Vadászati árjegyzék
Délbakonyi Vadásztársaság

Érvényes:
2022. március. 1. - 2023. február. 28.

Tisztelt Vadásztársak!

A gróf Nádasdy Ferenc emlékplakettel kitüntetett Délbakonyi Vadásztársaság Intéző Bizottsága
köszönti.
A Délbakonyi Vadásztársaság vadászterülete, mint vadgazdálkodási egység a Bakony déli oldala és
a Balaton felvidék közt elhelyezkedő nagyvázsonyi fennsíkon található. A nyitott szemmel járó
vadász a területen található kicsiny falvakban, vagy a magasba nyúló hegyek csúcsán, sok értékes
látnivalót, sok szépséget találhat. A mezőgazdasági területek, az őket körülvevő erdők olyan
sokszínűen, annyira változatosan és megismételhetetlen formában bizonyítják a természet erejét,
melyet nap mint nap megcsodálhat az erdőt, mezőt járó vadász.
A falvak múltunk számtalan emlékét őrzik. A hegycsúcsokról letekintve elénk tárul a Balaton
tündöklő víztükre, amely élesen veri vissza a felkelő nap sugarait, és a fonalra fűzött
gyöngyszemekhez hasonló képpel gyönyörködtet bennünket.
Vadásztársainkat vadásszá különleges szenvedélyük, valamint a természet szeretete, évek alatt
megszerzett szakmai ismeret tette.
Mikor vadásztársaim vállukra vetik fegyverüket, akkor ők ketten a világ legboldogabb lényei.
A vadászat igazi értékét és szépségét csak az értheti meg, aki a kicsi apróságok örömét is érzi.
Vadásztársaim vallják, hogy a vadászatban nem a puska dörrenése az igazi szépség, az csak az í
betűre feltett ékezet, amelyet sok fáradozás, kudarc, élmény árán az elsütő billentyű meghúzásával
érhetünk el.
A

magyar vadgazdálkodás és vadászat fejlesztése, a természeti értékek védelme a szakma

hírnevének megőrzése érdekében kifejtett eredményes tevékenységünk számtalan élményt és
örömet biztosított vadásztársainknak, és teremthet az utókornak. Nem szabad engednünk, hogy
feledésbe menjenek a múltban elért eredményeink, és azon kell fáradoznunk, hogy eredmények
születhessenek a jelenbe, valamint a jövőben is. E nemes cél érdekében továbbra is kérjük
vadásztársaink példamutató és önfeláldozó munkáját.

Németh Zoltán
elnök

Általános tudni valók
A vadászatra és / vagy szolgáltatásra való bejelentkezés után a vadásznak szerződést kell
kötnie a Délbakonyi vadásztársasággal, amely tartalmazza a szerződött felek jogait,
kötelezettségeit, valamin t a megállapodott feltételeket.

A szerződésben meghatározott előleget az alábbi bank-számlaszámra kérjük utalni:

Bank: Takarékbank Zrt.
Számlaszám: 73200017-10000269

A bérvadászatra és / vagy szolgáltatásra szerződött személy, vagy a szerződés által
feljogosított személy jogosult az árjegyzékben szereplő díj ellenében a szerződésben
meghatározott vadat a kijelölt helyen elejteni. Bérvadászat csak érvényes vadászjeggyel,
fegyvertartási engedéllyel vehető igénybe. Szarvasbika, őzbak, és dámbika vadászaton a
hivatásos vadászkísérő által becsült trófea mérete +/- 15 százalékkal térhet el a
szerződésben meghatározott trófeamérettől. A vadászvendégnek ezen eltérésen belül kell
az elejtett trófeának megfelelő árat az érvényes árjegyzék szerint kifizetnie.
Vaddisznóvadászaton a vadkanagyar hosszának előzetes becslésétől függetlenül az
elejtett vad tényleges agyar-hossza szerint számított ár fizetendő. Az elszámolás alapja a
mindkét fél által a vadászat és/ vagy szolgáltatás igénybevételének befejezését követően
aláírt lőjegyzék.

