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Kazahsztán egy fantasztikus ország, álomszép tájakkal, kiváló vadállománnyal. Különösen 
érvényes ez a kőszáli kecske állományra. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy úgy mennyiségi 
mint minőségi tekintetben az itt található kőszáli kecske állomány egyike a legkiválóbbaknak. 
Ezt támasztja alá több mint negyed százados tapasztalatunk, amit vadászvendégeink sikerei 
fémjeleznek. Az elejtési sikerarányt évek óta 100%. 
 
E vadászat fő színhelye a kínai határ mentén húzódó Dzsungár Alatau hegység csaknem 400 
km hosszú hegyláncolata. A vadászat az évszaktól függően 2500-3000 m magasan zajlik. 
Kirgíziával összehasonlítva ezek a hegyek könnyebben járhatók, a vadászterületek egy része 
terepjáró autóval jól megközelíthető és lóval gyakorlatilag mindegyik terület vadászható. 
Általánosságban elmondható, hogy a szibériai kőszáli kecske 100 cm szarvhossztól éri el a 
vadászható trófeaméretet. A Dzsungár Alatauban ennél lényegesen jobb méretek várhatók. Jó 
átlagosnak itt a 110-120 cm szarvhossz tekinthető, a kiváló bakok 120-125 cm szarvhosszt 
érhetnek el, minden e feletti méret már kapitálisnak számít. A csúcsértékek elérhetik, sőt 
meghaladhatják a 140 cm-t is. A szarvak vastagsága és alakja széles határok közt változhat, 
de elmondható ez a szarvak gyűrűzöttségére is. 
A legjobb területek a Dzsungár Alatau észak-keleti részén találhatók, név szerint az Alakol és 
a Tochty régiókban. A vadászatainkat ezeken a területeken szervezzük. Kérjük tájékoztasson 
minket a vadászat előtt a fizikai állóképességéről és hogy milyen trófeaerősségű kőszáli bakot 
szeretne lőni, hogy Önnek a megfelelő vadászterületet kiválaszthassuk. 
A legjobb időpont augusztus eleje és október vége közé esik. 
Az esélyeket tekintve ezen belül valamennyi időpont egyaránt jó, szeptember közepéig 
viszonylag stabil és kellemesen meleg időre számíthatunk. A kőszáli bakok ebben az időben 
fényes nyári szőrzetben pompáznak, amely preparálásra kiválóan alkalmas. Akinek a 
hosszabb, téli szőr tetszetősebb, október elejétől ajánljuk a vadászatot. 
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Kapitális kőszáli kecske, 137 cm-es szarvhosszal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szállás és a vadászat 
A vadászat kiindulópontja az 1. számú bázistábor, ami kétszemélyes faházakból és egy 
főépületből áll. Utóbbi szolgál az étkezések lebonyolítására is. Itt csak az érkezéskor és 
elutazáskor vannak a vadászok. A megérkezés napján a hegyek között található 2. számú 
főtáborba mennek tovább a vadászaink, amely jurtákból és nagyméretű sátrakból van 
kialakítva, ágyakkal, nappali és étkezősátrakkal, zuhanyozóval, WC-vel. Itt kapja meg minden 
vendég a kísérővadászát, akivel lóháton mennek ki a hegyek közé, a vadászterületre, ahol a 
tulajdonképpeni vadászat egyszerű, külső alkalmi táborokból kiindulva zajlik, amelyek 
minimális komfortot biztosító kis sátrakból állnak. Ha a vadászat 3-5 nap alatt az egyik 
területrészen nem vezet eredményre, a 2. bázistáborba visszatérve újabb élelemtartalékkal 
feltankolva egy másik területen vadászunk tovább. 
Maga a vadászat lóhátas és gyalogos cserkelés kombinációjával történik. Ezek a hegyi lovak 
nyugodtak és lépésben mennek. A lovaglásban járatlan vadászoknak sem okoznak különösebb 
problémát. Előnyére válik persze annak, aki még sohasem ült lovon, a vadászat előtt néhány 
lovaglóleckét venni, már csak a lóval való bánásmód legalapvetőbb fogásaival való 
megismerkedés miatt is. A Dzsungár Alatau ezen vadászterülete magashegységi fennsík 
jellegű, amely árkokkal, kanyonokkal szabdalt. A hosszabb-rövidebb lovaglás mellett, kisebb-
nagyobb gyalogos cserkelés azonban elengedhetetlen. Bár a Dzsungár Alatau hegyei 
könnyebben járhatók, mint Kirgízia hegyvidéke, célszerű erre a vadászatra is erőnlétileg 
alaposan felkészülni. 



