ÁRJEGYZÉK
VADÁSZAT
VERGA
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Érvényes:

2017. március 1. – 2018. február 28.

Kedves Vadásztársunk!
A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra,
a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintű vadgazdálkodási
tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban kezelt
területe, amely 17.000 hektáron terül el. Az erdőgazdaság kizárólag
állami tulajdonú, katonai területtel is rendelkező részvénytársaság.
Értékes bükk- és cserállomány jellemző a 70 százalékban erdősült
területre, melyen Magyarország öt nagyvadfaja közül a gímszarvas,
a vaddisznó, a muflon és az őz is megtalálható. A vadászterület
zavarása minimális, az erdőgazdálkodási munkák és egyéb
tevékenységek összhangban vannak a vadgazdálkodás elvárásaival.
A területen - a vadkárelhárító és állományszabályozó vadászatokat
kivéve - kizárólag vendégvadásztatás folyik, amely biztosítja
a vadászterület zavartalanságát.
Jó gímállománnyal rendelkezünk, a muflon kosok átlagos
csigahossza pedig 70-90 cm közötti.
Szabadterületes vaddisznóhajtásaink évek óta keresettek a
vendégvadászok körében. A vadászok elszállásolását alsóperei
vadászházunkban biztosítjuk, és a ház vadászataink találkozási
helye is.
Alsóperén a vadászházunk és a panziónk csodálatos környezetben
várja a vadászni, kikapcsolódni vágyókat. A vadászházban 14, míg
a panzióban további 6 összkomfortos szobával rendelkezünk.
A ház étterme, bor- és pálinkaválasztéka kivételes kulináris
élményeket biztosít vendégeinknek.
Vadászataink szervezése saját vadászati- és idegenforgalmi
irodánkon keresztül történik.
Kapcsolat:
Telefon: +36/88-591-540, +36 30/300 7004,
E-mail: vadaszat@verga.hu
Web: www.verga.hu
Legyen a vendégünk, a VERGA Zrt. vezetése várja Önt egy
csodálatos vadászatra!
Vadászüdvözlettel:

VERGA Zrt.

Általános

tudnivalók

A vadászatra és/vagy szolgáltatásra való bejelentkezés
után a vadásznak szerződést kell kötnie a VERGA
Zrt.-vel, amely tartalmazza a szerződött felek jogait,
kötelezettségeit, valamint a megállapodott feltételeket.
A bérvadászatra és/vagy szolgáltatásra szerződött
személy jogosult az árjegyzékben szereplő díj ellenében
a szerződésben meghatározott vadat a kijelölt helyen
elejteni.
A megkötött szerződés harmadik félre nem ruházható át.
Bérvadászat csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási
engedéllyel vehető igénybe.
Szarvasbika, őzbak és muflon kos 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
agyarhossza 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 VERGA Zrt. végzi.
Hibázást nem kell fizetni.
A szálláshelyben és berendezéseiben, valamint
a környezetében okozott kárt a vendég köteles
megtéríteni.
Védett vad elejtése esetén a vonatkozó jogszabályokban
előírtak szerint kell az elkövetővel eljárni.
A vadászat megrendelése és lekötése előzetes
egyeztetéssel a VERGA Zrt.-nél személyesen, levélben,
faxon illetve e-mailen történhet.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az érvényes vadászati idényekről tájékozódjon
honlapunkon:

www.verga.hu

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 300 Ft-os
Euro árfolyam esetén értendők Az euróban megadott árak
forintra történő átszámítása a vadászat befejező napján
érvényes MNB deviza árfolyamán történik.

Gímszarvas
Gímbika trófea
Trófeasúly
2,99 kg - ig
3,00- 3,99 kg
4,00- 4,99 kg
5,00- 5,99 kg
6,00- 6,99 kg
7,00- 7,99 kg
8,00- 8,99 kg
9,00- 9,99 kg
10,00- 10,49 kg
10,50 - 10,99 kg
11,00 kg felett
Csapos bika
Elejtés:
Sebzés:

Ft/db

Ft/10gr

€

€/10gr

150 000
210 000
270 000
330 000
+1 500
480 000
+1 800
660 000
+2 400
900 000
+3 600
1 260 000
+4 800
1 740 000
+6 000
2 040 000 +12 000
2 640 000 +15 000

500
700
900
1 100
1 600
2 200
3 000
4 200
5 800
6 800
8 800

+5
+6
+8
+12
+16
+20
+40
+50

260
130

-

78.000
39.000

-

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. Az agancshoz külön térítés
nélkül tartozik a gyöngyfog is. November 1-től a gímbika
kilövés árából 10% kedvezményt adunk.
Gímbika sebzés
A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúlynak
megfelelő összeg 50%-a.

