Kalocsa

6

Karapancsa Nagykastély

M6

Szedres

Fadd

6

63

6

Miske

5

M6

Öcsény

2

1

54

M9

51

55

51

Pörböly

Bátaszék
56

Báta

3

7

Érsekcsanád

Baja

4

Szeremle 51
Bátmonostor

Nagybaracska

Mohács
56

Nagynyárad
Sátorhely

Kölked

6

Jánoshalma

55

Csávoly

55

Mélykút

Bácsalmás

Bácsborsód

Csátalja
51

Felsőszentiván
55 Tataháza

Bácsbokod

Vaskút

Dunafalva

M6

Érsekhalma

Nemesnádudvar
Sükösd

Sárpilis

M6

Dusnok

Decs

56

Császártöltés

Hajós

Fajsz

M9

6

Bonyhád

54

51

Tolna
Mözs
Bogyiszló

Szekszárd

Kecel

Öregcsertő

Bátya

Katymár

Gara

Madaras

Dávod
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Bácsszentgyörgy
Hercegszántó

GEMENC

GPS: 45.9570055 / 18.8219549

Karapancsa Izabella-lak

GPS: 45.9570055 / 18.8219549

1. Gemenc
2. Keselyűs
3. Báta

4. Pörböly
5. Lenes
6. Hajósszentgyögy

6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Telefon: 79 324-144
Fax: 79 324-181
gemenc@gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu

7. Pandúr-sziget
8. Karapancsa

ÁRJEGYZÉK
érvényes

2022.
március 1-től

Gemenc Vadászház

Pandúr Vadászház

A Gemenc Zrt. vadászterülete Magyarország déli részén – Szekszárd magasságától a déli országhatárig, a Duna mentében – található.
Az erdőgazdasági társaság Európa legnagyobb összefüggő hullámtéri erdőségében, Gemencen, a Duna két partján, az országhatár közelében fekvő
Karapancsai ártéri erdőségekben, valamint a Duna-Tisza közi homokhátságon, összesen mintegy 46 400 hektár vadászterületen gazdálkodik.

GPS: 46.149416 / 18.875831

GPS: 46.325307 / 18.901642

Pörböly Vadászház

Hajósszentgyörgy Vadászház

A gemenci gímszarvasállomány minőségét fémjelzi az 1986-ban terítékre
került, 271,00 C.I.C. pontszámú trófea, amely világelső is volt.
A terület vaddisznóállománya lehetővé teszi olyan hajtóvadászatok rendezését is, ahol 10 vadász naponta 20-30 vaddisznót is zsákmányolhat.
Egyéni vadászokat épp oly szívesen fogadunk, mint 15 fős vadászcsoportokat.
Vadászatra érkező vendégeinket különböző stílusú és árfekvésű vadászházakban fogadjuk és szállásoljuk el.
Vadászházaink szezonon kívül is vendégeink rendelkezésére állnak, lehetővé
téve az örök élményt jelentő felüdülést is.

