
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kelebiai vadászterület 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2021. március 1-től – 2022. február végéig 

Bérvadászati árjegyzék 



 

 

 

Általános tudnivalók 

 

 A vadászat és szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt szerződést kell kötni a KEFAG 

Zrt-vel, amely szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a 

megállapodás feltételeit.  

 A bérvadászatra és szolgáltatásra szerződött személy jogosult jelen árjegyzékben szereplő díj 

ellenében a szerződésben meghatározott vadat a kijelölt helyen elejteni és szolgáltatásokat 

igénybe venni. 

 A megkötött szerződés harmadik félre át nem ruházható. 

 Jelen árjegyzék szerint bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, illetve vadászati engedéllyel, 

fegyvertartási engedéllyel, íjász-vadászat esetén az előírt íjász vadászvizsgával és íjász-

vadászjeggyel rendelkező személy veheti igénybe. 

 Szarvasbika, dámbika és őzbak vadászaton a hivatásos vadász kísérő által becsült trófea mérete 

+/- 15%-kal térhet el a szerződésben meghatározott trófea mérettől. A vadászvendégnek ezen 

eltérésen belül kell a zsákmányolt trófeának megfelelő árat az érvényes árjegyzék szerint 

kifizetni. 

 Vaddisznó vadászaton a vadkanagyar hosszának előzetes becslésétől függetlenül az elejtett vad 

tényleges agyarhossza szerint számított ár fizetendő. 

 Az elszámolás alapja a mindkét fél által a vadászat és szolgáltatás igénybevételének befejezését 

követően aláírt lőjegyzék. A vendég az esetleges kifogásait a lőjegyzéken tünteti fel, annak 

aláírását megelőzően. 

 Amennyiben a vadászvendég a szerződésben megállapodottnál nagyobb trófeájú vad elejtésére 

határozza el magát, azt írásban megteheti. Ezt a dokumentumot a lőjegyzék mellékleteként kell 

kezelni. 

  A terítékre került vad trófeájának kikészítését és bíráltatását kötelezően a KEFAG Zrt. végzi.  

 A trófeabírálat költsége az elejtő vadász felé felszámításra kerül. 

 Hibázást nem kell fizetni. 

 A vadászházban és berendezéseiben okozott kárt a vendég köteles megtéríteni! 

 Védett vad, illetve nem engedélyezett vadfaj elejtése esetén a vonatkozó jogszabályban előírtak 

szerint kell az elkövetővel szemben eljárni! 

 Jelen árjegyzékben foglalt árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 

 

 

 

 

 



 
 
 

GÍMSZARVAS ELEJTÉSE 

 

Gímszarvasbika, golyóra érett 

szeptember 1-től október 31-ig 

Gímszarvasbika, selejt 

szeptember 1-től január 31-ig 

 

AGANCSSÚLY Ft Ft/10 gramm 

csapos 60.000,- - 

2,99 kg-ig 160.000,- - 

3,00-től 3,99 kg-ig 190.000,- - 

 4,00-től 4,99 kg-ig 250.000,- - 

5,00-től 5,99 kg-ig 250.000,- 1.800,- 

6,00-től 6,99 kg-ig 430.000,- 2.000,- 

7,00-től 7,99 kg-ig 630.000,- 2.400,- 

8,00-től 8,99 kg-ig 870.000,- 3.300,- 

9,00-től 9,99 kg-ig 1.200.000,- 4.500,- 

10,00-től 10,99 kg-ig 1.650.000,- 7.000,- 

11,00 kg-tól 2.350.000,- 10.300,- 

 

 

Agancs mérése: a hivatalos trófeabírálaton. A trófeát mérésig szellős, hűvös helyen kell tárolni. Az 

agancshoz külön térítés nélkül hozzátartozik a gyöngyfog is.  

 

 

Gímszarvasbika sebzés:  

A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúly árának 50%-a. 

