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 MARALSZARVAS és SZIBÉRIAI KŐSZÁLI KECSKE 
 KAZAHSZTÁN – 2023 

Ázsia egyik legnagyobb vadászati kihívása a maralszarvas elejtése. Ennek a vadfajnak az ősi 
élettere a 2.000 - 3.000 m magas erdős hegyvidék. Az erős maralbikák élősúlya meghaladja a 
300 kg-ot. Elképesztő, hogy ez a nagytestű szarvas milyen otthonosan és könnyedén mozog a 
meredek, olykor sziklás hegyoldalakon. Az érett bikák jellegzetessége a fakóbarna szőrzet és 
az attól gyakran kontrasztosan elváló sötét, sörényszerű nyakrész. Az agancsra jellemző a 
hosszú szár, létraszerű, korona nélküli ágakkal. Ha mégis korona képződik, az az esetek 
többségében legyező alakú.  
Megkülönböztethető a Mongóliában, Oroszországban és Észak-Kazahsztánban élő kisebb 
testű és agancsú Altáj maral és a dél-kazahsztáni, ill. kínai nagyobb, erősebb Tiensán  maral.   

Erős Tiensán maral, 14,2 kg az Archan Kegen területről 



A Dél-Kazahsztánban található Tiensán-hegység a színtere a klasszikus szeptemberi, hívással 
történő maralvadászatnak. Az 2.000 – 3.000 m tengerszint feletti régióban, az aranyló 
színekben pompázó őszi erdőben zajló vadászat egyedülálló élmény, páratlan vadászati 
kihívás. A Dzsungár-Alatau elnevezésű vadászterület Almaty közelében, a kínai határnál 
található, Archan Kegen (Camp Tastau és Zhasynkol) és a Tochty terület,  ahonnan 
Kazahsztán legjobb maraltrófeái származnak. Ezen a 3 területen vadászunk egyébként 
augusztusban célzottan szibériai kőszáli kecskére is. 
 
A vadászterületek elhelyezkedése 
 

1. Tochty 
2. Tastau / Achan Kegen 
3. Zhasylkol / Archan Kegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az átlagos trófeasúlyok 11-13 kg-osak, a kapitális példányoknál 14-15 kg, kivételes esetben 
akár 17 kg is lehet a trófea., az élősúly pedig elérheti a 350 kg-ot. 
A maralszarvas üzekedési ideje általában szeptember 10-től október 10-ig tart. A célzottan 
csak maralra szervezett vadászatokat 9-10 vadásznappal, a maral – kőszáli kecske kombinált 
vadászatokat 13-14 vadásznappal szervezzük. A legtöbb esetben azonban a vendégeink a 
rövidebb vadászat során is meg szokták lőni a kőszáli kecskét (ha akarják). 



Tiensán maral  és kőszáli kecske a Dzsungár Alatau hegységben – Tochty 
terület      
 A Dzsungár Alatau hegység egy kb. 400 km hosszú és 200 km széles hegylánc a kazah-kínai 
határon. Álomszép, szinte érintetlen vidék ez, széles völgyekkel, részben sziklás, részben erdő 
borította hegyoldalakkal, hóval borított, 4.000 m-es csúcsokkal, gleccserekkel. 
A Dzsungár Alatau hegység északi részén található a Tochty terület a vadászok körében arról 
nevezetes, hogy évek óta itt esnek a legkiválóbb maralbikák. Osztrák partneremmel 27 éve 
vadásztatunk ezen a területen, ahol a kiváló maral és kőszáli kecske állomány professzionális 
szintű helyi vadászatszervezéssel párosul. 
 
