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Kedves Vadásztársunk!

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. patinás 
történelmi múlttal rendelkező Kab-hegyi vadász-
területe a Balatontól északra, a Déli-Bakony egyik 
legjellegzetesebb domborzati egységén található. 
Az egykoron az ősi magyar főnemesi Zichy család 
birtokában lévő, híres vadászati értékkel bíró vadász-
terület mintegy 8200 hektáron biztosít vadászati 
lehetőséget. 
A terület középhegységi ökológiai adottságokkal 
rendelkező magas erdősültség, ahol az Erdőgazdaság 
egyik célja az élőhellyel összhangban folytatott 
minőségi vadgazdálkodás. A rendkívül változatos 
geológiai felépítésű Kab-hegy oldalába az egykoron 
sűrűn előbukkanó források kisebb-nagyobb völgyeket 
vájtak, melyek kiváló élőhelyet nyújtanak az itt található 
nagyvad számára. Északi oldalon a bükkös, délen pedig 
a cseres állományaink táplálékot, a sűrű aljnövényzetű és 
fiatal erdeink pedig búvóhelyet biztosítanak a részükre. 
A nagyvadas területen gím, őz és muflon elejtésére, 
valamint vaddisznó vadászatára kínálunk lehetőséget. 
Kiemelkedően jó a területen terítékre kerülő 
muflon kos trófeák minősége, magas színvonalúak és 
különösen hangulatosak a téli időszakban megszervezett 
terelővadászatok.

Kapcsolat:
Telefon: +36/88-591-540, +36 30/300 7004

E-mail: vadaszat@verga.hu
Web: www.verga.hu

Legyen 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 szerződésben meghatározott előleget az alábbi 

bankszámlaszámra kérjük utalni: 
 Bank: Budapest Bank

Számlaszám: 10104820-16235660-00000005 
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, muflon kos, vadkan 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.



Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os 
Euro árfolyam esetén értendők. Az euróban megadott árak 

forintra történő átszámítása a vadászat befejező napján 
érvényes MNB deviza árfolyamán történik.

Az érvényes vadászati idényekről tájékozódjon 
honlapunkon:

www.verga.hu

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Amennyiben a vadászvendég a szerződésben megállapo-
dottnál 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 környezeté-

ben 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.

Lemondási feltételek a vadászat előtt
Egyéni vadászat esetén

61 nappal a lemondás térítésmentes. A befizetett előleget 
30 napon belül visszautaljuk. 60-30 nappal az előleg 50%-a 

fizetendő. 29- nappal az előleg 100%-a fizetendő.
Társasvadászatok esetében

181 nappal a lemondás térítésmentes. A befizetett előleget 
30 napon belül visszautaljuk. 180-90 nappal az előleg 50%-a 

fizetendő. 89- nappal az előleg 100%-a fizetendő.



Gímszarvas
  

Trófeasúly                  Ft/db    Ft/10gr     €/db      €/10gr       
2,99 kg-ig                  170 000               -         500        -     
3,00-3,99 kg     238 000               -         700        -     
4,00-4,99 kg     340 000               -      1 000       -       
5,00-5,99 kg     374 000      +2 040     1 100    +6        
6,00-6,99 kg     578 000      +2 380     1 700      +7        
7,00-7,99 kg     816 000      +3 060     2 400   +9        
8,00-8,99 kg  1 122 000      +4 080     3 300          +12        
9,00-9,99 kg  1 530 000      +5 440     4 500          +16        
10,00-10,49 kg  2 074 000      +6 800     6 100          +20        
10,50-10,99 kg       2 414 000    +13 600     7 100          +40        
11,00 kg  felett       3 094 000    +17 000     9 100          +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.

Gímtehén, ünő 
Elejtés  44 200 Ft/db  130 €/db     
Sebzés   22 100 Ft/db       65 €/db      
   

Gímbika trófea

Csapos bika
Elejtés:                        88 400                -        260              -
Sebzés:                        44 200                -        130              -

Gímborjú
Elejtés  23 800 Ft/db   70 €/db   
Sebzés  11  900  Ft/db    35 €/db

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



  Muflon
 
                     
Csigahossz              Ft/db       Ft/cm        €/db  €/cm    
69,99 cm-ig             442 000                 -        1 300             -    
70,00-74,99 cm   476 000      +34 000       1 400      +100       
75,00-79,99 cm   646 000      +40 800       1 900      +120       
80,00-84,99 cm   850 000      +51 000       2 500      +150       
85,00-89,99 cm    1 105 000      +61 200       3 250      +180
90,00 cm-től        1 411 000    +102 000       4 150           +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 bárány 
Elejtés  15 300 Ft/db  45 €/db    
Sebzés    7 480 Ft/db  22 €/db 

Muflon juh, jerke
Elejtés   30 600 Ft/db  90 €/db
Sebzés   15 300 Ft/db  45 €/db

Preparálás
Muflon kos vállmontázzsal           119 000 Ft/db       350 €/db
Faragott alátét                                 27 200 Ft/db         80 €/db

Muflon kos trófea

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



Oz
                 
Trófea súly        Ft/db      Ft/gr        €/db   €/gr    
99 gr-ig             20 400              -       60         -
100-199 gr          40 800              -         120         -
200-249 gr          74 800          340     220      1
250-299 gr          91 800      680     270      2
300-349 gr        125 800       1 360     370      4
350-399 gr        193 800       2 720     570      8
400-449 gr        329 800       4 080     970    12
450-499 gr        533 800       8 500  1 570    25
500-549 gr        958 800   8 500  2 820    25
550 gr felett   1 383 800  8 500  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
A hivatásos vadászkísérő által 
becsült trófeasúlynak megfelelő 
összeg 50%-a.

