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SZARVAS VADÁSZAT 
 
Vadászati idény: 
Bika, tehén: szeptember 1-január 31.  
Ünı, borjú: szeptember 1-február 28. 
 
 
GÍMBIKA ELEJTÉSE 
Trófeasúly € € / 10g 
2,99 kg-ig 500,- - 
3,00 - 3,99 700,- - 
4,00 - 4,99 900,- - 
5,00 - 5,99 1 100,- +  7,- 
6,00 - 6,99 1 800,- +  7,- 
7,00 - 7,99 2 500,- +  9,- 
8,00 - 8,99 3 400,- + 11,- 
9,00 - 9,99 4 500,- + 14,- 
10,00 - 10,49 5 900,- + 20,- 
10,50 - 10,99 6 800,- + 40,- 
11,00 felett 8 800,- + 50,- 
A trófeasúly meghatározása 
24 órával a kifızés után nagykoponyával és felsı fogsorral kell 
a trófeát megmérni. A trófeát a mérésig szellıs, hővös, 
árnyékos helyen kell tárolni. Az agancshoz külön térítés 
nélkül tartozik a gyöngyfog is. 
November 1-tıl a gímbika kilövés árából 10% kedvezményt 
adunk. 
Szarvasbika sebzés 
A hivatásos vadász kísérı által becsült agancssúlynak 
megfelelı összeg 50%-a. 

Szarvastehén, ünı   Szarvasborjú  
Elejtés 130,- €/db   Elejtés 90,- €/db 
Sebzés 65,- €/db   Sebzés 45,- €/db 
 
Trófeakikészítés és trófeabírálat:  gímbika 30,-€/darab 



 3 

                        İZ VADÁSZAT 
 
Vadászati idény:  
Bak: április 15-szeptember 30. 
Suta, gida: október 1-február 28. 
 
 
İZBAK ELEJTÉSE 
Trófeasúly                                  € €/gr 
99 g-ig 50,- 50,-  
100 - 199 100,-  
200 - 249 200,- + 1,- 
250 - 299 250,- + 2,- 
300 - 349 350,- + 4,- 
350 - 399 550,- + 8,- 
400 - 449 950,- + 12,- 
450 - 499 1 550,- + 25,- 
500 - 549 2 800,- + 25,- 
550 felett 4 050,- + 25,- 

 
A trófeasúly meghatározása 
24 órával a kifızés után kiskoponyával kell a trófeát 
megmérni. A kiskoponyán a hátsó haránt taraj peremén 
kezdıdı és a szemüregek közepén áthaladó, majd az 
orrcsontok hegye alatt végzıdı síkkal levágott koponyát 
értjük. A trófeát a mérésig szellıs, hővös, árnyékos helyen kell 
tárolni. A vendég kérésére a trófea nagykoponyával is 
mérhetı, illetve elszámolható. Ez esetben a vendégnek a 
trófeabíráló bizottság által kiskoponyára átszámított súlyt kell 
elfogadnia. 
 
İzbak sebzés İzsuta és ızgida 
A hivatásos vadász kísérı által 
becsült agancssúlynak megfelelı  
összeg 50%-a. 

Elejtés 40,- €/db 
Sebzés 20,- €/db 
 

 
Trófeakikészítés és trófeabírálat: 
ızbak  20,-€/db 
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MUFLON VADÁSZAT 

 
Vadászati idény: 
Kos, jerke, bárány: szeptember 1-február 28. 
 
MUFLONKOS ELEJTÉSE 
 
Csigahossz                         € €/cm 
60,00 cm-ig 650,-  
60,01 – 70,00 cm 650,- + 65,- 
70,01 – 80,00 cm 1 300,- + 100,- 
80,01 – 90,00 cm 2 300,- + 170,- 
90,01-tıl 4 000,- + 300,- 
 
A hosszméret alapjául a két csiga hosszának átlaga számít. 
Mérés a hivatalos trófeabírálaton. 
 
