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A legfontosabb szakmai érvek, szempontok arról, miért ezt a vadászatot érdemes választani 

annak, aki kapitális barnamedvét szeretne elejteni: 

 

- kiváló medveállomány 

mennyiségi és minőségi 

tekintetben egyaránt 

- professzionális vadászat-

szervezés 

- biztos elejtési esélyek – 20 

éve folyamatosan 100%-os 

sikerarány 

- kedvező árak – Alaszkában 

hasonló méretű medvét 

lényegesen drágábban lehet 

lőni 

 

A kamcsatkai barnamedve a 

kodiak medve mellett a világszerte előforduló barnamedvék legnagyobb, legerősebb 

képviselője. Az alaszkai Kodiak és Afognak szigeteken előforduló medvékre szintén 

szervezünk vadászatokat és ennek alapján kijelenthetjük, hogy a két területen megegyező 

méretű medvék fordulnak elő.  

 

A Kamcsatka-félszigeten élő medvék az egész elterjedési területen hasonló táplálkozási 

feltételek mellett hasonló méreteket - átlagosan 9 láb érnek - el. A méret a frissen lenyúzott, 

kiterített bőr legnagyobb méretét jelenti, ami a kifejlett hím medvéknél általában a szélességi 

méret. Ezért a 9 láb méretű medve hossza kb. 250 – 260 cm. Kapitális, 10 láb feletti 

medvéknél 275 – 285 cm lehet a hosszméret. Tavasszal a medvék élősúlya kb. 280-350 kg 

lehet, ősszel ennél 20-30%-kal nagyobb. A prém színe többnyire a barna sötétebb árnyalata 

egészen a feketés barnáig. Ezüstös és világosbarna árnyalatok csak ritkán fordulnak elő. 

Osztrák partnerünkkel 20 éve szervezünk vadászatokat barnamedvére Kamcsatkán. 

Eddig valamennyi vadászunk eredményes volt és meg tudta lőni a medvéjét, a 

legerősebb elejtett példány 10 láb feletti medve volt. 
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A VADÁSZTERÜLET  

A Kamcsatka-félsziget északi részén Uka-Karaginszki és Asszora, a déli részén pedig 

Kodudka körzetében vadászunk. Ez utóbbi vadászterület előnye a kiváló medveállománya 

mellett, hogy Petropavlovszktól helikopterrel gyorsan elérhető, így az utazás kevesebb időt 

vesz igénybe. Egy további előny, hogy a szállás egy komfortos vadászházban van egy festőien 

szép területen. A kodudkai fából épített vadászház 2 db 2-ágyas szobával s egy szép nyitott 

kandallós nappalival, valamint melegvizes zuhanyzóval és WC-vel felszerelt fürdőszobával  

lett kialakítva. A vadászháztól nem messze egy meleg forrás táplálta kis tó található, ahol 

fürödni is lehet. A házban internetkapcsolat is van. Ezt a területet tavasszal csak helikopterrel 

lehet megközelíteni, ami egyben a zavartalanságának a záloga is. A fentiek miatt a 2019 évi 

tavaszi kísért vadászatunkat, 4 vadász részvételével a  déli, kodudkai területen szervezzük az 

alábbi időpontban, amelyhez jelenleg (2019. jan. 2.) még 2 szbad helyünk van.  

 

2019. ápr. 24 – máj. 5.  (12 utazási nap, 8 vadásznappal) 

 

A vadászat tavasszal motoros szánnal történik, amivel ezek a területek kiválóan bejárhatók. A 

megfelelő méretű friss nyomot a hómobillal követve, a medve általában jól megközelíthető, 

esetenként rövidebb gyalogos cserkelésre is szükség lehet. A lőtávolság általában 100-150 m 

közé esik. 

Az ajánlható fegyver egy megbízható ismétlő, .300 Win. Mag., 8x68, .338, 9,3x64 .375 és 

hasonló kaliberben. Bár az EU-val szemben az Oroszországi fegyverembargó érvényes, 

Magyarországról jelenleg a saját vadászfegyver bevihető Oroszországba, ha azt a magyar 

hatóságok engedélyezik. Ha valaki nem akar a fegyverkiviteli-/beviteli engedélyezéssel és a 

saját fegyverszállítással foglalkozni, lehetőség van kiváló fegyverek (Blaser, Tikka .300 Win. 

Mag. céltávcsővel) igénybevételére. 

 Tavasszal általában egy medve lőhető. Ha Ön egy második medvét is szeretne lőni, ezt a 

vadászat lekötésénél jelezni kell és ha ezt visszaigazolják, a licencdíjat befizetik, lehet 

vadászni a második medvére is. A licencdíj 1.000,- EUR, ami a vadászat lekötésekor 

fizetendő. Elejtés esetén ez a lődíjból levonásra kerül. Ha a 2. medvét nem  sikerülne elejteni 

a licencdíj visszatéríthető. Nem jár visszatérítés, ha a vadász a területen másítja meg az 

elejtési szándékát, vagy ha elejtésre alkalmas helyzetet nem tudja, vagy nem akarja 

kihasználni. 

