Vadászat

KARCAGI NAGYKUN VADÁSZTÁRSASÁG
5300 Karcag Kunhegyesi út 6.
Tel: + 36-59/311-618 - Vadászház
Mobil: +36-20-429-9756 - Domján Sándor - gazdasági vezető
Fax: +36-59/313-488
E-mail: nagykun@vadasztarsasag.t-online.hu
Web: http://www.nagykunvt.hu
A Nagykun Vadásztársaság Árlistája (pdf)

A vadásztársaságunk a területén élő stabil állománnyal rendelkező vadfajokra rendez
vadászatokat.

Országosan kiemelkedő Őzes, Mezei nyulas, Fácános Vízivadas, Vadlibás, és Gerlés terület,
melynek jelentős a vonuló vízivad állománya.

A nagyvad fajok közül kizárólag az Őz rendelkezik a vadásztatáshoz megfelelő méretű
állománnyal, melynek vadászata felejthetetlen élményt nyújt vedégeink számára.

A fácán és nyúl esetében nagyterítékű vadászatra is sor kerülhet. A sűrű állománynak
köszönhetően gyönyörű vadásznapokat tölthetünk vadászatukkal.

Vadásztársaságunk saját tulajdonú Skeetlőtérrel rendelkezik. A pályán lehetőség van teljes
Vadász-skeet gyakorlására (Trapp; Skeet; Toronykakas, Nyúl). A pályán folyamatosan
megrendezésre kerülő megyei versenyek mindig nagy érdeklődésnek örvendenek. Igény szerint
természetesen lehetőséget biztosítunk Kedves Vendégeink számára a vadászatot megelőző
gyakorlásra.

Természetfotózás
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A területünkön jelentős nagyságú vizes élőhelyek találhatóak, melyek egy része a nagyfokú
fajgazdagság miatt természetvédelmi oltalom alatt áll. A vadászterületünk keleti oldalán határos
a Hortobágyi Nemzeti Parkkal is. A vonulási és költési időben különösen magas a terület madár
létszáma. Költési idoben elsősorban a nagykiterjedésű rizstelepeken van lehetőség a madarak
megfigyelésére. A területen lehetőség van túzok csapatok fotózására is. Nem ritka látvány a
Daru és más különleges faj sem. Vonulási időben feledhetetlen élményt nyújtanak a több ezres
vadkacsa és vadliba csapatok, melyek a Kecskeri víztározón gyakran éjszakáznak bent ilyen
létszámmal, és rendkívüli fajgazdagsággal. Ezért a vadászati programjaink mellett
természetfotózási lehetőséget is tudunk vendégeink számára biztosítani, mely szintén
feledhetetlen élményeket nyújt.

A vadásztársaságnál igánybevehető egyéb szolgáltatások:

Szállás teljes ellátással, tolmácsolás, trófeabírálat és reptéri transzfer.

A környékünkön igénybe vehető egyéb szolgáltatások:

Lovaglás, sétakocsizás; télen lovas szán, ismerkedés hagyományos mesterségekkel /
fazekasság /, termál és gyógyturizmus valamint hagyományos disznótoron való részvétel
aktívan vagy passzívan.

ŐZBAK vadászatok
Vadászati idény: április 15 - szeptember 30.
Trófeatömeg

EUR

-

EUR/g

199 g-ig

90,-

-

-

200-249 g-ig

130,-

-

-

250 g

150,-

plusz g-ként

3,-
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300 g

300,-

plusz g-ként

4,-

350 g

500,-

plusz g-ként

10,-

400 g

1.000,-

plusz g-ként

14,-

450 g

1.700,-

plusz g-ként

26,-

500 g-tól

3.000,-

plusz g-ként

35,-

Sebzés esetén a hivatásos vadász által becsült trófeasúly árjegyzéki árának 50%-a.