 3 

A lőtávolság a tapasztalatok szerint 150-300 m közé esik. A nyugodt lövésre, a kellő 
feltámasztásra oda kell figyelni és időt kell szánni. Célszerűen javasolt kaliberek a lapos 
röppályájú lövedékek, mint a 6,5x68, 7mm Rem.Mag., 8x68 és hasonlóak. A nálunk 
elterjedtebb 7x64-es, 30-06-os kaliberek is alkalmasak, de könnyebb, 9 gr körüli 
lövedéksúllyal. A fegyvert célszerű 200 m-re pontra belőni és ellenőrizni a 100 és 300 m-re 
érvényes találati pontokat. Tekintve, hogy a távolságbecslés a hegyek között nem egyszerű, 
távolságmérőt mindenképpen célszerű magunkkal vinni. 
A vadásztatás nagy szakmai hozzáértéssel zajlik, gyakorlatilag 100%-os eredménnyel lehet 
számolni. A vadászkísérők a területüket kiválóan ismerő, külföldi vendégek vadásztatásában 
jártas, elhivatott vadászok, akik az eredményességben anyagilag is érdekeltek. 
 

 
 
 
 
 
 
Az 1. Bázistábor 

 
 

 
 
 
 
Mobil tábor a hegyek között 
 

Szibériai őzbak 
A Dzsungár Alatau területen kis létszámú szibériai őzbakállomány él. Az elejtési esélyek 
minimálisak. 
 
Maral 
A terület erdősültebb részei híresek nagy agancsú maralszarvas bikáiról. Kapitális példányok, 
akár 15 kg-os, kivételesen még erősebb trófeák származnak innen. Ha Ön maralra is szeretne 
vadászni, annak időpontját az üzekedésre, szeptember második felére célszerű időzíteni. 
 
Farkas/barnamedve 
Farkas az egész területen előfordul és alkalom adtán elejthető, de a trófea jelenleg az EU 
országokba nem vihető be. A  barnamedve nem vadászható, a kazahsztáni medvetrófea az EU 
tagállamokba nem hozható be. 
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Steinbock mit Hornlänge von 141 cm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

141 cm-es kőszáli kecske! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Kiváló bak, 126 cm-es szarvhossz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121cm-es, mutatós trófea 
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Szolgáltatások és költségek, vadászat kőszáli kecskére 
12 nap, 6/7 teljes vadásznappal, 1/1-es vadászkíséréssel, szállással és teljes ellátással a 
vadásztáborban, valamennyi szállítással Almatytól Almatyig és a vadászterületen, a trófeák 
nyers, terepi kikészítésével és 
       1 kőszáli kecske elejtésével 115 cm szarvhosszig           5.900,-EUR 
 
 nem vadászó kísérő részvételi díja    3.350,-EUR 
 
Felár nagyobb trófeaméret esetén 
Az elszámolás alapja mindig a hosszabb szarv 
 115,1 – 120 cm       700,- 
 120,1 – 125 cm    1.200,- 
 125,1 – 130 cm    1.800,- 
 130,1 – 135 cm    2.400,- 
 135,1 – 140 cm    2.900,- 
 140 cm felett     4.500,- 
 
Figyelem! 
Az elejtett kőszáli kecskénél a tényleges szarvhossz alapján történik az elszámolás akkor is, 
ha az elejtett kőszáli bak gyengébb vagy erősebb a szerződöttnél. A trófeadíj elszámolásánál 
mindig a hosszabbik szarv mérete az irányadó. A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít. 
Plusz vad elejtése csak az ajánlatban foglalt kőszáli kecske elejtése után lehetséges és csak 
abban az esetben, ha ennek igényét előre, a vadászat lekötése előtt bejelentette a vendég és 
van még szabad licenc. A leszerződött vad(ak) elejtése után a vadászat befejeződött. 
 