Fő vadfajok:             Tiensán maral:  nagyon jó állomány, az átlagos agancssúlyok 11-13 kg, a 
                                  kapitális példányoknál 14-16 kg esetleg felette 
                                  Kőszáli kecske: Tochty ennek a vadfajnak is az egyik csúcsterülete, évek 
                                  óta itt szervezzük a speciális kőszáli kecske vadászatunkat augusztusban 
                                  Az átlagos szarvhossz 110-120 cm, a csúcspéldányoknál akár 140 cm is 
                                   lehet! 
Optimális időpont:     az üzekedési időben – szept. 10 – okt. 10 között 
Egyéb vadfajok:         vaddisznó, farkas 
Vadászati mód:           lóhátas vadászat és gyalogos cserkelés 
Tábor:                         színvonalas bázistábor, faházakkal, a vadászat során pedig kisebb külső 
                                    mobil táborok  
Vadászati időtartam:  maral + opcionális kőszáli kecske .......15 utazási nap 9-10 vadásznappal   
                                    kombinált vadászat maralra  
                                   és kőszáli kecskére………………… 19 utazási nap 13-14 vadásznappal  
Utazás:                        célszerűen Lufthansa-val a Bp – Frankfurt – Almaty útvonalon, majd 
                                     autótranszfer a vadászterületre, Almatytól kb. 10 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitális Tiensán maral, kereken 15 kg – szintén az egyik Mistral vendég lőtte 



VADÁSZAT MARALRA                            
A „Jó remény” bázistábor a kiindulási pont, ahol a vadász csupán a vadászat kezdetén és 
végén száll meg, maga a vadászat kisebb, külső sátortáborokból zajlik. A sátrakat és az 
ellátást lovak szállítják. Ez biztosítja a szükséges mobilitást, amihez ugyanakkor csupán 

minimális komfort tartozik. A 
tapasztalatok szerint 4-5 napot 
tölt így az ember a területen, 
majd, ha addig nincs még elejtés, 
visszatér a bázistáborba és a 
készleteket feltöltve egy másik 
területrészen folytatja a 
vadászatot. A lóhátas és 
gyalogos cserkelés a nyugodt, és 
csak lépésben közlekedő 
lovakkal nem igényel 
különösebb lovaglótudományt, 
olyan vendégeknek, akiknek 
addig még semmilyen lovas 
tapasztalatuk sincs sem jelent ez 
megoldhatatlan problémát. Ezzel 
együtt nem hátrány, a vadászat 
előtt néhány lovaglóórát venni, 
hogy a lóval kapcsolatos érzés és 
fizikai kontaktus ne legyen 
teljesen idegen a vadász számára. 
Sok területen komoly 
magasságokig el lehet jutni 
lóháton, hosszabb gyalogos 
cserkelésekre azonban 
mindenképpen számítani kell – 
igen jó fizikai kondíció ehhez a 
vadászathoz ezért elenged-
hetetlen! A terep gyakran igen 
meredek, sziklás, omladékos 

hágókon kell átjutni, ami nagyon megerőltető lehet. Nem egyszer a fizikai erőnléten múlik 
sikerül-e a kiszemelt maralbikát lőtávolságra megközelíteni. 
A lőtávolság általában 100 – 300 m közé esik. A fegyvert célszerű 200 m-re belőni és a 
vadászat megkezdése előtt feltétlenül néhány próbalövéssel ellenőrizni. Miután a hegyvidéki 
viszonyok között a távolságbecslés nem egyszerű, feltétlenül vigyünk magunkkal 
távolságmérőt! A maral a bőgő gímbikát is felülmúlóan lövésálló, erre a vadászatra ezért a 
laposabb röppályájú és erősebb kaliberek ajánlhatók, így pl. a 8x68, .300 Win.Mag., 338 Win. 
és hasonlóak.  
Néha van idő, precízen feltámasztott helyzetből lőni, ám előfordulhat, hogy rövidebb 
távolságra gyorsan, szabadkézből kell lövést tenni. A kísérővadász tájékoztathatja Önt, hogy a 
kiszemelt maralbika málenykij = kicsi, szrédnye = átlagos vagy bálsoj = nagy, kg-pontosságú 
súlybecslés azonban a legritkább esetben lehetséges. Ha belegondolunk, hazai körülmények 
között a gímbikánál a vadászvendégnek 15%-os toleranciát el kell fogadnia, ez pl. egy 13 kg-
ra becsült maralbikánál 11,05 – 14,95 kg közötti tartományt jelent! Mindig a vadászvendég 
maga dönti el, hogy a kérdéses maralbikát elejti-e vagy sem. Ha Ön az elejtés mellett dönt, 
mindig a teljes trófeaárat kell kifizetni, függetlenül attól, hogy az elejtett maral nagyobb vagy 