 

 

Gímszarvastehén, -ünő kilövés: 40.000, -Ft 

tehén szeptember 1-től január 31-ig, ünő május 1-től február végéig 

borjú kilövés: 25.000,-Ft 

szeptember 1-től április 30-ig 

 

Sebzés: 15.000,- Ft 

 

 
 

 

 

 

 

 

Az elejtési árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 



 

 
 

DÁM ELEJTÉSE 

 

Dámbika, golyóra érett  

október 1-től november 30-ig 

Dámbika, selejt 

október 1-től február végéig 
 

AGANCSSÚLY Ft Ft/10 gramm 

csapos 40.000,- - 

1,49 kg-ig 95.000,- - 

1,50-től 1,99 kg-ig 130.000,- - 

2,00-tól 2,49 kg-ig 130.000,- 2.000,- 

2,50-től 2,99 kg-ig 230.000,- 2.900,- 

3,00-tól 3,49 kg-ig 375.000,- 3.000,- 

3,50-től 3,99 kg-ig 525.000,- 7.200,- 

4,00-tól 4,49 kg-ig 885.000,- 16.700,- 

4,50 kg-tól 1.720.000,- 20.400,- 

 

Agancs mérése: a hivatalos trófeabírálaton.  

 

Dámbika sebzés:  

A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúly árának 50%-a. 

 

Dámtehén és –ünő kilövés: 30.000,- Ft 

október 1-től január 31-ig 

borjú kilövés: 30.000,- Ft 

október 1-től február utolsó napjáig 

 

Sebzés: 15.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elejtési árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 



 

 

 
ŐZ ELEJTÉSE 

 

Őzbak 

április 15-től szeptember 30-ig 

 

AGANCSSÚLY Ft Ft/gr 

       149 g-ig 30.000,-  - 

150-től 249 g-ig 30.000,- 230,-  

250-től 299 g-ig 53.000,- 940,- 

300-tól 349 g-ig 100.000,- 1.300,- 

350-től 399 g-ig 165.000,- 2.600,- 

400-tól 449 g-ig 295.000,- 4.400,- 

450-től 499 g-ig 515.000,- 6.900,- 

      500 g-tól  860.000,- 9.000,- 

 

 

Agancs mérése: a hivatalos trófeabírálaton. A vendégnek a trófeabíráló bizottság által kiskoponyára 

átszámított súlyt kell elfogadnia.  

 

 

Őzbak sebzés: 

A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúly árának 50%-a.  

 

 

Őzsuta, -gida kilövés: 12.000,- Ft 

október 1-től február utolsó napjáig 

sebzés: 6.000,- Ft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az elejtési árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 



 

 

 
VADDISZNÓ VADÁSZAT 

 /EGYÉNI/ 

 

Vadkan elejtése 

egész évben 

 

AGYARHOSSZ Ft Ft/mm 

          11,95 cm-ig 90.000,- - 

12,00-tól 13,95 cm-ig 115.000,- - 

14,00-tól 15,95 cm-ig 160.000,- - 

16,00-tól 17,95 cm-ig 270.000,- - 

18,00-tól 19,95 cm-ig 395.000,- - 

20,00 cm-től 485.000,- - 

 

A hosszméret alapjául a két agyar hosszúságának átlaga számít.  

Mérés hivatalos trófeabírálaton.  

Vadkan sebzés: 80.000,- Ft  

 

Koca Kilövés: 90.000,- Ft (zsigerelve 51 kg-tól) 

elejtése: egész évben 

 

Sebzés: 45.000,- Ft 

         

Süldő kilövés: 45.000,- Ft                                 Malac kilövés: 26.000,- Ft                                                                                                                                                                                           

(zsigerelve 20 – 50 kg)                                      (zsigerelve 20 kg-ig)  

egész évben                                                        egész évben 

 

Sebzés: 22.000, - Ft                                            Sebzés: 13.000,- Ft                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elejtési árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 



 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A szolgáltatások ára az ÁFA-t tartalmazza! 