GPS: 46.323949 / 19.131081

GPS: 46.189598 / 18.909176

Lenes Vadászház

Keselyűs Vadászház

GPS: 46.379221, 18.941823

Báta Vadászház

GPS: 46.131079 / 18.785504

GPS: 46.325456 / 18.856807

Általános tudnivalók
• A vadászat és/vagy szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt szerződést kell kötni a GEMENC Zrt.-vel, amely tartalmazza a szerződött
felek jogait és kötelezettségeit, valamint a megállapodás feltételeit.
• A bérvadászatra és/vagy szolgáltatásra szerződött személy jogosult jelen
árjegyzékben szereplő díj ellenében a szerződésben meghatározott vadat
a kijelölt helyen elejteni és/vagy szolgáltatásokat igénybe venni.
• A megkötött szerződés harmadik félre át nem ruházható.
• Jelen árjegyzék szerint bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, illetve vadászati engedéllyel, fegyvertartási engedéllyel, íjász-vadászat esetén
az előírt íjász vadászvizsgával és íjász-vadászjeggyel rendelkező személy
veheti igénybe.
• Szarvasbika és őzbak vadászaton a hivatásos vadász kísérő által becsült
trófea mérete ±15%-kal térhet el a szerződésben meghatározott trófeamérettől. A vadászvendégnek ezen eltérésen belül kell a zsákmányolt trófeának megfelelő árat az érvényes árjegyzék szerint kifizetni.
• Vaddisznó vadászaton 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 az esetleges kifogásait a lőjegyzéken tüntesse fel, annak aláírását megelőzően.
• Amennyiben a vadászvendég a szerződésben megállapodottnál nagyobb
trófeájú vad elejtésére határozza el magát a vadászat közben a területen,
azt írásban, egy külön nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megteheti.
Ezt a nyomtatványt a lőjegyzék mellékleteként kell kezelni.
• A terítékre került vad trófeájának kikészítését és bíráltatását kötelezően a
vadásztató Gemenc Zrt. végzi. A trófeakikészítés költségét jelen árjegyzékben foglalt árak tartalmazzák.
• A trófeabírálat költsége az elejtő vadász felé felszámításra kerül!
• Hibázást nem kell fizetni.
• Vadászat a balesetvédelmi oktatás és a nyomtatvány aláírása után kezdhető meg.
• A vadászházban és berendezéseiben okozott kárt a vendég köteles megtéríteni!
• Védett vad, illetve nem engedélyezett vadfaj elejtése esetén a vonatkozó
jogszabályban előírtak szerint kell az elkövetővel eljárni!
• Jelen árjegyzékben foglalt árak fizethetők €-ban, vagy Ft-ban. Forint
fizetés esetén a vadászat utolsó napján érvényes, MNB árfolyamát kell
alapul venni.
• Jelen árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t tartalmazzák!
A vadászat megrendelése és lekötése előzetes egyeztetéssel a Gemenci Erdőés Vadgazdaság Zrt.-nél személyesen, levélben vagy e-mailen történik.
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
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GÍMSZARVAS VADÁSZAT

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
a világhírű gemenci ártéri vadászterületen

GÍMSZARVASBIKA
Trófeasúly:

Ár

csapos

200 €

3,50 kg-ig

350 €

+Ár / 10 g

3,51 kg-tól

800 €

5,00 kg-tól

1 200 €

6,00 kg-tól

1 800 €

+9€

7,00 kg-tól

2 700 €

+ 11 €

8,00 kg-tól

3 800 €

+ 14 €

9,00 kg-tól

5 200 €

+ 26 €

10,00 kg-tól

7 800 €

+ 32 €

10,50 kg-tól

9 400 €

+ 55 €

11,00 kg-tól

12 150 €

+ 60 €

A Gemenc Zrt. valamennyi területén.
Használja ki az utóbőgésben a kedvezményes vadászati
lehetőséget Gemencen!
érvényes szeptember 20-tól január 31-ig
(4 vadásznap, 8-szori lesvadászati lehetőséggel)

+6€

1 db gímbika elejtés, trófeasúly:

(Sikertelen vadászat esetén a pausál ár 850 €)

A trófeasúly meghatározása:

24 órával a kifőzés után nagykoponyával (alsó fogsor nélkül) kell a trófeát
lemérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni.
Az agancshoz külön térítés nélkül tartozik a gyöngyfog is.

Sebzés:

• A hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúlynak megfelelő összeg 50%-a.
• A sebzések minimalizálása végett, kérjük a 18. oldalon javasolt
minimum vagy annál nagyobb fegyverkalibert használni.
nem kell fizetni

GÍMSZARVAS TARVAD
Szarvastehén, ünő:
Sebzés (tehén):
Hibázás (tehén):

70 €
nem kell fizetni
90 €

Sebzés (szarvasborjú):

45 €

Területi egyéni hivatásos-vadász vezetés,
szervezési és trófeakezelési díj (vadász/nap/terület):

4

140 €

Szarvasborjú elejtés:
Hibázás (szarvasborjú):

4,99 kg-ig

1 500 €

5,00–6,49 kg

2 400 €

6,50–8,00 kg

3 400 €

A pausál ár tartalmazza:

Szeptember 20-tól 6,00 kg trófeasúlyig a gímbika elejtésére 25%,
6,01 és 7,99 között 10% kedvezményt adunk!
Csapos gímszarvas bika elejtésére kedvezmény nem vonatkozik.