Gímtehén, ünő

Gímborjú

Elejtés 39 000 Ft/db 130 €/db
Sebzés 19 000 Ft/db 65 €/db

Elejtés 19 500 Ft/db 65 €/db
Sebzés 9600 Ft/db 32 €/db

Muflon
Muflon kos trófea
Csigahossz
Ft/cm
60,00 cm-ig
195 000
60,01- 69,99 cm
195 000
70,00 - 79,99 cm
390 000
80,00 - 89,99 cm
690 000
90,00 cm - től
1 200 000

Ft/cm
+19 500
+30 000
+51 000
+90 000

€
650
650
1 300
2 300
4 000

€/cm
+65
+100
+170
+300

A hosszméret alapjául a két csiga hosszának átlaga számít.
Mérés a hivatalos trófeabírálaton.
Muflon kos sebzés
A hivatásos vadászkísérő által becsült csigahossz árának 50%-a.

Muflon jerke

Muflon bárány

Elejtés 27 000 Ft/db 90 €/db Elejtés 13 500 Ft/db 45 €/db
Sebzés 13 500 Ft/db 45 €/db Sebzés 6 600 Ft/db 22 €/db

Preparálás
Muflon kos vállmontázzsal
Faragott alátét

350 €/db
80 €/db

,,

Oz

Őzbak trófea
Trófea súly
Ft/db
99 gr - ig
15 000
100-199 gr
30 000
200-249 gr
60 000
250-299 gr
75 000
300-349 gr
105 000
350-399 gr
165 000
400-449 gr
285 000
450-499 gr
465 000
500-549 gr
840 000
550 gr felett 1 215 000

Ft/gr
+300
+600
+1 200
+2 400
+3 600
+7 500
+7 500
+7 500

€/db €/gr
50
100
200
+1
250
+2
350
+4
550
+8
950
+12
1 550 +25
2 800 +25
4 050 +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

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

Őzsuta és őzgida

Elejtés 12 000 Ft/db
Sebzés 6 000 Ft/db

40€/db
20€/db

Vaddisznó

egyéni vadászat
Vadkan trófea

Agyarhossz

Ft/db

13,99 cm - ig
14,00 - 15,99 cm
16,00 - 17,99 cm
18,00 cm - felett

120 000
180 000
270 000
390 000

Ft/mm

€/db

€/mm

400
+4 500
600
+6 000
900
+10 500 1 300

+15
+20
+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
60 000 Ft/db 200 €/db
Koca (50 kg zsigerelt súly felett)

Elejtés 90 000 Ft/db 300 €/db
Sebzés 45 000 Ft/db 150 €/db

Süldő (20-50 kg zsigerelt súly) Malac (20 kg zsigerelt súlyig)
Elejtés 30 000 Ft/db 100 €/db Elejtés 30 000 Ft/db 100 €/db
Sebzés 15 000 Ft/db 50 €/db Sebzés 15 000 Ft/db 50 €/db

Társasvadászatok

Vaddisznó társasvadászat

Részvételi díj 13 főig: 900 000 Ft/3000 € /csoport/nap
minden további vadász: 45 000 Ft/150 €/fő/nap.
Nem vadászó kísérő részvételi díja: 15 000 Ft/50 € /fő/nap.

Az elejtett vad elszámolása a vadkan kivételével az egyéni
vadászati árjegyzék szerint történik. Sebzést, hibázást nem
számolunk fel.
Amennyiben egy nap alatt 4 vaddisznónál kevesebb kerül
terítékre, úgy a vadászvendég csak a részvételi díj 50
százalékát tartozik megfizetni. Eredménytelen vadászat
esetén a részvételi díj 10 százaléka fizetendő.
Vadkan trófea
agyarhossz
Ft
€
14,99 cm - ig
15,00- 17,99 cm
18,00 cm - felett

150 000
300 000
450 000

500
1 000
1 500

Nagyvad terelővadászat

13 főig. Részvételi díj: 900 000 Ft/3000 € /csoport/nap
minden további vadász: 45 000 Ft/150 €/fő/nap.
Nem vadászó kísérő részvételi díja: 15 000 Ft/50 €/fő/nap.
Az elejtett vad elszámolása a vadkan kivételével az egyéni
vadászati árjegyzék szerint történik. Sebzést, hibázást nem
számolunk fel. Amennyiben egy nap alatt 3 nagyvadnál
kevesebb kerül terítékre, úgy a vadászvendég csak a részvételi díj 50 százalékát tartozik megfizetni. Eredménytelen
vadászat esetén a részvételi díj 10 százaléka fizetendő.