Muflonkos sebzés 
A hivatásos vadász kísérı által becsült csigahossz árának 50%-
a. 
 
Muflon jerke és bárány  Szarvalt jerke 
Elejtés 40,- €/db   Elejtés 300,- €/db 
Sebzés 20,- €/db   Sebzés 150,- €/db 
 
Trófeakikészítés és trófeabírálat: 
muflonkos 30 ,-€/darab 
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VADDISZNÓ VADÁSZAT 
 
Vadászati idény: 
Kan, süldı, malac: egész évben. 
Koca: május 1 – január 31. 
 
VADKAN ELEJTÉSE 
 
Agyarhossz                         € €/mm 
14,00 cm-ig 400,-  
14,01 – 16,00 cm 600,- + 15,- 
16,01 – 18,00 cm 900,- + 20,- 
18,01 felett 1 300,- + 35,- 
 
Az agyarhossz meghatározása 
A hosszméret alapjául a két alsó agyar külsı ívén mért hossz 
átlaga számít. A mérést milliméter pontossággal kell 
elvégezni. A trófeát hivatalos trófeabírálaton be kell mutatni. 
 
Vadkan sebzés  200,- €/db 
 
Koca (zsigerelve 50 kg fölött) 
Elejtés   300,- €/db 
Sebzés   150,- €/db 
 
Süldı (zsigerelve 20-50 kg) 
Elejtés    100,- €/db 
Sebzés    50,- €/db 
 
Malac (zsigerelve 20 kg-ig) 
Elejtés   100,- €/db 
Sebzés   50,- €/db 
 
Trófeakikészítés és trófeabírálat: 
vadkan   20,-€/darab 
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TÁRSASVADÁSZATOK 
 
Vaddisznó társasvadászat 
 
Részvételi díj: 250,- €/fı/nap 
Az elejtett vad elszámolása az egyéni vadászati árjegyzék 
szerint történhet, a vadkan kivételével. Sebzést, hibázást nem 
számolunk 
fel. 
 
A Kab-hegyi vadászterületen, ha  a teríték 0 darab, akkor 10%-
a; ha 1-4 darab akkor 60%-a; ha 5-10 darab akkor 90%-a; 11 
darabtól a 100%-a fizetendı a részvételi díjnak. 
 
Eredménytelen vadászat esetén a részvételi díj 10%-a 
fizetendı. 
 
Vadkan elejtése 
Agyarhossz cm € 
12 cm-ig 400,- 
12 ,1-14,0 cm-ig 500,- 
14,1-16,0 cm-ig 800,- 
16,1-17,0 cm-ig 1 200,- 
17,1-18,0cm-ig 1 400,- 
18,1-19,0 cm-ig 1 600,- 
19,1-20,0 cm-ig 1 800,- 
20,1-21,0 cm 1 900,- 
21,1-22,0 cm 2 000,- 
22 cm felett  2 200,- 
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Vaddisznó 50 kg felett 330,- € 
Süldı 200,- € 
Malac 90,- € 

 
Nagyvad terelıvadászat Részvételi díj: 250,- €/fı/nap 

 
Szarvas tarvad hajtásban 140,- € 
 
 
Az elejtett vad elszámolása az egyéni vadászati árjegyzék 
szerint történik, a vadkan kivételével. Sebzést, hibázást nem 
számolunk fel. 
 
 
Eredménytelen vadászat esetén a részvételi díj 10%-a 
fizetendı. 
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KUTYA 
 
A vendégvadász vagy kísérıje, elıre egyeztetve, magával 
hozhatja kutyáját 10 €/nap/kutya térítés ellenében, 
amennyiben gazdája kennelben tartja. (A kutya által okozott 
kárt a gazdája köteles megtéríteni.) 
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SZOLGÁLTATÁSOK 
 
SZÁLLÁS 
 
Reggelivel 50,- € 
Félpanzióval 70,- € 
Teljes ellátással 80,- € 
Március 1-augusztus 20. között 20% kedvezmény! 
 