 

 

 

 

                                                A kodudkai vadászház 



                                   

ÚTI- ÉS VADÁSZPROGRAM 

(kölcsönfegyver igénybevétele esetén) 

 

04. 24.: indulás Bp.-ről Moszkvába az Aeroflot SU 2033 járatával 09:45-kor. Érkezés 

            Moszkvába 13:25-kor, találkozás az orosz partnerünk képviselőjével, a vám- és 

            fegyverformalitások elintézése után továbbrepülés Petropavlovszkba 16:45-kor  

            az SU 1730 járatával. Ez 9 óra repülőút és 9 óra időeltérés Moszkvához képest. 

04. 25.: érkezés Petropavlovszkba 10:00 órakor, helikoptertranszfer a vadászterületre –  

             kb. 1,5 óra 

04. 26 – 05. 03.:   8 vadásznap 

05. 04.: helikoptertranszfer Petropavlovszkba, éjszakázás egy hotelben 

05. 05.: indulás Petropavlovszkból Moszkvába 12:50-kor az SU 1731 járatával. Érkezés az  

             időkülönbség miatt 12:20-kor. Továbbrepülés Bp.-re az SU 2468 járatával 17:55 

            órakor. Érkezés Bp.-re 19:40-kor  

 

Figyelem!  

A fenti útiprogram az Aeroflot jelenleg érvényes 

menetrendje alapján lett összeállítva, ami változhat. Az 

alábbiakban megadott árak a turista osztály 

legkedvezőbb tarifái szerint lettek számítva. Ezek 

későbbi foglalás esetén változhatnak. 
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Költségkalkuláció – vadászat kamcsatkai barnamedvére – 2019 tavasz(€) 

költségösszesítő 4 vadász részvétele esetén, az alábbi szolgáltatásokkal: 

- valamennyi szükséges transzfer Petropavlovszkban 

- csoportkísérő Moszkvától Moszkváig a németül és angolul beszélő partnerünk, Maxim 

Vorobiev úr személyében 

- 1/1-es vadászvezetés 

- szállás és ellátás a vadásztáborban 

- kisegítők és 1 tolmács a vadászházban 

- a trófeák nyers, terepi preparálása  

és 

- 1 kamcsatkai barnamedve méretkorlátozás nélkül, összesen……….….9.700,-  

 

 helikoptertranszfer Petropavlovszktól a vadászterületig és vissza….….2.400,- 

 vízum, biztosítás, szervezési díj………….……………………… ……...550,- 

 fegyverbeviteli engedély vagy kölcsönfegyver és vadászregisztráció…...350,- 

        Összesen ……………………………………………………………….. 13.000,- €  

         

Fontos: 

Ha ellentétben az eddig tapasztaltakkal Önnek nem lesz lehetősége a kamcsatkai barnamedve 

elejtésére (ilyen eddig nem fordult elő), nem jár visszatérítés. Mindamellett megjegyezzük, 

hogy eddig még nem volt olyan vadászvendégünk, aki hibázások vagy sebzés miatt ne lőtte 

volna meg a medvéjét. Ennek ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy a sebzés elejtésnek számít.  

 

Külön fizetendő: 

- túlsúly a repülőkön 

- repülőjegy Budapest – Moszkva – Petropavlovszk útvonalon és vissza  kb. 850,- € 

- a felmerülő hotelköltségek (helyben fizetendő) 

- CITES engedély……..300,- €/medve 

- A trófeák Moszkvába szállítása, preparátori utómunkálatok, továbbküldés/szállítás 

Ausztriába majd M.o.-ra 

- plusz kilövések   

     2. barnamedve, ha ez az igény a vadászat lekötésénél be lett jelentve: 5.500,-  € + Cites 

                fajdkakas………………… 750,- 

-  a kölcsönfegyverhez felhasznált lőszer – helyben fizetendő                 

- a trófeák belföldiesítése, importvám 

- alkoholok, borravaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KAMCSATKAI MEDVEVADÁSZATHOZ – FONTOS TUDNIVALÓK 

A civilizációtól távol a Kamcsatka félszigeten vadászunk. Az utazás során 11 időzónán 

lépünk át. A vadászterületek és az utazási körülmények sokéves ismerete és a gondos 

előkészítése ellenére is adódhatnak váratlan és kiszámíthatatlan helyzetek – pl. a menetrend 

szerinti légijáratok késése, vagy a helikoptertranszfer időjárástól függő kiszolgáltatottsága. A 

helikopter csak jó látási viszonyok között repül, az erre vonatkozó utasításokat a légiirányító 

központtól kapja. A menetrendszerinti légijáratok késése és a helikoptertranszfer időjárási 

viszonyok okozta késedelme miatt kieső vadásznapok sem adhatnak alapot a vadászati 

költségek csökkentésére, ill. visszaigénylésére. A fentiek miatt felmerülő esetleges plusz 

költségeket (plusz szállás/hotel, ill. étkezés, repülőjegyek átfoglalása, stb.) a vadászvendégnek 

kell viselnie.  