,,
Őzbak trófea

Őzsuta és őzgida
Elejtés  13 600 Ft/db    40€/db
Sebzés   6 800 Ft/db    20€/db

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



         Vaddisznó                              egyéni vadászat
             

 
Agyarhossz             Ft/db      Ft/mm     €/db        €/mm
                                          13,99 cm  - ig          136 000                  -       400       -    
14,00 - 15,99 cm   204 000         +5 100      600  +15    
16,00 - 17,99 cm   306 000         +6 800      900  +20    
18,00 cm - felett   442 000       +11 900    1 300  +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.

Süldő (20-50 kg zsigerelt súly)

Elejtés  34 000 Ft/db   100 €/db    
Sebzés  17 000 Ft/db     50 €/db  
  

Vadkan sebzés  
                 68 000 Ft/db   200 €/db  

 Koca (50 kg zsigerelt súly felett)
           Elejtés  102 000 Ft/db  300 €/db            

 Sebzés  51 000 Ft/db  150 €/db

Malac (20 kg zsigerelt súlyig)

Elejtés  34 000 Ft/db  100 €/db   
Sebzés  17 000 Ft/db    50 €/db

Vadkan trófea

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



Társasvadászat

  

13 főig. Részvételi díj: 1 020 000 Ft/3000 € /csoport/nap
Minden további vadász:  51 000 Ft/150 €/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 rész-
vételi díj 50 százalékát tartozik megfizetni. Eredménytelen 
vadászat esetén a részvételi díj 10 százaléka fizetendő.

     

Nagyvad terelővadászat     

Vadkan trófea            a g yarhossz             Ft         €
                                       14,99 cm-ig               170 000      500
                                       15,00-17,99 cm         340 000    1 000 
                                           18,00 cm-felett          510 000    1 500 

Nem vadászó kísérő részvételi díja:     17 000 Ft/50 €/fő/nap

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



   Dámszarvas
     

 
Trófeasúly             Ft/db       Ft/10gr        €/db    €/10gr    
1,99 kg - ig           136 000                  -             400               -    
2,00 -  2,49 kg      238 000                  -             700               -    
2,50 - 2,99 kg       238 000      +2 040            700            +6    
3,00 - 3,49 kg       340 000      +3 400         1 000          +10    
3,50 - 3,99 kg       510 000      +6 460         1 500          +19    
4,00 - 4,49 kg       833 000    +12 920         2 450          +38    
4,50 - 4,99 kg    1 479 000    +18 700         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
Elejtés   27 200 Ft/db   80 €/db  
Sebzés   13 600 Ft/db   40 €/db  

Dámbika trófea

Dámborjú
Elejtés   13 600 Ft/db   40 €/db   
Sebzés     6 800 Ft/db   20 €/db  

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 



Vadhús
Gímszarvas    1 360 Ft/kg    4  €/kg    
Őz                1 700 Ft/kg    5  €/kg
Muflon             680 Ft/kg     2  €/kg
Dámszarvas   1 360 Ft/kg     4  €/kg
Vaddisznó        680 Ft/kg     2  €/kg

 Egyéb  költségek
 

Róka elejtése:  ingyenes.  Sakál elejtése: ingyenes. 
 

Bőrök
Gímszarvas      102 000 Ft/db   300  €/db    
Őz                    34 000 Ft/db   100  €/db
Muflon               34 000 Ft/db   100  €/db          
Muflon nyakbőr  20 400 Ft/db     60  €/db
Dámszarvas     102 000 Ft/db   300  €/db
Vaddisznó         68 000 Ft/db    200  €/db

  

Terepjáróhasználat                      340 Ft/km                  1 €/km        
Trófeabírálat                              6 120 Ft/db                  18 €/db            

 
    

Kísérés                                      3 400 Ft/nap               10 € /nap
  
  

Területen belüli személyszállítás    3 400 Ft/nap/vadász   10 € /nap/vadász 

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 

Személyszállítás: 
külön megállapodás alapján.

Trófeaszállítás: 
külön megállapodás alapján.



Egyéb szolgáltatás
Italfogyasztás, stb. külön árjegyzék 

szerint fizetendő.

Szállás, ellátás 

Alsópere
2 fő/szoba- fő/éj       40 €/13 600 Ft               30 €/  10 200 Ft      18,5 €/6 290 Ft
1 fő /szoba/éj        50 €/17 000 Ft               40 €/  13 600 Ft          23,5 €/7 990Ft

Ellátás
Reggeli               5 100 Ft/adag             15 €/adag
Ebéd vagy Vacsora            6 800 Ft/adag                     20 €/adag

Idegenforgalmi adó külön térítendő.

Az árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A forintban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, 340 Ft-os euró árfolyam  

esetén értendők. Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása  
a vadászat befejező napján érvényes MNB deviza árfolyamán történik. 

Kutya
A vendégvadász vagy kísérője előzetesen egyeztetve magával hozhatja 

kutyáját 3 400 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.



Jelentkezési lap

Név:..........................................................................
Lakcím:.....................................................................
...................................................................................

Tel.:...........................................................................
E-mail:......................................................................

Vadásztársak száma:...............................................    
Kísérők száma:........................................................ 
Időpont:....... Érkezés:.............ca.:............. órakor
Elutazás:....................................ca.:.............órakor

Vadfaj:.......................................................................    
Mennyiség:...............................................................   
Trófeaméret:............................................................ 

Egyéb kívánság: 
...................................................................................





 VERGA 
Veszprémi  Erdőgazdaság Zrt.
H-8200 Veszprém, Jutasi u. 10.

Tel.:(36) 88/591-540
E-mail: vadaszat@verga.hu

Web: www.verga.hu


