
Vadászati árjegyzék

Belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási engedély-
lyel rendelkező magyar állampolgár vehet igénybe. Külföldi állampolgára va-
dászata - jelen árjegyzék alapján - nem számolható el. Bármely vadászaton a 
vadászat vezetője, illetve a kísérő vadász által becsült trófea nagysága, súlya 
(vadkan kivételével) +/- 15%-kal térhet el a szerződésben meghatározott tró-
feamérettől. A vadászvendégek ezen az eltérésen belül ki kell fizetnie a terí-
tékre hozott vad árjegyzéki díját. Vadkan elejtése esetén mindig a tényleges 
méret a fizetés alapja. 
Amennyiben a vadászvendég a szerződés a szerződésében megállapodottnál 
nagyobb trófeájú nagyvad kilövésére határozza el magát, a területen azt egy 
külön nyomtatvány kitöltésével kérheti. Ezt a nyomtatványt a lőjegyzék mel-
lékleteként kell az elszámoláskor kezelni. 

Az euró forintra történő átszámítása a mindenkori érvényes MNB napi közé-
párfolyam szerint történik. 
Az árak a forgalmi adót tartalmazzák!

A VADÁSZAT MEGRENDELÉSE ÉS LEKÖTÉSE
Előzetes egyeztetés során - a KASZÓ Zrt.-nél - személyesen, levélben, faxon, 
e-mailben vagy telefonon történik. 

Áraink a reggeli árát és az Áfát tartalmazzák!

Az egyéb szolgáltatások ártai a recepión található aktuális árjegyzék alapján 
kerülnek elszámolásra.

Vadászházi lakosztály 39 100 Ft/3 fő/éj
32 400 Ft/2 fő/éj
25 700 Ft/1 fő/éj

Vadászházi szoba 21 000 Ft/2 fő/éj
15 000 Ft/1 fő /éj

Manzárd szoba 17 500 Ft/2 fő/éj
13 500 Ft/ 1 fő/éj

Faházak 27 200 Ft/4 fő/éj
20 400 Ft/3 fő/éj

16 700 Ft/1-2 fő/éj
Idegenforgalmi adó 200 Ft/fő/éj
Reggeli 2 000 Ft/fő/éj
Panziós elláttás (ebéd vagy vacsora) 4 700 Ft/fő/éj
Pótágy (reggelivel)  - Vadászház 5 700 Ft/fő/éj

- Faház 4 700 Ft/fő/éj
Kutya (szobában) 5 000 Ft/eb/alk.
Fogathasználat 30 €/óra
Terepjáróhasználat  0,8 €/km

A számlázás alapjául a két nagyagyar hosszanának átlaga számít. A mérés 
hivatalos trófeabírálaton történik. Amenyiben az egyik agyar törött, és így az 
átlag nem éri el a 12 cm-t - társas vadászatok esetén is- a 12 cm-es méretének 
megfelelő díj fizetendő.

Sebzés: 200 €

Május 1-től augusztus 15-ig árainkból 20% kedvezményt biztosítunk!

Társas vadászat díjairól érdeklődjön elérhetőségeink egyikén!

KASZÓ Zrt .
7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.

Tel. : +36 82/445-919, Mobil: +36 30/542-1072
E-mail: vadaszat@kaszort .hu

VADKAN
Agyarhossz cm-ben € €/mm
12,00- 400,-

14,00- 600,-

16,00- 800,- +20,-

18,00- 1 200,- +30,-

20,00- 1 800,- +40,-

KOCA KOCA SÜLDŐ MALAC
(80 kg fölött) (80 kg alatt) 

Kan12 cm-től 
50 kg-ig

(50 kg-ig) 20 (kg-ig)

Kilövés 450 € 300 € 180 € 80 €

Sebzés esetén a kilövés árának fele fizetendő!



GÍMSZARVASBIKA

Trófeméret kg-ban € €/10 gramm

2,49-ig 400,-

2,50- 800,-

3,50- 1 050,-

5,00- 1200,- +5,-

6,00- 1 700,- +10,-

7,00- 2 700,- +12,-

8,00- 3 900,- +14,-

9,00- 5 300,- +20,-

10,00- 7 300,- +40,-

11,00- 11 300,- +60,-

Október 5. után 8,00 kg-ig 10%, október 15. után 20% árengedmény!

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral, hivatalos trófebírá-
laton. A trófeához tartozik térítés nélkül a gyöngyfog is.

Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült trófeméretnek megfelelő ki-
lövési díj 50%-a.

GÍMTEHÉN, ÜNŐ kilövés 160 €
GÍMBORJÚ kilövés 110 €
SPÍSZER kilövés 160 €

DÁMBIKA

Trófeméret kg-ban € €/10 gramm

1,99-ig 350,-

2,00- 800,-

2,50- 1 050,- +8,-

3,00- 1 400,- +13,-

3,50- 2 050,- +24,-

4,00- 3 250,- +55,-

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral, hivatalos trófebí-
rálaton. 

Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült trófeméretnek megfelelő ki-
lövési díj 50%-a.

DÁMTEHÉN, ÜNŐ, BORJÚ kilövés 70 €

SPÍSZER kilövés 100 €

ŐZBAK

Trófeméret g-ban € €/10 gramm

199-ig 125,-

200- 170,-

250- 170,- +3,-

300- 320,- +4,-

350- 520,- +10,-

400- 1 020,- +25,-

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után történik kiskoponyával, hivatalos trófeabírálaton. Kis-
koponyán a hátsó haránttaraj peremén kezdődő, a szemüreg közepén átha-
ladó, majd az orrcsontok helye alatt végződő síkkal levágott koponyát értjük.

A vendég kérésre a trófea nagykoponyával is mérhető, illetve elszámolható.

Nagykoponyával való mérés esetén a vendégeknek a trófebíráló bizottság ál-
tal kiskoponyára átszámított súlyt kell elfogadnia.

Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült trófeméretnek megfelelő ki-
lövési díj 50%-a.

ŐZSUTA, GIDA kilövés 35 €