Hibázás:

PAUSÁL AJÁNLAT
GÍMSZARVAS BIKÁRA

nem kell fizetni

• 1 db gímbika elejtését, trófeáját.
• 1 vadász 4 éjszakai szállását (kétágyas szobában),
félpanzióval (A. osztály) a Gemenc Zrt. vadászházaiban
• 1. nap délután érkezés, vadászat, vacsora,
• 2-4. nap vadászat reggel, este,
• 5. nap vadászat, reggeli után távozás.
• Területi egyéni hivatásos-vadász vezetést, szervezési és trófeakezelési díjat.
• Az adott pausál ajánlatban megjelölt trófeaméretű gímbika terítékre
hozataláig szükséges közlekedési eszköz használatot.

Nem tartalmazza:

• Az adott pausál ajánlat teljesítése után történő közlekedési eszköz
használatot.
• Vadászjegy (vadászati engedély), biztosítás árát.
• Foglalási díjat, vadászati iroda szervezési költségét.
• Trófeabírálatot, állatorvosi igazolást.
• Minden egyéb elejtést, vagy egyéb szolgáltatást, amely a pausál
ajánlatban nem szerepel, a Gemenc Zrt. érvényes árjegyzéke szerint
kell téríteni.
• Ital, telefon, stb.
• Egyágyas felár
• Nem vadászó kísérő szállása félpanziós ellátással a vadászvendéggel
együtt, kétágyas szobában:
+ 300 € / fő

Figyelem: a sebzés elejtésnek számít!

20 €
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PAUSÁL AJÁNLAT

DÁM VADÁSZAT

TARVAD

DÁMBIKA

A Gemenc Zrt. valamennyi területén.

Érvényes október 1-től január 31-ig.
(4 vadásznap, 8-szori lesvadászati lehetőséggel)

Pausál ár:

		

1300 € / vadász

A pausál ár tartalmazza:

• 4 db gím tarvad elejtését (elejtés tekintetében gím helyett
dám is választható, illetve a tarvadak átválthatóak vaddisznó malacra).
• 1 vadász 4 éjszakai szállását (kétágyas szobában), félpanzióval
(A. osztály) a Gemenc Zrt. vadászházaiban
• 1. nap érkezés, vadászat, este vacsora,
• 2-4. nap vadászat reggel, este,
• 5. nap vadászat, reggeli után távozás.
• Területi egyéni hivatásos-vadász vezetést, szervezési és trófeakezelési díjat.
• Az adott pausál ajánlatban megjelölt vad terítékre hozataláig szükséges
közlekedési eszköz használatot.

Nem tartalmazza:

• Az adott pausál ajánlat teljesítése után történő közlekedési eszköz
használatot.
• Vadászjegy (vadászati engedély), biztosítás árát.
• Foglalási díjat, vadászati iroda szervezési költségét.
• Trófeabírálatot, állatorvosi igazolást.
• Minden egyéb elejtést, vagy egyéb szolgáltatást, amely a pausál
ajánlatban nem szerepel, a Gemenc Zrt. érvényes árjegyzéke szerint
kell téríteni.
• Ital, telefon, stb.
• Egyágyas felár
• Eredménytelen vadászat esetén 100 €/vad ára jár vissza!
• Nem vadászó kísérő szállása félpanziós ellátással a vadászvendéggel
együtt, kétágyas szobában:
+ 300 € / fő

Figyelem: a sebzés elejtésnek számít!
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Trófeasúly:

Ár

csapos

90 €

+Ár / 10 g
–

1,49 kg-ig

260 €

–

1,50–1,99 kg-ig

350 €

–

2,00–2,49 kg-ig

350 €

+ 5,5 €

2,50–2,99 kg-ig

625 €

+8€

3,00–3,49 kg-ig

1 025 €

+9€

3,50–3,99 kg-ig

1 475 €

+ 20 €

4,00–4,49 kg-ig

2 475 €

+ 42 €

4,5 kg-tól

4 575 €

+ 53 €

A trófeasúly meghatározása:

24 órával a kifőzés után nagykoponyával (alsó fogsor nélkül) kell a trófeát
lemérni. A trófeát a mérésig szellős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni.