Plusz kilövések (EUR) 
Előzetes igénybejelentés esetén! 
 
 2. kőszáli kecske 115 cm-ig  2.800,- 
    115,1 – 120 cm 3.300,- 
    120,1 – 125 cm 3.900,- 
    125,1 – 130 cm 4.500,- 
    130,1 – 135 cm 5.000,- 
    135,1 – 140 cm 5.600,- 
    140 cm felett  6.700,- 
 
 maralszarvas (csak szabad licenc esetén!) 9.700,- 
 
 szibériai őzbak 900 gr-ig  2.600,- 
    900 gr felett  3.100,- 
 vaddisznó  
   valamennyi kisebb vaddisznó 
   és kan 20 cm-ig  2.200,- 
   20 cm felett   2.400,- 
 
 farkas -  alkalom adtán ingyenesen elejthető, de a trófea Kazahsztánból jelenleg nem 
                           hozható/küldhető az EU-ba. Változások lehetségesek 
 
Valamennyi vadfajnál:   A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít! 
 



 6 

Külön fizetendő 
- repülőjegy a Budapest – Almaty – Budapest útvonalon; túlsúly és fegyvertranszport a 
repülőn (LH-fegyvertranszport – 200,- € per szakasz, mely esetben a fegyverkoffer és 
vadászfegyver súlya nem számít bele a csomagsúlyba) 
- regisztráció, vadászlicenc, fegyverbeviteli engedély 350,-EUR/vadász 
        150,-EUR/nem vadászó kísérő 
- állatorvosi igazolás                                                   100,-EUR/trófea 
- Felár 115 cm-nél hosszabb szarvú kőszáli kecske elejtése esetén a megadott árjegyzék 
  szerint 
- plusz kilövések a megadott árjegyzék szerint 
- hotel és étkezés Almatyban 
- alkoholos italok, borravaló 
- szervezési díj 200,-EUR/vadász 
   100,-EUR/kísérő 
 
Nem vadász kísérő 
A kísérő szívesen látott, aktív résztvevője lehet a vadászatnak és részt vehet valamennyi 
cserkelésen. Saját lovat és segédszemélyzetet kap, ha a vadászaton részt akar venni, mivel 
több emberrel és lóval a vadász vezetője túl lenne terhelve, a vadászat eredményességét 
veszélyeztetve. A kísérő díja első ránézésre soknak tűnik, figyelembe kell venni azonban, 
hogy csaknem ugyanannyi ráfordítást igényel mint a vadászvendég. 
 
Trófeatranszport 
A koponyákat a területen lefőzik, megtisztítják, a 
nyakbőröket szakszerűen lenyúzzák, besózzák. A 
kőszáli kecske és szibériai őz trófeáit a 
vadászvendég a hazautazásnál hazaviheti 
magával. A hazaérkezéskor ebben az esetben a 
belföldiesítés (vám- és állategészségügyi 
ügyintézés) formaságait Önnek kell intéznie. 
Amennyiben Ön ezzel nem szeretne foglalkozni, 
ill. a trófeákat nem lehet azonnal magával vinnie 
(pl.: a partnerünk nem tudja a kötelező kinti 
állatorvosi igazolást beszerezni, ill. a nyakbőr 
még nedves) a trófeák a partnerünknél maradnak 
és azokat osztrák csoportkísérőnk fogja 
hazahozni. Ebben az esetben mi intézzük el az 
EU-honosítási formaságokat és fogjuk utána a 
trófeákat Önnek, vagy az Ön által megadott 
preparátornak elküldeni. Az előző év 
augusztusában a trófeák Ausztriába küldésének és 
EU-belföldiesítésének a költségei egy kőszáli 
kecske koponya és nyakbőr esetében 450,- €  
összeget tettek ki. Ehhez jön még a továbbküldés 
összege Ausztriából Önhöz, ill. a preparátorhoz. A 
költségek várhatóan 2022-ben is hasonlók 
lehetnek. 
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 2. Bázistábor a kőszáli kecske vadászatnál  
 