kisebb a vártnál, ill. amire Ön szerződött. Vadászonként csak egy maral lőhető. Ha Ön egy 
második maralt is szeretne lőni, ezt a vadászat lekötésénél feltétlenül jeleznie kell. 
A maralvadászat egy álomszép, igazán vad, érintetlen körülmények között zajló kihívás, amit 
azonban csak azoknak a vadászoknak ajánlunk, akik ezt a fajta vadászatot kedvelik és 
rendelkeznek hozzá a szükséges fizikai erőnléttel. Az időjárás a kellemesen meleg indián 
nyártól a szeles, havasesős, hózáporos zudar időig igen változatos lehet A táborok primitívek, 
az ellátás egyszerű, de bőséges, ami kellő kalóriát biztosít a megerőltető cserkelésekhez. 
Mindehhez egyedülállóan szép vadászélmény társul, melynek során némi szerencsével a 
kínálkozó alkalmat kihasználva Ön jó eséllyel egy erős, vagy akár kapitális maralbikával 
térhet haza. 
 
KŐSZÁLI KECSKE    
A szibériai kőszáli kecskének a tochty vadászterületen gyakorlatilag a maralvadászattal  
azonos területrészein, igen jó állománya él és vadászható. Gyakran előfordul, hogy a 
maralvadászat során kínálkozik esély egy jó kőszáli kecske elejtésére is. Ahogy említettük, az 
augusztusi kőszáli kecske vadászatainkat is ezen a területen szervezzük – évek óta 100%-os 

eredményességgel. Az 
átlagos trófeaméret 110-
120 cm, a kapitális 
bakoknál akár 125-140 
cm is lehet és minden 
évben lőnek is a 
vadászvendégeink ilyen 
erős bakokat! 
 
Általában a maralra és a 
kőszáli kecskére 8-9 
vadásznap elegendő, az 
elmúlt években a 
vendégeink ezen idő 
alatt mindkét vadat 
elejtették. Amennyiben 
Ön célzottan kapitális 
trófeájú példányokat 
szeretne, vagy egy 
második kőszáli kecskét 
is akar lőni, érdemes 10-
11vadásznapot válasz-
tani. 
 

 
Kapitális kőszáli kecske Tochty-ból. -  139 cm-es szarvhosszal 
 
A maralvadászat egy kifejezett „Wildnisjagd” – a vadon egyszerű, ősi viszonyai között lezajló 
vadászélmény – melynek során sokat kell lovagolni. A lovak jóindulatúak, a hegyi 
körülmények között biztonságosan és csak lépésben haladnak. A vadászat során egyszerű 
sátrakban kell éjszakázni. A sátrakat és az ellátást a vadászok magukkal viszik és ott 
táboroznak, ahol a vadászat esélyei a legjobbak. Az ellátás egyszerű – kenyér, kolbász, sajt, 
levespor, száraztészta, amit forró vízzel felöntve lehet tálalni és konzervek. Nincs sem zuhany 
sem WC, mosakodni a patakban lehet, toalett a szabad természetben.  



Dzsungár Alatau – Tochty terület.  Központi tábor, 
alatta egy külső tábor. 
„A ló az ember barátja” mondás ezen a vadászaton is  
beigazolódik. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHAN-KEGEN VADÁSZTERÜLET – TASTAU ÉS ZHASYLKOL TÁBOROK (3) 
Mivel ezen elsőosztályú vadászterületek a kazah-kínai határ közvetlen közelében vannak, a 
belépés csak egy speciális engedély (Pre-Border Permit) birtokában lehetséges (erről a 
partnerünk gondoskodik), mellyel a határőrségen kívül a területen csak kevés ember 
rendelkezik. Az elmúlt években itt alig vadásztak, ezért erős trófeákra lehet számítani. A 
maralbőgés idején főleg ez a vad az elsőrendű cél, gyors eredmény esetén, ha azt a szabad 
licencek engedik, kőszáli kecskével lehet folytatni a vadászatot. 
 