ŐZSUTA, ŐZGIDA vadászatok
Vadászati idény: október 01 - február 28.
Elejtés
Hús
Bőr

40 €/db
9 €/kg
25 €/db

Sebzés esetén 50%-os ár fizetendő

APRÓVADVADÁSZATOK
Apróvad pausál: 200 €/nap
Tartalma: reggeli, esti vízivad vadászat, napközben bokrászó apróvad vadászat, melynek
tartalma 2 db mezei nyúl, és 5 db fácán.

FÁCÁNHAJTÁS: Részvételi díj: 48 €/nap/vadász
Vad megnevezése / Vadászati
Kilövésidény
€/db
Fácán
13,kiemelt területen

Elvitel €/db
2,-
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januártól 10% felár (10.0116,- 02.28)
Fogoly
(10.01 - 11.30)

4,25,-

2,-

Balkáni gerle

(08.01 - 02.28)

2,5,-

1,-

Örvös galamb

(08.01 - 10.31)

5,-

2,-

Vadkacsa

(09.01 - 01.31 )

14,-

3,-

Esti és reggeli húzás vadőr
kísérettel
Félvadkacsa
(01.01 - 12.31)

80,8,-

2,-

Vetési lúd, Nagy lilik

(10.01 - 01.31)

30,-

8,-

Szárcsa

(09.01 - 01.31)

5,-

2,-

Mezei nyúl

(09.01 - 12.31)

30,-

5,-

Üregi nyúl

(09.01 - 01.31)

20,-

5,-

Erdei szalonka

(03.01 - 04.10)

39,-

1,-

Róka

(01.01 - 12.31)

50,-

-

Egyéb apróvad

5,-

2,-

Szolgáltatások
Megnevezés
Ár (€)
Szállás reggelivel
20,Vadászkutya
5,Tisztítás (kutyakozmetika)15,Étkezés
Reggeli
5,Ebéd
12,Vacsora
8,Hidegellátmány
5,Teljes ellátás
30,Terepjáró
(€/km)
Lovasfogat, Lovas-szán (€/óra)

0,6
15,-
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Transzfer
Traktor
Mélyhűtés
Sörétes lőszer NIKE
Golyós lőszer
Skeet pálya használat

(€/km)
(€/óra)
(€/kg)
(€/db)
(€/db)
(€/fő/rotte)

0,5
8,0,8
0,3
3,6
20,-

PETŐFI VADÁSZTÁRSASÁG – KISÚJSZÁLLÁS
5310 Kisújszállás, Rézműves u. 13.
Telefon1: +36 (59) 322236,
Telefon2: +36 (20) 3553806

Árak
Őzbak
Őzsuta
Fácán
Mezei nyúl
Réce
Róka

€/db
100-3000,40,20,35,17,50,-

HUF/db
20400-61000,8200,4100,7200,3500,10200,-

PÜSPÖKLADÁNYI VADÁSZTÁRSASÁG
4150 Püspökladány, Attila u. 63.(54)452-024
Kapcsolattartó: Gyöngy Lajos fõvadász h., (30)-965-0165
E-mail: vadasz-lak@freemail.hu
Elnök: Szilágyi Sándor (20)-958-4634
Vadászmester: Ulveczki Zoltán (30)-259-5839
http://www.plvt.fw.hu/
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Árak:
Őzbak 04.15-09.30-ig Súly
Árak
(gramm)
(€)
-199
100,200-249
110,250-299
120 + 2,0 /g
300-349
220 + 4,5 /g
350-399
445 + 8,5 /g
400-449
865 + 11,0 /g
450-499
1415+28,0 /g

Őz suta, gida lelövése: 40Vadászati
€
idény: 10.01-02.28
Vadászati engedély: 130 €/fő (tartalmazza a biztosítást és az adminisztrációs költségeket)
Trófea bírálati díj: 20 €/trófea + 20% ÁFA
Az agancs mérése a kifõzés után 24 órával kiskoponyával (homlok és arccsonttal, orrsövénnyel) törté
Sebzés: A becsült trófeasúly értékének 50%-a
Terepjáró: 0,8 €/km
Kedvezmények: 05.20-09.30-ig
5%

