


						
	
Őz-őzbak:	
	
Agancssúly - g	 Ár - Ft	
349 g-ig	 60 000	
350-399	 120 000	
400-449	 220 000	
450-499	 420 000	
500 g-tól	 660 000	

Az agancs mérése 24 órával a kifőzés után,a vendég kívánságának 
megfelelően a trófea kikészítése kis-ill,nagykoponyával történik.Ebben az	
esetben a vendégnek el kell fogadnia a Trófeabíráló bizottság által	
meghatározott fizetősúlyt.	
Sebzés : hivatásos vadászkisérő által becsült trófeasúlynak megfelelő ár	
50%-a.	
Suta,gida : elejtés - 15 000 Ft, sebzés - 8 000 Ft	
Vadászati idény őzbak : április 15 - szeptember 30	
Vadászati idény suta,gida : október 1 - február 28	
	

Vaddisznó vadkan:	
Agyarhossz - cm	 Ár - Ft	
12-13,99	 80 000	
14-15,99	 130 000	
16-17,99	 195 000	
18-19,99	 390 000	
20-22	 550 000	

Agyar mérése a hosszméret alapjául a két nagyagyar külső görbületén mért	
átlaghossz számít.	
Sebzés agyarmérettöl függetlenül 25 000 Ft	
Koca : elejtés - 55 000 Ft,sebzés - 25 000 Ft (50kg feletti zsigerelt súlytól és	
kan 12cm agyar alatt)	
Süldő : elejtés - 30 000 Ft,sebzés - 15 000 Ft (20-50kg zsigerelt súly között)	
Malac : elejtés - 15 000 Ft,sebzés - 8 000Ft (20kg zsigerelt súlyig)0	
Vadászati idény : egész évben,kocára tilalmi idő február 1-április 30	
Vaddisznó hajtás és terelővadászat,terelés min.2-3,hajtás min.20 fő max.25	
fő részére.	
Terelő vadászat esetén a vaddisznón kívül elejthető a gím	
tehén,ünő,borjú,valamint külön engedéllyel az őz suta és gida.Terelő	
vadászaton elejtett tarvad beszámít a napi terítékbe,melynek díja az egyéni	
vadászati árjegyzék szerint számítandó.	
Hajtó és terelővadászatokkal kapcsolatos információk, +36 30 207 3065 -as	
telefonon.	



						
	
Muflon kos:	
	
Csigahossz - cm	 Ár - Ft	 + Ft / cm	
49,99-ig	 100 000	
50,00-59,99	 140 000	 4.000.-	
60,00-69,99	 180 000	 11.000.-	
70,00-79,99	 290 000	 22.000.-	
80,00-től	 510 000	 28.000.-	

	
Az elszámolás alapjául a csiga külső ívén mért átlaghossz szolgál.	
Sebzés: kísérő vadász által becsült csigahossz 50 %-a fizetendő.	
Vadászati idény: egész évben.	

	
Vadászati csomag-1	
	

Tartalma :	
-	 3 db süldő	 - zsigerelt 50 kg-alatt	
-	 2 db koca	 - zsigerelt 50 kg-alatt	
-	 1 db kan	 - agyarhossz mértéke nélkül	
-	 2 db őzbak	 - agancssúly nélkül	
-	 3 db őz tarvad	
-	 1 db szarvasbika 6 kg agancssúlyig	
-	 3 db szarvas tarvad	
-	 egy alkalom társas nagyvadvadászaton való részvétel	
A csomag ára, 900 000-Ft. maximum 2 fő részére	
A csomagban szereplő vadfajok,a mindenkori vadászati idényben előírtak szerinti	
időpontban vadászhatók és érvényes vadászjeggyel rendelkező vendégvadász	
részére váltható.A vadászterületen a vendégvadász csak a hivatásos vadász	
kiséretében,folytathat vadászatot.	
A csomagban szereplő vadfajok elejtésétől függetlenül a szerződés megkötésekor a	
vadászat megkezdése előtt a csomag árának az 50%-át be kell fizetni és a vadászati	
év végén pedig a fennmaradó összeget.	
Sebzés vadfajonként / 50% 
A csomag tartalmazza : vadász kisérést,a trófea kikészítését és bíráltatását, továbbá	
1 db szarvastarvad és 2 db vaddisznó süldő térítésmentes elvitelét.	
Szarvasbika elejtés	 sebzés,6kg agancssúly mértékét meghaladó elejtést a	
VT.érvényes belföldi vadásztatás árjegyzéke tartalmazza.	



								
	

Vadászati csomag-2	
	

Tartalma :	
-	 5 db süldő	
-	 3 db koca	
-	 2 db kan	
-	 1 db őzbak	
-	 3 db őz tarvad	
-	 4 db szarvas tarvad	
-	 egy alkalom társas nagyvadvadászaton való részvétel	
A csomag ára, 900 000-Ft. maximum 2 fő részére	
A csomagban szereplő vadfajok,a mindenkori vadászati idényben előírtak szerinti 
	
időpontban vadászhatók és érvényes vadászjeggyel rendelkező vendégvadász	
részére váltható.A vadászterületen a vendégvadász csak a hivatásos vadász	
kiséretében folytathat vadászatot.	
A csomagban szereplő vadfajok elejtésétől függetlenül a szerződés megkötésekor a	
vadászat megkezdése előtt a csomag árának az 50%-át be kell fizetni és a vadászati 
	
év végén pedig a fennmaradó összeget.	
Sebzés vadfajonként / 50%	
A csomag tartalmazza : vadász kisérést,a trófea kikészítését és bíráltatását, továbbá	
1 db szarvastarvad és 2 db vaddisznó süldő térítésmentes elvitelét..	
Szarvasbika elejtés	 sebzés,6kg agancssúly mértékét meghaladó elejtést a	
VT.érvényes belföldi vadásztatás árjegyzéke tartalmazza.	

			
	

Vadászati csomag-3	
	
Egyéni vadászati csomagok egyedi megállapodása, információk a +36 30 207 3065 	
telefonon.	