Sebzés:

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

Hibázás:

nem kell fizetni

DÁMTEHÉN, ÜNŐ, BORJÚ
Dámtehén, ünő, borjú:
Sebzés:
Hibázás:
Területi egyéni hivatásos-vadász vezetés,
szervezési és trófeakezelési díj (vadász/nap/terület):

75 €
40 €
nem kell fizetni
20 €
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ŐZ VADÁSZAT

NYÁRI KÜLÖN AJÁNLAT!

ŐZBAK

PAUSAL ŐZBAKVADÁSZAT

Trófeasúly:

Ár

199 g-ig

110 €

200–269 g

200 €

270–349 g

200 €

A Gemenc Zrt. Hajós-Homoki és Lenes-Karasz
vadászterületein.

+Ár / g

Április 15-től augusztus 15-ig.

Pausál ár:

+ 4,5 €

350–399 g

560 €

+9€

400–449 g

1 010 €

+ 16 €

450–499 g

1 810 €

+ 31 €

500 g-tól

3 360 €

+ 40 €

A pausál ár tartalmazza:

Árjegyzék szerinti 2 db őzbak elejtése esetén a 3., 4. és minden további
őzbak elejtésére 30% kedvezményt adunk.

A trófeasúly meghatározása:

A trófea kifőzése és bírálata nagykoponyával történik. A fizető súly
a nagykoponyával mért súly – 90 g értéken kerül meghatározásra.

Sebzés:

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

Hibázás:

nem kell fizetni

ŐZSUTA, ŐZGIDA
Őzsuta, őzgida elejtése:
Sebzés és hibázás:
Területi egyéni hivatásos-vadász vezetés,
szervezési és trófeakezelési díj (vadász/nap/terület):

1 600 € / vadász

• 4 db 150-350 g trófeaméretű őzbak elejtését, ezek terítékre hozataláig szükséges terepjáró használatot.

50 €
nem kell fizetni

20 €

• 1 vadász 4 éjszakai szállását (kétágyas szobában),
félpanzióval (A. osztály) a Gemenc Zrt. vadászházaiban
• 1. nap érkezés, vadászat, vacsora,
• 2-4. nap vadászat reggel, este,
• 5. nap vadászat, reggeli után távozás.
• Területi egyéni hivatásos-vadász vezetést, szervezési és trófeakezelési
díjat.
• 4 db pausal csomagnak megfelelő trófeaméretű őzbak elejtését, ezek
terítékre hozataláig szükséges terepjáró használatot.

Nem tartalmazza:
•
•
•
•
•

Az adott pausál ajánlat teljesítése után történő terepjáró használatot.
Vadászjegy (vadászati engedély), biztosítás árát.
Foglalási díjat, vadászati iroda szervezési költségét.
Trófeabírálatot, állatorvosi igazolást.
Minden egyéb elejtést, vagy egyéb szolgáltatást, amely a pausál
ajánlatban nem szerepel, a Gemenc Zrt. érvényes árjegyzéke szerint
kell téríteni.
• Ital, telefon, stb.
• Egyágyas felár
• Nem vadászó kísérő szállása félpanziós ellátással a vadászvendéggel
együtt, kétágyas szobában:
300 € / fő.

