melyet e-mailben vagy postai úton kap meg a Vendég. A belföldi Vendégek részére 

a számla HUF-ban vagy EUR-ban, a külföldi Vendég részére EUR-ban kerül kiállításra. A HUF-ban 
történő számlázás esetén a vadászati szolgáltatás utolsó napján érvényes MNB deviza 
középárfolyam képezi az elszámolás alapját.  
2. A vadászati szolgáltatás ellenértékének átutalással történő megfizetése esetén – amennyiben a 
Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – a Vendég köteles a távozást 
követően azt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Átutalással történő fizetés esetén a vadászati 
szolgáltatás ellenértékét az alábbi bankszámlaszámra kell utalni: HUF 10918001-00000036-

96850003, EUR 11763433-18447886-00000000 
3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Felet terheli. 
 
X. Előlegfizetési feltételek 
 
1. A Szolgáltató a vadászati szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevétele, és ellenérték 

kiegyenlítése garantálására kérheti előleg megfizetését a vadászati szolgáltatásért fizetendő összeg 
egy részére vagy annak teljes összegére. Az előleg fizetésére és annak mértékére és teljesítésére 

vonatkozó előírást az ajánlat, – Közvetítő esetén – a foglalás visszaigazolás, illetve a Szerződés 
tartalmazza. 
2. A fizetendő előleg összege a vadászati szolgáltatás előzetesen kalkulált értékének 50 %-a. 
Vendég tudomásul veszi, hogy a vadászati szolgáltatás jellege miatt az előleg mértéke eltérhet a 
vadászati szolgáltatás tényleges ellenértéke alapján számolandó 50%-os mértéktől. Amennyiben az 

előleg vonatkozásában az előbbi, 50%-os mértékétől eltérő összeget alkalmaz a Szolgáltató, azt az 
ajánlatban, – Közvetítő esetén – a foglalás visszaigazolásban, valamint a Szerződésben rögzíti.  
3. Az előlegfizetés határideje – amennyiben Felek másban nem állapodnak meg – a Szerződés 
aláírását követő, ill. Közvetítő esetében a foglalás visszaigazolását követő 10 naptári nap. Az 
előlegfizetés módja: átutalás, az előlegfizetéssel kapcsolatos költségek a Szerződő felet terhelik. Az 
előleg beérkezése után a Szolgáltató előleg számlát állít ki és azt elektronikusan vagy postai úton 
megküldi a Szerződő Félnek, illetve a befizetőnek. A Közvetítő a Szolgáltató által megküldött 

Előlegbekérő levél alapján fizet előleget a vadászati szolgáltatásra. Átutalással történő előlegfizetés 
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esetén az előleg összegét az alábbi bankszámlaszámra kell utalni: HUF 10918001-00000036-
96850003, EUR 11763433-18447886-00000000. 
 
XI. Lemondási és módosítási feltételek 

 
1. Amennyiben a vadászati szolgáltatás még nem ment teljesedésbe, a már lefoglalt vadászati 
szolgáltatás lemondása (továbbiakban: elállás) írásban lehetséges. A lemondás dátuma annak 
Szolgáltató által történő kézhezvételének időpontja. 
2. Amennyiben a Szerződésben más feltételek nem kerültek meghatározásra, a Vendég elállása 
esetén a lemondási feltételek – kivéve vis maior – a következők: 

- a vadászati szolgáltatás megkezdése előtt 60 nappal történik a lemondás: 100 % 

- a vadászati szolgáltatás megkezdése előtt 59 és 30 nap között történik a lemondás: 60 % 
- a vadászati szolgáltatás megkezdése előtti 29. naptól történik a lemondás: 0 % 

előleg jár vissza a Vendégnek, illetve a befizetőnek. 

Ezekben az esetekben a Szolgáltató további kártérítési igénnyel nem él a Vendég felé. 
3. A Szolgáltató elállása, valamint vis maior esetén a befizetett előleg 100 %-a – kamatmentesen - 
visszafizetésre kerül a Vendég, illetve a befizető részére, vagy a Vendég/Közvetítő választása 
szerint a Vendég/Közvetítő által befizetett előleg egy későbbi, a Felek által leegyeztetett 

időpontban történő vadászati szolgáltatásnál felhasználható. Ezt meghaladó, további kártérítési 
igény a Szolgáltatóval szemben nem támasztható. 
4.  Nagyvad társasvadászat esetén amennyiben a csoport a Szerződésben szereplő létszámnál 
kevesebb fővel veszi igénybe a vadászati szolgáltatást, Szolgáltató a Szerződés mellékleteként 
megadott ajánlatban szereplő fő/napra vonatkozó összegre 
jogosult. 