Vadkan trófea

agyarhossz

14,99 cm - ig
15,00- 17,99 cm
18,00 cm - felett

Ft

€

150 000
500
300 000 1 000
450 000 1 500

Dámszarvas
Dámbika trófea
Trófeasúly
Ft
1,99 kg - ig
120 000
2,00 - 2,49 kg 210 000
2,50 - 2,99 kg
210 000
3,00 - 3,49 kg
300 000
3,50 - 3,99 kg
450 000
4,00 - 4,49 kg
735 000
4,50 - 4,99 kg 1 305 000

Ft/10gr
+1 800
+3 000
+5 700
+11 400
+16 500

€ €/10gr
400
700
700
+6
1 000
+10
1 500
+19
2 450
+38
4 350
+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 sebzés

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

Dámtehén, ünő, borjú
Elejtés 12 000 Ft/db 40 €/db
Sebzés 6 000 Ft/db 20 €/db

Egyéb költségek
Terepjáróhasználat
Trófeabírálat
Kísérés
Területen belüli személyszállítás

300 Ft/km
4 500 Ft/db

1 €/km
15 €/db

3 000 Ft/nap
10 € /nap
3 000 Ft/nap/vadász 10 € /nap/vadász

Személyszállítás:

külön megállapodás alapján.

Trófeaszállítás:

Vadhús

külön megállapodás alapján.

Gímszarvas
Őz
Muflon
Dámszarvas
Vaddisznó

Bőrök

Gímszarvas
Őz
Muflon
Muflon nyakbőr
Dámszarvas
Vaddisznó

Róka elejtése:

1 200 Ft/kg 4 €/kg
1 500 Ft/kg 5 €/kg
600 Ft/kg 2 €/kg
1 200 Ft/kg 4 €/kg
600 Ft/kg 2 €/kg
90 000 Ft/db
30 000 Ft/db
30 000 Ft/db
1 800 Ft/db
90 000 Ft/db
60 000 Ft/db

300 €/db
100 €/db
100 €/db
60 €/db
300 €/db
200 €/db

30 000 Ft/db 100 €/db

Szállás, ellátás
Szállás reggelivel
15 000 Ft/fő
Szállás félpanzióval
21 000 Ft/fő
Szállás teljes ellátással 25 500 Ft/fő
Reggeli a vadászat előtt 1 500 Ft/fő
Büféreggeli
3 000 Ft/fő
Főétkezés
5 700 Ft/fő

50 €/fő
70 €/fő
85 €/fő
5 €/fő
10 €/fő
19 €/fő

Március 1. és augusztus 10. között a szállásárakból 30%
kedvezmény!
Egyéb szolgáltatás
Italfogyasztás, stb. külön árjegyzék
szerint fizetendő.

Kutya
A vendégvadász vagy kísérője előzetesen egyeztetve magával hozhatja
kutyáját 3 000 Ft/nap/kutya* - 10 €/nap/kutya térítés ellenében,
amennyiben a kutya nem tartózkodik a vadászházban, gazdája
kennelben tartja. A kutya által okozott kárt a gazdája köteles megtéríteni.

A lsóper e
Vadregényes erdei környezetben, a Kelet-Bakony erdő
borította völgyében, Alsóperében várja Önöket meghitt,
baráti hangulatú vadászházunk és panziónk, amelyek lehetőséget
kínálnak a tökéletes kikapcsolódásra és a zavartalan pihenésre.
A hat hektáros ősparkkal rendelkező területen elhelyezkedő
vadászház 14, míg a panzió további 6 összkomfortos szobával
várja mind a pihenni vagy túrázni vágyó, mind az üzleti célból
érkező vendégeket.
Az aktív pihenésre vágyóknak ajánljuk a Kelet-Bakony egyedülálló természeti képződményeinek megtekintését.
A gasztronómiai élményekről éttermünk gondoskodik, amely
a magyar konyha jellegzetes ételei és helyi specialitások mellett
a vadételek hívei számára is változatos ételsort kínál. A parkban
szabadtéri sütés-főzési lehetőség, kerti kemence várja a vendégeket.
GPS koordináták: 47.22461, 17.987366
Szeretettel várja Önt a VERGA Zrt. Alsóperei Park Szállója!

Jelentkezési lap

Név:..........................................................................
Lakcím:.....................................................................
...................................................................................
Tel.:...........................................................................
E-mail:......................................................................
Vadásztársak száma:...............................................
Kísérők száma:........................................................
Időpont:....... Érkezés:.............ca.:............. órakor
Elutazás:....................................ca.:.............órakor
Vadfaj:.......................................................................
Mennyiség:...............................................................
Trófeaméret:............................................................
Egyéb kívánság:
...................................................................................

Grafika és tervezés: www.prihodajudit.hu

VERGA
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
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