2. számú bázistábor 
 
 
Időpontok - kísért vadászat 2022-ben 
A csoportok a javasolt vadászati időszakon belül, a partnerünkkel való egyeztetés alapján 
szabadon  választhatnak időpontot. Egyéni vadászoknak ajánljuk a csatlakozás lehetőségét az 
osztrák partnerirodánk munkatársa, Ulmer úr által kísért vadászatokhoz. Ő az első csoporttal 
fog odautazni és a második csoporttal visszaérkezni. A második csoportot az Almaty-ba 
érkezéskor, ill. az első csoportot az Almaty-ból hazautazáskor  helyi pertnerünk, Szvetlána 
Karpova fogja eligazítani. 
  
2022. júli. 28 – aug. 08  
2022. aug. 05 – 16         
2022. szept. 03 – 14      / egyéni vadászok csatlakozási lehetősége, de szervezőirodai kísérő 
                                        nélkül  
2022. okt. 01 - 12        /   egyéni vadászok csatlakozási lehetősége, de szervezőirodai kísérő 
                                        nélkül  
 
Úti- és vadászprogram – kísért út, 1. időpont 2022  
7. 28.:    repülés Frankfurtba, majd Frankfurt – Almaty  LH 646 / 13:45 – 01:50 (7.29-én) 
7. 29.:    érkezés Almatyba 01:50-kor. Fogadás a repülőtéren, a fegyverformaságok elintézése, 
              transzfer a vadászterületre – kb. 13 óra autóval. Érkezés az 1. számú főtáborba, a 
              vadászat megbeszélése, pihenés. 
7. 30.     autóút a hegyek közötti főtáborba – kb. 1 órás autóút. A vadászkísérők elosztása, 
              kilovaglás a vadászterületre, vadászat. 
 
7. 31 – 8. 06.:    vadászat 
                          visszatérés a főtáborba legkésőbb aug. 6-án este 
 
8. 07.:     transzfer vissza Almatyba. Vacsora és pihenés a hotelben. 
8. 08.:     transzfer a repülőtérre és  
               Almaty – Frankfurt / LH 647 / 03:50 – 07. 00 
               Továbbrepülés Frankfurt – Bp. 
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Frankfurt – Almaty:   kb. 7 óra 10 perc repülési idő + 4 óra időeltolódás 
 
Valamennyi repülési adat a Lufthansa honlapjáról jelenleg elérhető információ. Változások 
2022 nyaráig lehetségesek. A repülőjegyeket legkorábban 330 nappal az indulás előtt lehet 
lefoglalni. 
   
A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 
A vadászat az alapköltségek 50%-nak, fegyverbeviteli engedély, vadászregisztráció, 
szervezési díj befizetésével köthető le. A fennmaradó 50% a vadászat kezdete előtt 12 héttel 
fizetendő. Az irodánk által rendelt repülőjegy ára általában a foglalástól számított 3 napon 
belül fizetendő. A végelszámolás az Ön hazatérése után, a kitöltött, aláírt vadászati lőjegyzék 
alapján irodánkban történik.  
Lemondás esetén a már befizetett költségek lemondási díjként kerülnek felszámolásra. A már 
kiváltott repülőjegy a jegylemondás feltételei szerint kerülhet sztornírozásra. Ajánlatos a 
lemondási biztosítás megkötése.  
Az itt nem részletezett kérdésekben az „Általános Szerződési Feltételek”-ben leírtak az 
irányadók 

 
 