A vendég esetleges kifogásait a lőjegyzéken tüntetheti fel, annak aláírását megelőzően.
Amennyiben a vadászvendég a szerződésben megállapodottnál nagyobb trófeájú vad
kilövésére határozza el magát vadászat közben a területen, úgy azt köteles az árjegyzék
szerint kifizetni. A terítékre került vad trófeájának kikészítését és bíráltatását kötelezően a
vadásztató Délbakonyi vadásztársaság végzi.

Hibázást nem kell fizetni.

Egyéni vadászat esetén a vadászat előtt 61 nappal a lemondás
térítésmentes. A be zetett előleget 30 napon belül visszautaljuk.
60-30 nappal az előleg 50%-a zetendő. 29- nappal az előleg 100%-a
zetendő. Bőgő szarvas bika, vaddisznó kan esetén javasoljuk a
minimum 7 mm-es kaliberű fegyverek használatát, lehetőség szerint
soft point típusú lövedékkel.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák! A forintban
feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 360 Ft-os € árfolyam esetén
értendőek. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a
vadászat befejező napján érvényes MNB (Magyar Nemzeti Bank)
deviza árfolyamán történik.
A Délbakonyi vadásztársaság egyéni vadászatra várja kedves

fi

vendégeit. Társas és terelő vadászatra nincs lehetőség!
fi

fi

Lemondási feltételek

Gímszarvas
Gímbika trófea
Trófeasúly

Ft/db

Ft/10 gr

€/db

€/10 gr

Csaposbika

64.800

-

180

-

2,99 kg -ig

216.000

+1.080

600

+3

3,00 - 3,99 kg

216.000

+1.080

600

+3

4,00 - 4,99 kg

324.000

+1.800

900

+5

5,00 - 5,99 kg

432.000

+2.880

1.200

+8

6,00 - 6,99 kg

612.000

+3.600

1.700

+10

7,00 - 7,99 kg

900.000

+3.600

2.500

+10

8,00 - 8,99 kg

1.260.000

+5.400

3.500

+15

9,00 - 9,99 kg

1.620.000

+6.840

4.500

+19

10,00 - 10,49 kg

2.160.000

+9.000

6.000

+25

10,50 - 10,99 kg

2.700.000

+14.400

7.500

+ 40

11,00 kg felejtett

3.600.000

+18.000

10.000

+ 50

A trófeasúly meghatározása
Az agancs mérése nagykoponyával történik. Fizetendő súly a hivatalos trófeabírálaton
megállapított, a trófea kifőzését követő 24. órában visszaszámolt súly.

Gímbika sebzés
A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúlynak megfelelő összeg 50%-a.

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Elejtés

46.800 Ft /
db

130 €/db

Sebzéz

23.400 Ft/db 65 €/db

Elejtsé

25.200 Ft/db 70 €/db

Sebzés

12.600 Ft/db 35 €/db

Őz
Őzbak trófea
Trófea súly

Ft/db

Ft/gr

€/db

€/gr

99 gr-ig

50.400

-

140

-

100-199 gr

64.980

-

180

-

200-249 gr

97.470

+720

270

+2

250-299 gr

115.520

+1.260

320

+3,5

300-349 gr

178.695

+2.200

500

+6

350-399 gr

286.995

+4.330

800

+12

400-449 gr

503.595

+5.400

1.400

+15

450-499 gr

774.345

+ 7.200

2.150

+20

500-549 gr

1.015.200

+ 9.000

2.820

+ 25

550 gr felett

1.465.200

+ 9.000

4.070

+ 25

A trófeasúly meghatározása
24 órával a kifőzés után kiskoponyával kell a trófeát megmérni. A kiskoponyán a hátsó
haránt taraj peremén kezdődő és a szemüregek közepén áthaladó, majd az orrcsontok
hegye alatt végződő síkkal levágott koponyát értjük. A trófeát a mérésig szellős, hűvös,
árnyékos helyen kell tárolni. A vendég kérésére a trófea nagykoponyával is mérhető,
illetve elszámolható. Ebben az esetben a vendégnek a trófeabíráló bizottság által
kiskoponyára átszámított súlyt kell elfogadnia.

