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A Kínából származó muntjákszarvast a századforduló táján telepítették be Angliába. Ennek a 

nálunk kevéssé ismert, a Cervidae-k családjába tartozó szarvasfélének jellemzője a magas 

szarvcsapon ülő kisméretű agancs és a sarlószerűen hátrahajló szemfog. A kifejlett bakok kb. 

12 kg-os élősúlyt érhetnek el.  A faj élőhelye az erdős, jó takarást nyújtó biotóp. A mi 

őzünkhöz hasonlóan reggel/délelőtt és este aktívak. Lesen, esetleg cserkelve vadászunk rájuk.  

 

A kínai víziőz a muntjáknál valamivel nagyobb testű vad, egyik nem sem visel agancsot. 

Trófeának a muntjákénál jóval erősebb, 8 cm hosszúságot is elérő szemfoga számít. 

Kívánságra a két fajra szervezünk kombinált vadászatot is.  

 

Fontos minőségi szempontok alapján kiválasztott, privát vadászterületen vadászunk 

Buckinghamshire és Oxfordshire körzetében, Londontól 1,5–2 óra autóútnyira. A dombos, 

hullámos terület erdősültsége kb. 50%, sok mezővel, legelővel, réttel tagolva. A területen 

mindkét faj igen jó mennyiségű és minőségű populációja él. Sok más vadásztatóval szemben 

itt nem lövetnek meg minden felbukkanó egyedet válogatás nélkül, hanem a gondozott 

állományt szelektíven vadásztatják.  

A muntjákra és a víziőzre a legjobb időszak novembertől  március végéig tart. Április 

közepére esik a muntjáknál az agancslevetés ideje.  

4-5 kimenetel igen jó esélyt kínál akár 2 erős, esetleg kapitális muntjákszarvas elejtésére.  
 

A vadászat lefolyása a következő séma szerint zajlik:  reggel, még sötéttel elfoglalja a helyét a 

vadász és kísérője a magaslesen. A reggeli vadászat kb. 10 óráig tart. Ki lehet tartani 10-ig a 

lesen is, vagy ha a viszonyok alkalmasak rá, be lehet iktatni egy rövidebb cserkelést is.  

Visszatérve a szálláshelyre, kiadós reggeli következik, pihenés és 15 óra körül megyünk ki 

ismét a területre, esti lesre. Délután/este a lesvadászat bizonyul az eddigi tapasztalatok alapján 

eredményesebbnek.  

A lőtávolság a muntják vadászatánál 50-100 méter, valamennyi, az őzre is bevált kaliber .243-

tól használható. 

A víziőzre napközben, cserkelve vadászunk. A napos, szélcsendes idő kedvező, ilyenkor a 

víziőzeket a mezőkön, erdőszéleken próbáljuk az adódó takarásokat felhasználva becserkelni. 

A víziőz a muntjáknál sokkal óvatosabb, figyelmesebb, a lőtávolság is gyakran lényegesen 

nagyobb, mint a muntjáknál. 
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A kombinált vadászatnál reggel és este általában muntjákra, napközben pedig víziőzre 

vadászunk.  

A részleteket illetően célszerű a helyi viszonyokkal legjobban tisztában lévő hivatásos 

vadászra hagyatkozni.  

A szállás a vadászterületen található privátpanziók egyikében van. Az ízlésesen és 

színvonalasan berendezett panziókban kb. 90,- Pfd a szállásdíj naponta, ami helyben 

fizetendő, ugyanúgy, ahogy az italok és az étkezés is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két ezüstérmes muntjákszarvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annak függvényében, hogy csak muntjákra vagy kombinált vadászat során muntjákra és 

víziőzre szervezzük a programot, 4 ill. 5 napot célszerű tervezni, amely 1 érkezési, 1 elutazási, 

valamint 2 ill. 3 teljes vadásznapot foglal magába. 
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Programleírás és költségkalkuláció – vadászat muntjákra vagy víziőzre 

Ezt a vadászatot akár egy meghosszabbított hétvégére is lehet meg lehet szervezni. Ajánlatos 

legalább 4 kimenetelt tervbe venni. Kívánságra a vadászat hosszabb tartózkodásra is 

tervezhető, különösen akkor, ha valaki több muntjákot szeretne lőni, vagy a vadászat során 

víziőzet is el akar ejteni (kombinált vadászat) 

1. nap:     Érkezés Londonba – (London Heathrow-ra kell érkezni!) transzfer a vadászterületre 

2-3. nap:  Vadászat muntjákra vagy víziőzre  

4. nap:      Transzfer Londonba, hazautazás Budapestre 

 

Szolgáltatások és költségek 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- 1/1-es vadászvezetés a 2 vadásznapra/4 kimenetelre muntjákszarvasra vagy víziőzre  

- 17,5%-os helyi forgalmi adó 

- kölcsönfegyver és lőszer 

- 1 muntjákszarvas vagy 1 víziőz (érem nélküli kategória) 

 

 összesen vadászonként:         865,-*Pfd 

 

* amennyiben a programban foglalt muntjákot, ill. víziőzet nem sikerülne elejteni 250,- Pdf 

összeget visszatérítünk. A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít. 