ITAL 
Külön italárjegyzék szerint fizetendı 
 
GÉPKOCSIHASZNÁLAT 
Terepjáró igénybevétele  1,- €/km 
 
SZERVEZÉSI DÍJ  25,- €/fı 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
 
•A vadászatra és/vagy szolgáltatásra való bejelentkezés után 
vadásznak szerzıdést kell kötnie a „Koronás-szarvas” Kft. –
vel és a KAB-HEGY 2004 Nonprofit Kft.-vel, amely 
tartalmazza a szerzıdött felek jogait, kötelezettségeit, valamint 
a megállapodott feltételeket. 
 
•A bérvadászatra és/vagy szolgáltatásra szerzıdött személy 
jogosult az árjegyzékben szereplı díj ellenében a szerzıdésben 
meghatározott vadat a kijelölt helyen elejteni. 
 
•A megkötött szerzıdés harmadik félre nem ruházható át. 
 
•Bérvadászat csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási 
engedéllyel vehetı igénybe. 
 
•Szarvasbika, ızbak és muflonkos vadászaton a hivatásos 
vadász kísérı által becsült trófea mérete 15%-kal térhet el a 
szerzıdésben meghatározott trófeamérettıl. A 
vadászvendégnek ezen eltérésen belül kell az elejtett trófeának 
megfelelı árat az érvényes árjegyzék szerint kifizetni. 
 
•Vaddisznó vadászaton a vadkanagyar hosszának elızetes 
becslésétıl függetlenül az elejtett vad tényleges agyarhossza 
szerint számított ár fizetendı. 
 
•Az elszámolás alapja a mindkét fél által a vadászat és/vagy 
szolgáltatás igénybevételének befejezését követıen aláírt 
lıjegyzék. A vendég az esetleges kifogásait a lıjegyzéken 
tüntesse fel, annak aláírását megelızıen. 
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•Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
•Euro forintra történı átváltása a vadászat utolsó napján 
érvényben lévı a MNB deviza középárfolyamán történik. 
 
•Amennyiben a vadászvendég a szerzıdésben 
megállapodottnál nagyobb trófeájú vad kilövésére határozza 
el magát a vadászat közben a területen, úgy azt köteles 
árjegyzék szerint kifizetni. 
 
•A terítékre került vad trófeájának kikészítését és bíráltatását 
kötelezıen a vadásztató „Koronás-szarvas” Kft. és a KAB-
HEGY 2004 Nonprofit Kft. végzi. A trófeakikészítés és 
trófeabírálat jelen árjegyzékben foglalt költsége az elejtı 
vadász felé elszámolásra kerül. 
 
•Hibázást nem kell fizetni. 
 
•A szálláshelyben és berendezéseiben, valamint 
környezetében az okozott kárt a vendég köteles megtéríteni. 
 
•Védett vad elejtése esetén a vonatkozó jogszabályokban 
elıírtak szerint kell az elkövetıvel eljárni. 
 
A vadászat megrendelése és lekötése elızetes egyeztetéssel a 
Koronás-szarvas” Kft. és a KAB-HEGY 2004 Nonprofit Kft.–
vel személyesen, levélben, faxon illetve e-mailen történhet. 

 
 

Az árváltozás jogát fenntartjuk! 
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Elérhetıségek: 
 
„Koronás-szarvas” Növény és Vadgazdálkodási Szervezı-

Szolgáltató Kft. 
KAB-HEGY 2004. Környezetgazdálkodási és 

Természetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
H-8105 Pétfürdı, Hısök tere 14. 

Tel:  06 88 620 100 
06 30 300 70 21 

Fax: 06 88 620 102 
E-mail:  

 kab-hegy2004kht@invitel.hu 
benez@nitrogen.hu 

kollaririsz@nitrogen.hu 
 