Fő vadfajok:       Tiensán maral: igen jó állomány, az érett erős bikák trófeasúlya 11 – 13 kg,  
                            a kapitális példányoké akár 15 kg, esetleg még több. 
                           Kőszáli kecske: itt is kiváló állomány él, az átlagos szarvhossz 110 – 120 cm 
                           a csúcspéldányoké akár 135 cm 
Optimális időpont:  a maral bőgési idő – szeptember 10 – október 10 között 
Plusz vadfajok:   vaddisznó (igen ritka), farkas (vadászszerencse kérdése), szibériai őzbak 
                            (nincs számottevő állománya)  
Vadászati mód:   lovas és gyalogos cserkelés 



Szállás:               főtábor állandó házakkal, a vadászat maga kis, mobil sátras külső táborokkal 
                            zajlik  
Úti- és vadászati időtartam:  standard vadászat maralra, kőszáli kecske elejtési opcióval:  
                                              12 utazási, 7 teljes vadásznappal  
Utazás:                  célszerűen a Lufthansa Frankfurt – Almaty járatával. A transzfer 
                              Almatyból a vadászterületre autóval kb. 14 óra 

Főtábor – Tastau (2)                                                   Főtábor – Zhasylkol (3)                                                                
 
A főtáborban csak az érkezéskor és elutazáskor van az ember, a vadászat maga a területen 
alkalomszerűen felállított mobiltáborokból zajlik 

 
VADÁSZATI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK – 2023 

- fogadás és elköszönés az almaty repülőtéren 
- valamennyi transzfer Almatyban  
- autótranszfer az Almaty – vadászterület – Almaty útvonalon 
- szállás és ellátás a vadászterületen lévő táborokban 
- a tábori személyzet szolgáltatásai  
- 1/1-es vadászvezetés (gyakran 1/2 = 1 vadászvezető és 1 kisegítő 1 vadászvendéggel) 
- a trófeák nyers, terepi előkészítése0  

 
 
 



TIENSÁN MARAL / DZSUNGÁR ALATAU – TOCHTY VADÁSZTERÜLET(1) 
 
Standard vadászat maralra – 14-15 utazási nap 8-9 vadásznappal 
Normális időjárási körülmények között elegendő a maral mellett a kőszáli kecske elejtésére is 
 
vadász ……………………………………. 6.900,- € 
nem vadászó kísérő ……………………….4.000,- 
 
Kombinációs vadászat maralra és kőszáli kecskére – 16-17 utazási nap 10-11 
vadásznappal 
Ha Ön célzottan kapitális példányokra vadászik, ill. 2 kőszáli kecskét szeretne lőni ajánljuk a 
hosszabb vadászati időtartamot 
 
vadász ……………………………………. 7.900,- € 
nem vadászó kísérő ………………………..4.700,- 
 
FIGYELEM! 
Minden vadászatnál csak arra a vadfajra lehet vadászni, amelyre Ön bejelentkezett és amelyre 
a helyi licenc ki lett állítva. Farkas, vaddisznó és szibériai őzbak alkalom adtán elejthető. A 
leszerződött vad elejtésével a vadászat befejeződött, még akkor is, ha ez a tervezett és 
leszerződött vadászati időtartam előtt megtörténik. Mindig a teljes vadászati költség kerül 
elszámolásra, abban az esetben is, ha a korábbi elejtés miatt a vadászat hamarabb befejeződik.  
 