Figyelem: a sebzés elejtésnek számít!
További feltételek:

• Amennyiben a vadászvendég a programban meghatározottnál
nagyobb trófeasúlyú vadat hoz terítékre, vagy 4 őzbaknál többet,
vagy egyéb más vadfajt is lő, a teljes árat a Gemenc Zrt. érvényes árjegyzéke alapján kell térítenie. Sikertelen vadászat esetén a pausál ár
200 €/db-bal kevesebb.
• Ha a vendég olyan őzbakot lő, amely 150 gramm alatti trófeasúlyú,
a pausál árcsökkentés összege 60 € / őzbak.
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VADDISZNÓ VADÁSZAT

VADDISZNÓ VADÁSZAT
EGYÉNI VADÁSZAT

TÁRSAS VADÁSZAT

Egyéni vadászat a Gemenc Zrt. szabad területi vadászterületein

Vaddisznóhajtás a Gemenc Zrt. szabad területi vadászterületein
Szervezési költség: 3-5 vadász
Szervezési költség: 6 vadász felett

1 500 € / nap / csoport
300 € / nap / vadász

(A területen való szállítást magában foglalja, sebzést, hibázást nem kell
fizetni.)

VADKAN ELEJTÉS
Agyarhossz

Ár

12,00–14,95 cm

400 €

15,00–17,95 cm

750 €

18,00–18,95 cm

1 100 €

19,00–19,95 cm

1 400 €

20,00–20,95 cm

1 600 €

21,00 cm-től

1 800 €

VADKAN ELEJTÉS
Agyarhossz

Ár

12,00–14,95 cm

400 €

15,00–17,95 cm

750 €

18,00–18,95 cm

1 100 €

19,00–19,95 cm

1 400 €

20,00–20,95 cm

1 600 €

21,00 cm-től

1 800 €

Sebzés:

300 €

Az agyarhossz meghatározása:

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.

VADDISZNÓ ELEJTÉS

VADDISZNÓ ELEJTÉS

A hosszméret alapjául a két alsó agyar külső ívén mért hossz átlaga számít.

Súly

Ár

Súly

350 €

50 kg zsigerelt testsúly felett

350 €

20–49 kg zsigerelt testsúlyban

200 €

Sebzés

150 €

20–49 kg zsigerelt testsúlyban

200 €

Sebzés

100 €

19 kg zsigerelt testsúlyig

75 €

Amennyiben a napi teríték:
4 db, vagy ennél kevesebb a szervezési díj
5 db-tól a szervezési díj
kell téríteni

70%-át
100%-át

19 kg zsigerelt testsúlyig

75 €

Sebzés

35 €

Hibázás:
Területi egyéni hivatásos-vadász
vezetés, és szervezési díj:
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Ár

50 kg zsigerelt testsúly felett

nem kell fizetni
20 €
vadász/nap/terület
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PAUSAL TERELŐVADÁSZATI
AJÁNLAT
Szabad területen
1 nap hajtás
8-10 fő

11-15 fő

db

4

5-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56<

€/fő

350

650

950

1250

1450

1750

1850

2050

2250

2450

2650

2850

db

4

5-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56<

€/fő

250

550

750

950

1150

1350

1450

1550

1750

1850

2050

2250

2 nap hajtás
8-10 fő

11-15 fő

db

8

9-15

16-20

21-25

26-29

30-34

35-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86-95

96<

€/fő

700

1200

1500

1800

2000

2250

2500

2900

3300

3700

4200

4600

5000

db
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9-15

16-20

21-25

26-29

30-34

35-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86-95

96<

€/fő

600

1100

1300

1500

1600

1800
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A program ára tartalmazza : a vaddisznó, gím- és dámtarvad
(utóbbi a Hajós-Homoki vadászterületen) elejtési díját, a területi
szervezési díjakat, a hajtók valamint a terepjárók használati költségeit.

Pausál ajánlat a szállásra teljes ellátással:

100 € / fő /nap

(szállás kétágyas szobában, reggeli, egytálétel és vacsora A. osztály)

Külön térítendők a következő költségek: vadászati iroda foglalásiszervezési díja, trófeabírálat, szállás és ellátás, egyágyas felár, ital, telefon,
a vadászházban nyújtott egyéb szolgáltatások, stb.
12

13

NYÁRI
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
vadkárelhárító vadászat keretében.