 
XII. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a vadászati szolgáltatási kötelezettség 
megszűnése 
 
1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a vadászati szolgáltatások 
nyújtását megtagadni, ha a Vendég alkoholos befolyásoltság és/vagy a vadászati képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy egyéb módon nincs a biztonságos vadászathoz 

alkalmas állapotban. 
2. Ha a Szerződő Fél a vadászati szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, vagy más 
Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem 
érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a 
vadászati szolgáltatás adott napra vetített díját ennek ellenére kötbérként érvényesítheti.  
Amennyiben a Vendég az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig nem érkezik meg, a 
Szolgáltató vadászati szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Ebben az esetben a Szolgáltató 

jogosult a vadászati szolgáltatás teljes, Szerződésben kikötött teljes ellenértékére, illetve a 
vadászati szolgáltatást a Szolgáltató újra értékesítheti. 
 
XIII. A Vendég jogai 
 
1. A Vendég jogosult a Vadászati Árjegyzékben és/vagy Szerződésben szereplő díj ellenében a 

Szerződésben meghatározott vadat a kijelölt helyen elejteni és/vagy az egyéb vadászati 
szolgáltatásokat igénybe venni.  

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott vadászati szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban 
panasszal élhet a Szolgáltatónál történő tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató az ezen 
időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy a szóbeli panaszról általa jegyzőkönyvbe 
felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg 
kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet: 

SEFAG Zrt.  
Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.  
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.  
Tel.: 06-82/505-105 
E-mail: sefag-labod@sefag.hu  
A Szolgáltató az írásbeli panasz kivizsgálását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
alapján végzi el. 

 

mailto:sefag-labod@sefag.hu
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XIV. A Vendég kötelességei 
 
1. A Vendég a vadászati szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles a hatályos magyar vadászati 
rendelkezéseket megismerni, azokat maradéktalanul betartani és a vadászati szolgáltatás során a 

vadászkísérő utasításainak eleget tenni. Védett, illetve nem engedélyezett vadfaj elejtése esetén a 
vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell eljárni, illetve a Vendég a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt következményekért anyagilag is felelős. Ha a Vendég vadászhoz méltatlan 
magatartást tanúsít, a hivatásos vadászkísérő jogosult a vadászati szolgáltatás keretében 
megvalósuló vadászatot befejezni. Emiatt a Vendég köteles a meghiúsult vadászati szolgáltatás 
teljes összegét megfizetni Szolgáltatónak minden ebből következő esetleges többletköltséggel, 
beleértve a Szolgáltató ebből eredő, igazolt kárának megfizetésével együtt. 

2. A Vendég köteles a Szolgáltató által nyújtott vadászati szolgáltatások ellenértékének 
megfizetésére az erre vonatkozó, részére kiállított és megküldött számlában rögzített fizetési 
határidőig. 

3. A Vendég gondoskodni köteles arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak 
felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a vadászterületen.  
4. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a 
kísérője, a kutyája vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személy hibájából elszenved 

(ideértve a Vendég, a kísérője, a kutyája vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személy 
hibájából a harmadik személynek okozott kárt, melyet a Szolgáltató irányában érvényesítenek). A 
Vendég, a kísérője, a kutyája vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy által gondatlanságból 
vagy szándékosan okozott kárt a Szolgáltató az okozójával megtérítteti.  
5. A Vendég által a vadászati szolgáltatás keretében történő vadászaton okozott kárt a Vendég 
felelősségbiztosításának kárára kell rendezni. Védett vad esetleges elejtésére ez a biztosítás nem 

vonatkozik. 
6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot 
a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, 
esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.  
 
XV. A Szolgáltató felelősségvállalása a vadászati szolgáltatás sikeréért 

 

Vendég a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szerződésben szereplő 
vadfélék elejtését, a trófeák kívánt méretét, súlyát nem tudja garantálni, erre vonatkozóan 
kártérítésre, illetve a vadászati szolgáltatás árának visszafizetésére nem emelhető igény. A Vendég 
a lövésért mindig saját maga felelős. Amennyiben a vadászkísérő egy vadra lövést engedélyezett, 
az a vad elejthető. A tényleges elejtés döntése azonban a Vendég kezében van. Amennyiben a 
Vendég a lövés mellett dönt, annak minden következményét (hibázás, sebzés, trófea 
mérete/minősége) ő viseli.  

 
XVI. A Szolgáltató jogai 
 
1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett 
térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a számlán 
szereplő határidőig nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató először írásos felszólító levelet küld Vendég 

részére, ha ezt követően is fennáll a tartozás, a Szolgáltató jogi képviselőjének átadja az összeg 
törvényes úton történő behajtásának ügyét. 

