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Üdvözöljük Önt a TAEG Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt-nél!

A TAEG Zrt. két vadászterületen, Sopron és Röj-

tökmuzsaj-Iván térségében összesen 19.200 hektá-

ron gazdálkodik.

A Röjtök-Iváni, síkvidéki vadászterületünkön 

(13.988 ha) évente átlagosan 600 db gímszarvas, 

900 db vaddisznó, 200 db őz, valamint 15 db dám 
kerül terítékre. A vadászterületen magas szintű 
vadgazdálkodás folyik. Ezt jól fémjelzi az évente 

emelkedő számú, 2017 szeptemberében már 3 db 
aranyérmes gímbika elejtése.  Ez a minőségi javu-

lás a több éve végzett tudatos gazdálkodás eredmé-

nye. A terület különlegessége a nagyon eredménye-

sen folytatott holdvilágos vaddisznóvadászat.

A Soproni, hegyvidéki vadászterületünkön (5.230 
ha) a teríték ennél szerényebb: 60 db gímszarvas, 

110 db őz, valamint 120 db vaddisznó. Ezen a válto-

zatos, hegyvidéki területen csak őzbak és gímbika 
vadászatára nyújtunk lehetőséget.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését valamely 
vadászterületünk után, kérjük keresse bizalommal 

vadászatszervező kollégánkat!

 Vadászüdvözlettel:

 TAEG

Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

KÖSZÖNTŐ



ÁLTALÁNOS 
TUDNIVALÓK

A TAEG Zrt. vadászterületein belföldi vadászven-

dégként csak érvényes vadászjeggyel és érvényes fegy-

vertartási engedéllyel rendelkező 18. életévét betöl-
tött magyar állampolgár vadászhat.

Vadászterületeinken az a külföldi állampolgár va-

dászhat, aki rendelkezik érvényes magyar vadászati 

engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással, érvényes 
európai fegyvertartási engedéllyel, valamint betöltöt-

te a 18. életévét.

Bérvadászat csak megkötött bérvadászati szerződés 
birtokában kezdhető meg.
A vadászatról az elszámolás a mindkét fél által aláírt 

vadászati jelentés, valamint lőjegyzék alapján történik. 
A vadászvendég köteles trófeás vad (kivéve vadkan) 

elejtése esetén a szerződésben rögzített trófeanagy-
sághoz képest 15  % eltérést elfogadni.
Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

A vadászattal kapcsolatos észrevételeit kérjük a lője-
gyzéken feltüntetni!
Az árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgal-

mi adót tartalmazzák.

Az euróban megadott árak forintra történő átszámí-
tása a vadászat befejező napján érvényes MNB devi-
zaárfolyamon történik.

Aktuális híreinkről, akcióinkról tájékozódjon honla-
punkon a http://taegrt.hu/vadgazdalkodas címen, 

illetve érdeklődjön telefonon vadászatszervezőnknél.
Vadászati időpontfoglalás a központi vadászatszerve-
ző munkatársunknál lehetséges. 

Elérhetőségei:
+36 30/719-95-94
jagd@taegrt.hu

FAX:+36/99-388-001

GÍMSZARVAS

GÍMBIKA ELEJTÉSE
Vadászidény: szeptember 01.  – január 31.

Nagykoponyás trófeatömeg       €                  €/10 g
1,99 kg alatt                  300

2,00 kg–2,99 kg          600

3,00 kg–3,99 kg          900

4,00 kg–4,99 kg          1200
5,00 kg–5,99 kg          1350        + 7
6,00 kg–6,99 kg          2050        + 9
7,00 kg–7,99 kg          2950        + 11
8,00 kg–8,49 kg          4050        + 13
8,50 kg–8,99 kg          4700        + 15
9,00 kg–9,49 kg          5450        + 18
9,50 kg–9,99 kg          6350        + 22
10,00 kg–10,49 kg          7450        + 28
10,50 kg–10,99 kg          8850        + 34
11,00 kg felett                   10550        + 44

Bőgésben 5 kg alatti gímbikára nem fogadunk vendégvadászt.

KEDVEZMÉNYES GÍMBIKA LELÖVÉSEK     

Gímbika  2,99 kg-ig október 15-től  450 €
Gímbika  3,00-4,99 kg-ig október 15-től * 700 €

* Amennyiben a trófeatömeg maximum 5 %-kal haladja meg a felső határértéket 
(4,99  kg), akkor a kedvezményes áron felül 7 €/10 g felár kerül felszámításra. E feletti 
eltérés esetén a teljes árjegyzéki áron kerül kiszámlázásra a trófea.
Az árak a trófeabírálatkor megállapított, kifőzés utáni 24 órás nagyko-

ponyás tömegre vonatkoznak.

Sebzés esetén a kísérő vadász által becsült trófeatömeghez tartozó díj 
50 %-át kell megtéríteni.

Csapos gímbika 150 €
Gímbika hibázása 240 €
GÍMTEHÉN VAGY GÍMÜNŐ ELEJTÉSE 140 €

Vadászidény: szeptember 1. – január 31.
Gímtehén vagy ünő sebzése  70 €
GÍMBORJÚ ELEJTÉSE 90 €

Vadászidény: szeptember 1. – február 28.
Gímborjú sebzése 45 €

Gím tarvad hibázása esetén díjat nem számítunk fel.