ÍJÁSZAT
Különleges ajánlat íjászok részére!
Érvényes: március 01. és augusztus 31. között
•
•
•
•

Vaddisznó elejtése malac (19 kg-ig) 		
75 € / db
Vaddisznó elejtése süldő (20 - 49 kg-ig)
150 € / db
Vadkan, koca, őzbak, gím tarvad elejtés árjegyzék alapján
Területi egyéni hivatásos-vadász vezetés
40 € / nap
és terepjáró használata 			
• Szállás (reggelivel) 			
45 € / fő / éj
• Főétkezés A.
			
24 € / db / nap

Az ár nem tartalmazza:

• Ital
• Egyéb vadászházi szolgáltatás
• Trófeabírálat

APRÓVAD VADÁSZAT
FÁCÁN
Fácán keresővadászat:
(3-5 vadász)

Napi teríték
Max. 50 db-ig

Elejtési díj
17 € / db

Elvitel
4 € / db

EGYÉB APRÓVAD
Vadfaj

Elejtési díj

Elvitel

Mezei nyúl

30 € / db

10 € / db

Vadkacsa

12 € / db

2 € / db

Vadliba

30 € / db

8 € / db

3 € / db

1 € / db

Balkáni gerle

Területi egyéni hivatásos-vadász vezetés,
és szervezési díj:

20 €
vadász/nap/terület

Figyelem: a sebzés elejtésnek számít!
Védett állatok lelövése esetén a természetvédelmi törvények szerinti
büntetés kiszabására kerül sor.

VADÁSZATI ILLETÉK
Trófeabírálati díjszabás:
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Gímbika

35 € / db

Őzbak

25 € / db

Vadkan 16 cm agyarhossztól

25 € / db
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SZOLGÁLTATÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK

SZÁLLÁS

ELLÁTÁS

A Gemenc Zrt. vadászházaiban kétágyas, fürdőszobás (tus, vagy kád) szobák
vagy apartmanok találhatók. Ha a vendég a kétágyas szobát külön kívánságra egyedül veszi igénybe, egyágyas felárat kell térítenie. A szoba árak a
vadászház minősítésének megfelelő minőségű reggelivel együtt értendők.

Étkezés

A szobaárak reggelivel fő/éjszaka vonatkoznak.
Karapancsa Vadászkastély
Apartman: 100 €
Szoba: 80 €
Keselyűs, Lenes,
Hajósszentgyörgy

Egyágyas felár: 15 €

Szoba: 70 €

Egyágyas felár: 15 €

Gemenc, Pörböly,
Pandúr

Szoba: 60 €

Egyágyas felár: 15 €

Izabella-lak
(Karapancsa), Báta

Szoba: 50 €

Egyágyas felár: 10 €

Keselyűs Vadászház (I. osztály)
2 db kétágyas apartman
7 db kétágyas szoba

Pörböly Vadászház (I. osztály)
2 db kétágyas szoba
2 db háromágyas szoba

Gemenc Vadászház (I. osztály)
4 db kétágyas szoba

Pandúr Vadászház (I. osztály)
2 db kétágyas szoba
1 db egyágyas szoba

Lenes Vadászház (I. osztály)
12 db kétágyas szoba
1 db háromágyas szoba
Hajósszentgyörgy Vadászház
(I. osztály)
6 db kétágyas szoba
Báta Vadászház (II. osztály)
3 db kétágyas szoba

Karapancsa Izabella-lak
(I. osztály)
7 db kétágyas apartman
Karapancsa Vadászkastély
(I. osztály)
4 db kétágyas apartman
5 db kétágyas szoba
2 db egyágyas szoba

A Gemenc Zrt. a 12 éven aluli gyermekek számára a szállás- és ellátás
díjából 50% kedvezményt ad!

reggeli (szállás nélkül)

15 €

főétkezések A.

24 €

főétkezések B.

20 €

egytálétel

16 €

uzsonna csomag

8€

Reggeli, hideg vacsora:

Hideg felvágott, tojás, sajtféleségek, tea, tej, kávé, kakaó, méz,
kenyér, péksütemény a vendég kívánsága szerint.