2. A Vadászati Árjegyzékben, illetve sefaghunting.com oldalon előforduló nyilvánvaló tévedés, 
program-, és árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 
XVII. A Szolgáltató kötelessége 
 

1. A Szolgáltató kötelezettsége a Szerződés alapján megrendelt vadászati szolgáltatások érvényes 
előírások szerinti teljesítése a Vendég részére.  
2. A Szolgáltató kötelezettsége a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma 
kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése, illetve ezekről a Vendég 
tájékoztatása.  
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XVIII. A Szolgáltató kártérítési felelőssége 
 
1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, 

megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el abban az esetben, ha a Vendég a 
Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a 
Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.  
2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató 
alkalmazottai és a Vendég felelősségi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy 
azokat a Vendég maga okozta. 
3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot 

megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár 
olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az 
esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű 

használatból eredő károkért.  
 
XIX. Titoktartás 
 

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni. 
 
XX. Adatvédelem 
 

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja személyes adatok védelmét. A 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget 
téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó 
jogszabályok betartásához szükségesek.  
2. A Szolgáltató tevékenysége során a Vendégek adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény 

értelmében kizárólag szerződéskötési, vadászati engedély igénylési, számlázási céllal, valamint 

saját reklámcéljaira használja fel. 
3. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti 
jogszabályok vonatkoznak. Szolgáltató Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a 
http://sefag.hu/tarsasag/altalanos-informaciok/kozerdeku-szabalyzatok oldalon elérhető.  
 
XXI. Vis major 
 

1. Azon egyik Szerződő Félnek sem felróható, a Szerződés megkötését követően létrejött, illetve 
azt megelőzően létrejött, de előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan ok, vagy körülmény 
(például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány, 
hatósági/kormányzati korlátozások bekövetkezése), amely felett a Fél nem bír ellenőrzéssel (vis 
major), illetve amely közvetlenül akadályozza adott Felet a szerződéses kötelezettsége 
teljesítésében, bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg 

ezen ok vagy körülmény fennáll.  
2. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és 

körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal 
okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 
3. Vis maior helyzet miatt elmaradt vadászati szolgáltatás esetén a Felek vagy megállapodnak egy, 
az eredeti foglalástól számított 12 hónapon belüli új időpontban a vadászati szolgáltatás igénybe 
vételére, vagy – amennyiben bármelyik Fél írásban jelzi a másik Fél számára, hogy a vadászati 

szolgáltatás más időpontban történő igénybevételére nem képes – a Szerződés bármely Fél ilyen 
tartalmú egyoldalú nyilatkozata következtében azonnali hatállyal megszűnik.  
4. Amennyiben a Szerződésben foglalt vadászati szolgáltatások teljesítése a vis maior miatt 
lehetetlenné vált, úgy kártérítési felelősség egyik szerződő Felet sem terheli, Felek az eddig az 
időpontig teljesített vadászati szolgáltatásokkal kötelesek egymással elszámolni, a vis maior miatt 
nem teljesíthető vadászati szolgáltatások teljesítése alól Felek mentesülnek. 
  

http://sefag.hu/tarsasag/altalanos-informaciok/kozerdeku-szabalyzatok
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XXII. A Szerződés teljesítési helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró 
bíróság 
 

1. A Szerződés teljesítési helye az a hely, ahol a Vendég a Szolgáltató vadászati szolgáltatásait 
igénybe veszi. 
2. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a 
mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
4. Jogvita esetére a Felek – értékhatártól függően – a Kaposvári Járásbíróság, illetve Kaposvári 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
XXIII. Az ÁSZF hatályosulása 
 

1. A Szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette az ÁSZF-ben 
szereplő feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal, illetve azok 
alkalmazására a Szerződés vonatkozásában. 
2. Az ÁSZF mindenkori hatályos aktuális változata a Szolgáltató honlapján 

(www.sefaghunting.com) megtalálható. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, 
hogy az ÁSZF módosulhat, melyről Szolgáltató külön értesítést Vendég részére nem küld. Vendég 
kifejezett kötelezettsége a Szerződés hatályának fennállása alatt az aktuális ÁSZF tartalmának 
nyomon követése.  
3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az 
ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak. 

4. Vendég a Szerződés megkötése esetén elfogadja és tudomásul veszi, hogy a vadászati 
szolgáltatás során általa igénybevett egyéb vadászházi szolgáltatások esetén (szállásellátás, 
vendéglátás, stb.) az adott vadászház weboldalán elérhető általános szerződési feltételek az 
irányadók. 
 
Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. 

 

Kelt: Kaposvár, 2022. március 1. 
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