VENDÉGKÍSÉRÉS: 20     €/vadász/naptári nap

Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a vadászatról 
készült számla teljesítés időpontjában érvényes 

MNB-devizaárfolyamon történik.



DÁMSZARVAS

DÁMBIKA ELEJTÉSE
Vadászidény: október 1. – február 28.

Nagykoponyás trófeatömeg        €     €/10g

1,99 kg alatt           400
2,00 kg–2,49 kg          650
2,50 kg–2,99 kg          800     + 9
3,00 kg–3,49 kg          1 250     + 13
3,50 kg–3,99 kg          1 900     + 26
4,00 kg–4,49 kg          3 200     + 44
4,50 kg felett          5 400     + 66

Az árak a trófeabírálatkor megállapított, kifőzés utáni 
24 órás nagykoponyás tömegre vonatkoznak.

Sebzés esetén a kísérő vadász által becsült trófeatö-

meghez tartozó díj 50 %-át kell megtéríteni.

Dámbika hibázása 120 €

DÁMTEHÉN VAGY ÜNŐ ELEJTÉSE 100 €
Vadászidény: október 1. – január 31.

Dámtehén vagy ünő sebzése 50 €

DÁMBORJÚ ELEJTÉSE 80 €
Vadászidény: október 1. – február 28.

Dámborjú sebzése 40 €

Dám tarvad hibázása esetén díjat nem számítunk fel.

VENDÉGKÍSÉRÉS: 20     €/vadász/naptári nap

 Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a vadászatról 
készült számla teljesítés időpontjában érvényes 

MNB-devizaárfolyamon történik.

ŐZ

ŐZBAK ELEJTÉSE
Vadászidény: április 15. – szeptember 30.

Kiskoponyás trófeatömeg       €        €/g

199 g  alatt          170  
200 g–299 g         170        + 3

300 g–349 g            470        + 6

350 g–399 g            770        + 12

400 g–449 g            1 370       + 18

450 g–499 g           2 270       + 24
500 g felett        3 470       + 30

Az árak a trófeabírálatkor megállapított, kifőzés utáni 
24 órás kiskoponyás tömegre vonatkoznak.

Sebzés esetén a kísérő vadász által becsült trófeatö-

meghez tartozó díj 50 %-át kell megtéríteni.

Őzbak hibázása 35 €

ŐZSUTA ÉS GIDA ELEJTÉSE 40 €
Vadászidény: október 1. – február 28. 

Őz suta vagy gida sebzése 20 €

Őz sutavad hibázása esetén díjat nem számítunk fel.

VENDÉGKÍSÉRÉS: 20     €/vadász/naptári nap

 Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a vadászatról 
készült számla teljesítés időpontjában érvényes 

MNB-devizaárfolyamon történik.



VADDISZNÓ
(Egyéni vadászat)

VADKAN ELEJTÉSE
Vadászidény: egész évben

Nagyagyar átlaghossz  

11,99 cm-ig és 50 kg felett 300 € 

12,00 cm–15,99 cm 700 €
16,01 cm felett   1400 € 

Vaddisznó kan sebzése 100 €

Vaddisznó koca, süldő és malac sebzése 50 €

KOCA ELEJTÉSE (50 kg testtömeg felett) 300 €
Vadászidény: egész évben

SÜLDŐ ELEJTÉSE 150 € 

Vadászidény: egész évben 

MALAC ELEJTÉSE (20 kg testtömegig) 90 €
Vadászidény: egész évben

Vaddisznó hibázása esetén díjat nem számítunk fel.

VENDÉGKÍSÉRÉS: 20    €/vadász/naptári nap

 Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a vadászatról 
készült számla teljesítés időpontjában érvényes 

MNB-devizaárfolyamon történik.

SZOLGÁLTATÁSOK

SZÁLLÁS  /fő/éj

Reggelivel  40 €
Reggeli nélkül           30 €
Kutya a vadászházban  15 €/kutya/éj
Egyágyas felár*  15 €/szoba/éj
    *foglaltság függvényében kétágyas szoba esetén

ÉTKEZÉS (ital nélkül)  /adag

Választék:         1.       2.         3.
Ebéd vagy vacsora 12 €      15 €        18 €

1. Egyszerű: Egytálétel, desszert, kávé

2. Házias: Leves, főétel, desszert, kávé
3.  Kiadós: Előétel, leves, főétel, desszert, kávé, sajt, 

gyümölcs

Hidegvacsora                         12 €

Reggeli                                     10 €

SZÁLLÍTÁS 

Terepjáró gépkocsi  1,00 €/km

Személygépkocsi  0,8 €/km

TRÓFEABÍRÁLAT /trófea

Gím- és dámszarvas 40 €

Őz és vadkan 20 €

Az euróban megadott árak forintra történő átszámítása a vadászatról 
készült számla teljesítés időpontjában érvényes 

MNB-devizaárfolyamon történik.