Főétkezések A. osztály:

Előétel, leves, kétféle húsétel, körettel, saláta, édesség, gyümölcs.

Főétkezések B. osztály:

Előétel, leves, egyféle húsétel, körettel, saláta, édesség, gyümölcs.
Egytálétel: Egyféle húsból készült főétel (tartalmas leves vagy
egytálétel) és tésztaféle (keltkalács, sütemény), valamint gyümölcs.
Hajtóvadászatok alkalmával, egytálételt szolgálunk fel.

Uzsonna csomag:

• Kettő darab szendvics és gyümölcs.
• Vagy délutáni kávé és sütemény.
A főétkezéseken kívüli egyéb étkezési kívánságok külön megegyezés
szerint, többletként kerülnek elszámolásra.

Ital:

A vadászházban fogyasztott italok a külön italárjegyzék szerint fizetendők.

BŐRÖK, GEREZNÁK
Őzbőr

30 € / db

Szarvasbőr

100 € / db

Vaddisznóbőr

150 € / db

Rókabőr

50 € / db

VADHÚS
Őzhús

6 € / kg

Szarvashús, Dámhús

4 € / kg

Vaddisznóhús

2 € / kg

(Fenti árakon csak egész vad vásárolható, szőrben-bőrben, zsigerelt állapotban, őz, szarvas és dám esetében fej és lábak nélkül mérve, vaddisznó
esetében fejjel és lábbal mérve.)
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
JÁRMŰHASZNÁLAT, SZÁLLÍTÁS
Lovaskocsi vagy szán

20 € / óra

Terepjáró

1,2 € / km

Csónak

2 € / óra

Motorcsónak 4 személyig

8 € / óra

Traktor

8 € / óra

Mikrobusz 8 személyig

1,5 € / km

Busz

2,5 € / km

Állásidő 1-8 óra (mikrobusz és busz)

7 € / óra

Állásidő 8 órán túl (mikrobusz és busz)

70 € / nap

5 € / nap / kutya

Vadászházban

50 € / alkalom

Kennelben vagy kutyaházban:

A vendégvadász vagy kísérője – előre egyeztetetten – hozhatja magával a
kutyáját (kutyáit) 5 € / nap / kutya térítés ellenében, amennyiben a kutya
a vadászházba nem lép be, gazdája kennelben tartja.

A vadászterület kiterjedése 20 340 ha, erdősültség 90%.
Éves teríték:

Gímszarvas
350 db

Vaddisznó
2100 db

Őz
15 db

Karapancsa vadászterület
A vadászterület kiterjedése 13 319 ha, erdősültség 33%.

Gímszarvas
110 db

Vaddisznó
485 db

Őz
10 db

Hajós-Homoki vadászterület
A vadászterület kiterjedése 10 048 ha, erdősültség 90%.
Éves teríték:

Vadászházban:

Ha a kutyát a gazdája a vadászházba (szobába) beviszi, alkalmanként
50 € külön gőzporszívós takarítási költséget köteles a vadászvendég
téríteni. A kutya által okozott kárt a gazdája köteles megtéríteni.

LÖVEDÉK

Gímszarvas
450 db

Vaddisznó
230 db

Őz
35 db

Dámszarvas
25 db

Lenes-Karasz vadászterület

A Gemenc Zrt. vadászterületein az egyes vadfajok vadászata során használható legkisebb lövedékátmérők az alábbiak:
Vad

min. kaliber

Őz

5,6 mm

Gímszarvas, dámszarvas,
vaddisznó

7,0 mm

Gímbika szarvasbőgéskor,
vaddisznó hajtásban

7,62 mm
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Gemenc vadászterület

Éves teríték:

KUTYA
Kennelben vagy kutyaházban

A GEMENC Zrt.
VADÁSZTERÜLETEI

A vadászterület kiterjedése 2 720 ha, erdősültség 30%.
Éves teríték:

Gímszarvas
15 db

Vaddisznó
65 db

Őz
20 db
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