 

 
 



ELEJTÉSI DÍJAK – DZSUNGÁR ALATAU/TOCHTY TERÜLET 
A maral és szibériai őzbak trófeáknál a lefőzés, tisztítás után legkorábban 24 órával mért 
nagykoponyás agancstömeg az irányadó. A kőszáli kecskénél a hosszabbik szarvhossz a 
trófeadíj alapja. 
 
Maral - 12 kg - ig  ............   5.400,-- € 
 12,1 - 13 kg  ............   6.000,-- 
 13,1 - 14 kg  ............   6.600,-- 
 14,1 - 15 kg  ............   7.600,-- 
 15,1 - 16 kg  ............   8.800,-- 
 16,1 - 17 kg  ............   11.100,-- 
 17,1 - 18 kg  ............   13.200,-- 
 18 kg felett  ............   16.500,-- 
 
 2. Maral (ha van szabad licenc)   9.500,-- 
 
 Maral sebzés ………..   5.400,-- 
 
 Kőszáli kecske 115 cm-ig   ............   3.950,-- 
 115,1 - 120 cm   ............   4.550,-- 
 120,1 - 125 cm   ............   5.050,-- 
 125,1 - 130 cm   ............   5.450,-- 
 130,1 - 135 cm   ............   5.950,-- 
 135 cm felett     ............   6.850,-- 
 
 kőszáli kecske sebzés ............   3.950,-- 
   
Szibériai őzbak 
      900 g-ig    ............ 2.600,-- € 
      900 g felett    ............ 3.100,-- 
 
       sebzés           ……….  ............ 2.600,-- 
     
Vaddisznó 
Valamennyi kisebb vaddisznó  
és kan 19,9 cm – ig           ............   2.600,-- € 
Kan 20 cm felett    ............   2.800,-- 
 
Vaddisznó sebzés           ………...  2.600,-- 
 
Farkas     ............        550,-    (farkas jelenleg az EU-ba nem hozható be. Amennyiben 
                                                                                    ez megváltozik, úgy Ön megkapja a koponyát és a 
                                                                      bőrt. Ez esetben az elejtési díj 3.800,- € plusz 300,- € a CITES) 
 
 
 
ARCHAN-KEGEN VADÁSZTERÜLET / TASTAU (2) ÉS ZHASYLKOL(3) 
TERÜLETEK 
Standardvadászat maralra, kőszáli kecske opcióval – 12 utazási nap 7 vadásznappal 
 
vadász…………………………………………..7.900,- € 
nem vadászó kísérő……………………………..2.950,- 
 
ELEJTÉSI DÍJAK – DZSUNGÁR ALATAU/ARCHAN-KEGEN TERÜLET  
TASTAU(2) ÉS ZHASYLKOL(3) TÁBOROK 
 
Maral – 12 kg-ig   ……………………………….  4.600,- € 
              12 – 14 kg ……………...........................   5.900,. 
              14 kg felett ……………………………….7.100,- 
 
2. maral trófeamérettől függetlenül ………………. 9.200,- 



 
 maral sebzés……………………………………….4.600,- 
 
Kőszáli kecske  
trófeamérettől függetlenül lőtt vagy sebzett………7.000,- € 
 
Szibériai őzbak 
trófeamérettől függetlenül lőtt vagy sebzett……….2.000,- € 
 
Vaddisznó 
trófeamérettől függetlenül lőtt vagy sebzett………1.600,- € 
 
Farkas 
lőtt vagy sebzett……………………………………2.000,- € 
CITES a farkasra……………………………………  300,-     a farkas jelenleg az EU-
országokba nem hozható be. 
 
FIGYELEM 
Minden vadászatnál csak arra a vadfajra lehet vadászni, amelyre Ön bejelentkezett és amelyre 
a helyi licenc ki lett állítva. Farkas, vaddisznó és szibériai őzbak alkalom adtán elejthető.  
 

 
 
 
 



FONTOS VALAMENNYI VADÁSZTERÜLETRE! 
Minden területen előfordulhat argali (nagyon ritkán), hópárduc, barnamedve és hiúz. Ha 
ezekkel találkozik, élvezze ki a kivételes pillanatokat, elejtésükre véletlenül se gondoljon! 
Ezen vadfajok védettek, vadászatuk tilos! Ha mégis megtenné, annak minden anyagi és egyéb 
következményeit is Önnek kell viselnie! 
 