Minden vadásztáborban van tolmács, akihez az esetleg felmerülő kérdésekkel, kérésekkel 

nyugodtan fordulhatnak. A vadászkísérő és a valamennyi résztvevő közös célja, hogy Ön a 

lehető legjobban érezze magát, eredményesen vadásszon és emlékezetes, szép élményekkel 

térjen haza. A vadászkísérők kiválóan ismerik a területet és a benne élő vadat és azon lesznek, 

hogy Önnek egy kiváló medvét sikerüljön lőnie. A lövés ugyanakkor kizárólag a 

vadászvendég döntése és felelőssége. Garanciát a vadászat eredményességére és egy bizonyos 

trófeaméretre sem mi, sem a helyi partner nem tud vállalni. Bár az eddigi vadászataink mindig 

100%-os eredményességgel zárultak, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy abban a nem 

várt esetben is a teljes vadászati költséget kell kifizetni, ha nem sikerülne a medvét elejteni. 

A kívánt medve/medvék elejtésével a vadászat befejeződik, további kimenetelre nincs 

lehetőség. Ha a vadászat gyorsan eredménnyel végződik, a táborvezetővel, és/vagy a 

vadászkísérőjével megbeszélheti, hogy plusz térítés fejében Ön további természetmegfigyelő 

vagy fotóskiránduláson vehessen részt. A 8-9 vadásznap biztonsággal elegendő időtartam 

ahhoz, hogy a tervezett 1 vagy akár 2 medvét el lehessen ejteni.  

Visszautazás: Miután a helikopter csak jó látási és időjárási körülmények között repül és rossz 

idő (köd, hófúvás, zivatar) esetén nagy a rizikója a késedelmes visszaindulásnak, amennyiben 

a csoport valamennyi vadásza meglőtte a medvéjét, a csoport a haladéktalanul elindul 

vadászterületről vissza Petropavlovszkba, még akkor is ha a vadászatra tervezett idő még nem 

telt le. Ebben az esetben, tehát a tervezettnél korábbi visszautazás esetében is a teljes 

vadászati költség kerül felszámításra. A fennmaradó időt fel lehet használni Petropavlovszk és 

környékének megismerésére, vagy korábbi hazautazásra. Az ezzel összefüggésben felmerülő 

plusz költségek (hotel, repjegyátfoglalás) a vendéget terhelik.           

 

           

A trófea behozatala Magyarországba 

Az elejtett medvét a vadászterületen lenyúzzák, besózzák, a fejet kifőzik, megtisztítják. Ha az 

idő és a körülmények engedik a bőrt elkezdik szárítani is. A barnamedve besorolását a CITES 

II függeléke  tartalmazza, az EU azonban a szigorúbb „A” mellékletben szerepelteti. Ezért a 

behozatalhoz az export engedély mellett import engedély is szükséges, amit itthon az 

exportengedély másolatának benyújtásával lehet igényelni. Tekintettel arra, hogy az 

exportengedélyt Moszkvában csak az elejtés után állítják ki, a trófeát ezért a Moszkvába kell 

küldeni, ahol azt partnerünk további utómunkálatokra (a romlandó zsír- és húsmaradványok 

eltávolítása, az ajkak és fülek utókezelése, szárítás) egy preparátornak adja át. Amint a CITES 

exportengedélyek kiállítása megtörténik, ennek másolatát megküldik nekünk, amivel a 

magyarországi CITES importengedély már megigényelhető. Ha a behozatali (import) 

engedély megvan, az osztrák partnerirodánk egy munkatársa a trófeákat a legközelebbi 

moszkvai útja alkalmával magával hozza Ausztriába, ahol az EU-beléptetés, vámkezelés 

mindjárt meg is történik, s a trófeákat az Ön által megadott címre továbbítjuk. A medvebőr 

szállításával, preparátori utómunkálataival, a Moszkvából Ausztriába történő szállításával, 



vámkezelésével és továbbküldésével kapcsolatban felmerülő költségek az elejtőt terhelik. 

2018-ban ezek a költségek (Ausztriáig)  medvebőrönként + koponya kb. 1.350,- € összeget 

jelentettek. Lényeges emelkedés reményeink szerint 2019-ben sem várható.   

 

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászatot az alapköltségek 50%-ának, valamint a vízum, szervezési díj, a 

vadászregisztráció, fegyverkölcsönzés és a helikoptertranszfer költségének a befizetésével 

lehet lekötni. A fennmaradó 50% és a CITES engedély díja legkésőbb az indulás előtt 12 

héttel fizetendő. 

Lemondás esetén a befizetett költségek sztornódíjként kerülnek felszámolásra. Ajánlatos ezért 

lemondási biztosítás megkötése, amihez a szükséges nyomtatványokat rendelkezésre tudjuk 

bocsátani. 

A repülőjegyeket a kiállításkor megadott határidő napján kell kifizetni. A jegylemondás a 

légitársaság által meghatározott feltételek szerint lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