 

Szállás: az I.osztályú vadászházban 

A Sáskalaposi Vadászházban 5 db kétágyas, fürdőszobás (4 zuhanyzós, 1 kádas), televízióval, Wifi-

vel ellátott szoba található.  

Ha a vendég a kétágyas szobát külön kívánságra egyedül veszi igénybe, egyágyas felárat számítunk fel. 

Szállás ár: 9000 Ft/fő/éj (ÁFA-val) + 300 Ft/fő/éj IFA 

Egyágyas felár 2000 Ft/fő/éj (ÁFA-val) 

A szoba árak az ellátást nem tartalmazzák. 

Ellátás:  

Reggeli, hideg vacsora: 

Reggeli A.: 3500 Ft 

 Hideg felvágott, tojás, sajtféleségek, zöldségfélék, lekvár, méz, tej, tea, kávé, kakaó, kenyér, 

péksütemény a vendég kívánsága szerint. 

Reggeli B.: 2500 Ft 

 Szűkített választék a vendég kérése szerint. 

Főétkezések: 

 Főétkezés A. osztály: 7000 Ft 

 Előétel, leves, kétféle húsétel, kétféle köret, saláta, desszert, gyümölcs 

Főétkezés B. osztály: 5500 Ft 

 Leves, kétféle húsétel, kétféle köret, saláta, desszert 

Főétkezés felára extra alapanyag esetén +2500 Ft/adag. 

Egytálétel: 5000 Ft 

Egyféle húsból készült főétel (tartalmas leves vagy egytálétel) és keltkalács vagy sütemény, 

valamint gyümölcs. 

Uzsonna csomag: 2500 Ft 

 Kettő darab szendvics és gyümölcs vagy délutáni kávé és sütemény. 

A főétkezésen kívüli egyéb étkezési kívánságok külön, megegyezés szerint, többletként kerülnek 

elszámolásra. 

Ital: 

Külön árjegyzék szerint fizetendő. 

 

Gépkocsi használat:  

Terepjáró igénybevétele vadászathoz: 320,- Ft/km 

Közúti személyszállítás: 200,- Ft/km 

 

Trófeabírálati díj: a mindenkori érvényes FM rendelet szerint. 

 

Vadhús elvitel: a vadhús kiskereskedelmi áron megvásárolható 

 

Vadbőr: gím 25.000,- Ft, dám 23.000,- Ft, őz 8.000,- Ft, vaddisznó 45.000,- Ft 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kutya:  

Kennelben vagy kutyaházban: 1.200,- Ft/nap/kutya 

Vadászházban: 12.000,- Ft/alkalom 

 

Kennelben vagy kutyaházban: 

A vendégvadász vagy kísérője – előre egyeztetetten – hozhatja magával a kutyáját (kutyáit) 1.200,- Ft / 

nap / kutya térítés ellenében, amennyiben a kutya a vadászházba nem lép be, gazdája kennelben tartja. 

 

Vadászházban: 

Ha a kutyát a gazdája a vadászházba (szobába) beviszi, alkalmanként 12.000,- Ft gőzporszívós 

takarítási költséget köteles a vadászvendég téríteni. A kutya által okozott kárt a gazdája köteles 

megtéríteni. 

 

Információ, elérhetőség: 
 

KEFAG KISKUNSÁGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT. 

6000 - Kecskemét, József Attila u. 2. 

 

Tel.: 510-449; Mobil: 30/415-0501 

E-mail: gyenesk@kefag.hu 

 

Dél-Kiskunsági Erdészet:    Mobil: 30/205-5215 

E-mail: totha@kefag.hu 

 

A vadászat megkezdése előtt a vadásztató -KEFAG Zrt.- és a bérvadász között Bérvadászati szerződés 

jön létre. 

A belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel, íjász vadászat esetén 

az előírt vizsgával és engedéllyel rendelkező magyar állampolgár veheti igénybe. 

 

Éremfelárat nem számítunk fel! 

Az árjegyzékben feltüntetett kilövési árak az általános forgalmi adót tartalmazzák! 