PETŐFI VADÁSZTÁRSASÁG – KUNMADARAS
5321 Kunmadaras, Bába út 6.,
Telefon: +36 (59) 327377
Fax: +36 (59) 327377

Árak: egyeztetéssel történik

HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG – ABÁDSZALÓK
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5241 Abádszalók, Pf.: 10.
Telefon: (06-59) 535-317,
Fax: (06-59) 535-318
E-mail: hubertus@enternet.hu
www.hubertusvt.hu

A Hubertus Vadásztársaság vadászterületének nagysága 20.000 ha síkvidéki jellegű terület kb.
15 %-os erdősültséggel. Apróvadas terület, jellemző vadfajok: őz, nyúl, fácán, vízivad, a Tisza
árterületén megtalálható még a vaddisznó is.

A vadászat mellett a Hubertus Vadásztársaság az országban elsők között kezdte el a fácán
mesterséges tenyésztését, mely jelenleg is az egyik fő tevékenysége.

Az abádszalóki tenyészetből évente mintegy félmillió fácán kerül az ország minden részébe, sőt
több Európa Uniós ország is vásárlói közé tartozik.

Élővad - értékesítés:

A fácánok értékesítése három korosztályban történik: napos korban, 6 hetes előnevelés után,
20 hetes kort követően, felnőtt fácánként.

Árak:
Napos:
(VI.20-VII.10)
(VI.20-VII.10)
230,210,Előnevelt:
(csak kakasok)
700,Felnőtt fácánok:
(novemberben)

(V.01-VI.20)

Ár Ft/db + áfa

250,(vegyes ivarban)
600,(októberben)
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(decemberben)
(januárban)
1.800,1.900,2.000,-

1.700,-

Az árak mindhárom korosztálynál a helyszínre történő szállítás költségeit is tartalmazzák.

A vadásztársaság fácántelepén kiváló minőségű törzsállományból származó
tenyésztojások is vásárolhatók az alábbi árakon
98 Ft/db + áfa (június 1-ig)93 Ft/db + áfa (június 20-ig)

Egyéb ÁRAK
Őzbak vadászatok

A vadászati engedély tartalmazza a biztosítást és az adminisztrációs költségeket.

Vadászati engedély: 130 €/fő
Trófeabírálati díj: 20 €/trófea + 25 % áfa
Trófeatömeg

€

Megjegyzés

€/g

150-249

110,-

250

110,-

plussz g-ként

2,0

300

210,-

plussz g-ként

4,8

350

450,-

plussz g-ként

9,0

400

900,-

plussz g-ként

12,0

450

1.500,-

plussz g-ként

30,0
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500

3.000,-

plussz g-ként

40,0

Az agancs mérése kifőzés után 24 órával, kiskoponyával-homlok és arccsonttal, orrsövénnyel
történik.

A vadászvendég kérésére a trofeát nagykoponyával is ki lehet főzni.

Ebben az esetben a vendégnek el kell fogadnia a Trófeabíráló Bizottság által meghatározott
fizető súlyt.

Sebzés: a becsült trófea súly értékének 50 %-a.

Május 1-től szeptember 30-ig a lelövési árakból 15 %kedvezményt adunk.

Őzsuta, gida lelövés: 50 €

Apróvad:

Részvételi és szervezési díj: 50 €/fő

Vadászati engedély: 130 €/fő
Vad
Lelövés
(€/db)
Elvitel
(€/db)
Mezei nyúl
33,Fácán keresővadászat 16,-

5,2,-
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Fácán hajtóvadászat
Vadkacsa
Vadliba
Balkáni gerle

18,12,25,3,-

2,3,5,1,-

A fácánvadászatoknál januárban 10 % felár fizetendő.
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