 
Külön fizetendő(EUR): 

- repülőjegy a Bp. – Almaty – Bp. útvonalon 
- túlsúly és fegyverszállítási díj a repülőn 
- fegyverbeviteli engedély, vadászati regisztráció, határpermit     350,- € / vadász 
- elejtési díj a fenti területi árlisták szerint 
- helyi állatorvosi igazolás elejtett vadfajonként………….240,- € 
- a trófeák utókezelése és exportdokumentációja 
- esetleges hotelköltség és ellátás a vadászterületen kívül (Almaty) 
- alkohol, borravaló 
- A trófeák hazaszállítása, belföldiesítése 
- Mistral-Hungária szervezési díj………………250,-/vadász, 150,-/nem vadászó kísérő 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL 
A fentiekben leírt valamennyi költség 2023 évre megszervezett vadászatokra vonatkozik. 
Árváltozások 2024-re várhatóak. A partnerünkkel történt megállapodás értelmében 2024-re is 
kiajánlhatjuk ezeket a vadászatokat, azzal a feltétellel, hogy a vadászvendégek a 2023 évi 
árakhoz képest maximum 7,5%-os áremelést 2024-re kötelezően elfogadnak. Mi vállaljuk, 
hogy csak a tényleges áremelést fogjuk felszámolni. Amennyiben az árak 2024-re 7,5%-ot 
meghaladó mértékben emelkednek, a vadászvendég sztornóköltség nélkül visszaléphet a 
vadászattól. 
 
 
TRÓFEAKEZELÉS 
Ezt a vadászkísérő fogja csinálni, 
célszerű azonban, hogy Ön a 
nyakbőr lenyúzásánál, a koponya 
lefőzésénél, tisztításánál, csakúgy, 
mint a trófeák csomagolásnál 
jelen legyen, hogy ezek az Ön 
kívánságának megfelelően 
történjenek. Kérjük, hogy vigyen 
magával megfelelő csomagoló-
anyagot (nylonzsákok, juta-
zsákok, ragasztószalagok)  
Tekintettel arra, hogy a trófeák 
lefőzése, bőrök szárítása, 
valamint a szükséges export-
dokumentumok kiállítása 
hosszabb időt vesz igénybe, a 
vadászvendég ezeket nem viheti 
haza magával a vadászat után. 
Ezért a trófeák a partnerünknél 
maradnak, aki azokat a fenti 
műveletek és formaságok 
elintézése után küldi el hozzánk. 
Mi elintézzük az EU-
importformalitásokat és 
továbbítjuk Önnek, vagy az Ön 
által megnevezett preparátornak a 
trófeákat. A trófeatranszport, az 
állatorvosi költségek és a 
belföldiesítés, vámkezelés 
költségeit a vadászvendégnek kell fizetnie. 
 
A VADÁSZAT LEKÖTÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI  
A vadászat az alapköltségek (vadászati alapdíj és egy 11-13 kg-os maral) 50%-ának, a 
fegyverbeviteli engedély, a vadászatregisztráció és a szervezési díj befizetésével köthető le. A 
fennmaradó 50% kiegyenlítése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 12 héttel esedékes.  A 
repülőjegyek árát a jegyfoglaláskor megadott időpontban kell kifizetni. A kilövési díjakat és a 
vadászat során esetlegesen igénybevett egyéb szolgáltatások díját a helyszínen aláírt lőjegyzék 
alapján, hazaérkezésük után az irodánkban kell kiegyenlíteni. Lemondás esetén a már befizetett 



előlegek sztornódíjként kerülnek felszámításra. A trófeaelőleg díja lemondás esetén 
visszatérítésre kerül. Utazásképtelenség esetére ajánlatos lemondási biztosítás megkötése.  
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben leírtak az irány-
adók. 