Őzbak sebzés

Őzsuta és őzgida

A hivatásos vadászkísérő által becsült elejtés 14.400 Ft/db 40 €/db
trófeasúlynak megfelelő összeg 50%-a.
sebzés 7.200 Ft/db 20 €/db

Vaddisznó
Vadkan trófea
Agyarhossz

Ft/db

Ft/mm

€/db

€/mm

13,99 cm-ig

172.800

-

480

-

14,00 - 15,99 cm

248.400

+5.400

690

+15

16,00 - 17,99 cm

360.000

+7.200

1.000

+20

18,00 cm felett

522.000

+12.600

1.450

+35

Az agyarhossz meghatározása
A hosszméret alapjául a két alsó agyar külső ívén mért hossz átlaga számít. A
mérést milliméter pontossággal kell elvégezni. A trófeát hivatalos
trófeabírálaton be kell mutatni.

Vadkan sebzés
72 000 Ft/db 200 €/db

Koca (50 kg zsigerelt súly Süldő (20-50 kg zsigerelt
felett)
súly)
Elejtés 108.000 Ft/db 300 €/db Elejtés 36.000 Ft/db 100 €/db
Sebzés 54.000 Ft/db 150 €/db Sebzés 18.000 Ft/db 50 €/db

Malac (20 kg zsigerelt
súlyig)
Elejtés 36.000 Ft/db 100 €/db
Sebzés 18.000 Ft/db 50 €/db

Dámszarvas
Dámbika trófea
Trófea súly

Ft/db

Ft/10 gr

€/db

€/10 gr

1,99 kg-ig

158.400

-

440

-

2,00 - 2,49 kg

432.000

-

1.200

-

2,50 -2,99 kg

432.000

+2.160

1.200

+6

3,00 - 3,49 kg

540.000

+5.040

1.500

+14

3,50 - 3,99 kg

792.000

+7.920

2.200

+22

4,00 - 4,49 kg

1.118.000

+17.280

3.300

+48

4,50 - 4,99 kg

2.052.000

+ 19.800

5.700

+55

A trófeasúly meghatározása
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső fogsorral kell a trófeát
megmérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell
tárolni.

Dámbika sebzése
A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúlynak megfelelő összeg
50%-a.

Dámtehén, ünő

Dámborjú

Elejtés

28.800 Ft/db 80 €/db

Elejtés

14.400 Ft/db 40 €/db

Sebzés

14.400 Ft/db 40 €/db

Sebzés

7.200 Ft/db 20 €/db

Jelentkezési lap
Név: ……………………………………………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………
e-mai cím: ……………………………………………………………………………..
Vadászjegy száma: …………………………………….
Vadászat tervezett időpontja:
…………………………… -tól ………………..……………… -ig
Vadfaj: ……………………………………………………………..
Mennyiség: ………………………………………………………..
Trófeaméret: ………………………………………………………
——————————————————————————————————Számlázási cím:
……………………………………………………………..…………………………….
(kérem csak akkor kitölteni, ha lakcímmel eltérő)

A Délbakonyi Vt. vadászati célra történő jelentkezést csak írásban fogad el, melyet az
info@delbakonyivt.hu e-mail címre lehet elküldeni.

Kapcsolat
Németh Zoltán elnök
Varga Ferenc vadászmester
Albert Szabolcs titkár
Bárány József gazdasági felelős
Pék Renátó környezetvédelmi felelős
e-mail: info@delbakonyivt.hu
web: www.delbakonyivt.hu

Legyen vendégünk, a Délbakonyi vadásztársaság várja Önt!

Grafika: Boros Zoltán
https://www.facebook.com/www.borosart.hu
https://www.borosart.hu

Minden jog fenntartva Délbakonyi Vadásztársaság 2022.