 

Programleírás és költségkalkuláció a kombinált vadászatra (muntják és víziőz) 

1. nap: Érkezés Londonba - (London Heathrow-ra kell érkezni!) transzfer a vadászterületre 

2-3-4. nap:  Vadászat muntjákra és víziőzre 

5. nap:        Transzfer Londonba, hazautazás 

 

Szolgáltatások és költségek 

- valamennyi szállítás a vadászterületen 

- 1/1-es vadászvezetés a 3 vadásznapra a két vadfajra 

- 17,5%-os helyi forgalmi adó 

- kölcsönfegyver 

- 1 muntjákszarvas (érem nélküli kategória) 

- 1 víziőz (érem nélküli kategória) 

 

 összesen vadászonként:  1.455,- Pfd 

 

Amennyiben a programba foglalt vadfajokat nem sikerülne elejteni, a muntják esetében   

250,-Pfd, a víziőz esetében is 250,-Pfd összeget visszatérítünk. 

A hibázás ingyenes, a sebzés elejtésnek számít. 

 

Mindkét programra érvényes: 

 

Érmes felárak a muntjáknál és víziőznél (Pfd): 

bronz              375,- 

ezüst   500,- 

arany   625,- 

rendellenes muntják   250,- 

 

Plusz kilövések (Pfd): 

muntják vagy víziőz érem nélkül  315,- 

bronzérmes                          690,- 
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ezüstérmes                          815,- 

aranyérmes                          940,- 

nőivarú muntják  150,- 

nőivarú víziőz   170,- 

rendellenes muntják               565,- 

 

A vadászat meghosszabbítása, kimenetelenként (reggel vagy este)…………135,- Pfd 

 

Szállásdíj pl. a partnerünk által ajánlott „The Plough at Cadsden” hotelben a Risborough 

Hercegségben reggelivel, egyágyas szobában kb: 90,-Pfd/fő/nap, 2-ágyas elhelyezéssel 140,-

Pfd/2fő/nap 

A szállás és ellátás helyben fizetendő, árváltozás lehetséges.  

 

 

Muntják – jellegzetes a magas  

rózsatőn ülő agancs és a sarló alakú  

szemfog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külön fizetendő (Pfd): 

- repülőjegy Bp. – London – Bp. között 

- transzfer a repülőtér (London Heathrow) – vadászterület – repülőtér útvonalon….100,-Pfd 

- felár érmes kategóriájú muntják és/vagy víziőz elejtése esetén,  ill. plusz kilövések  

- vadászat az érkezési, ill. elutazási napon és a plusz vadásznap igénybevétele a vadászat 

meghosszabbítása esetén….. 135,- per kimenetel, ill. vadászati alkalom 

- a felhasznált lőszer 

- szervezési díj vadászonként  250,- 

- a nyakbőr (cape) lenyúzása 90,- /db, egész bőr lenyúzás 150,- /db 

- a koponyák lefőzése és fehérítése (jelenleg nem szükséges) - lekérésre 

- borravaló 

 

 

Trófeák 

A trófeabírálatot a vadászvendég jelenlétében partnerünk a CIC képletnek megfelelően végzi. 

A számított érték a bírálati lapra kerül, amit a vendég aláírásával elismer és ami az elszámolás 

alapja is egyben. Utólagos reklamációra lehetőség nincs.  

Trófeánként hazavihető a fej vagy a fej és a nyakbőr. Az elejtés után a trófeát azonnal 

lefagyasztják, ami fagyasztott állapotban különösebb formaságok nélkül kivihető az 
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országból. A trófeakezelésért a következő tételek kerülnek felszámításra: nyakbőr lenyúzás 

90,- Pdf, egész bőr lenyúzás 150,- Pdf, kívánságra a fej lefőzése 90,-Pfd. 

 

Figyelem! 

Az elejtett vadnál mindig a ténylegesen megállapított trófeaméret fizetendő, függetlenül attól, 

hogy az erősebb, vagy gyengébb a vártnál. Garanciát egy bizonyos trófeaerősségre sem mi, 

sem a helyi partnerünk nem tud adni. A hibázás ingyenes, sebzés esetén (vér és/vagy vágott 

szőr a rálövés helyén) utánkeresés következik, amiért 105,- Pfd. kerül felszámolásra. Ha a 

sebzett vad a gondos utánkeresés ellenére sem kerül terítékre, a sebzésért  a teljes trófeadíjat 

ki kell fizetni. (a kísérővadász által becsült trófeaerősség szerint) 

  

Vadászfegyver 

Angliában a lakott területek közelében a helyi lakosság zavarásának elkerülése érdekében 

hangtompítóval ellátott vadászfegyver használata az előírás. Ez itt tehát nemcsak 

megengedett, hanem a legtöbb területen kötelező is. Ajánlatos ezért kölcsönfegyver 

igénybevétele. Ezek a puskák kiválóan lőnek, a kölcsönfegyver használata jól bevált 

gyakorlat. Ezzel egyúttal elkerülhetőek a fegyverbevitellel járó anyagi és bürokratikus terhek.  

A fegyverbevitelhez ugyanis az EU-polgároknak is fegyverbeviteli engedélyt kell kiváltaniuk. 

Az eljárás kb. 8 hétig tart, ezért – különösen ha saját fegyverrel szeretnének vadászni – a 

vadászatot időben le kell foglalni. Egyszerűbb ezért kölcsönfegyver igénybevétele, ami 

ráadásul díjtalan, csupán a felhasznált lőszer árát kell helyben kifizetni. (kb. 2,50 Pfd/db.)  

 

Fontos előírások az angliai vadászatoknál 

- minden vadászvendég köteles saját biztosítást kötni. (poggyász-, baleset- és 

betegségbiztosítás) 

- a vadászatvezető arra törekszik, hogy Önt eredményesen és biztonságosan vadásztassa. 

Ennek érdekében az útmutatásait Önnek figyelembe kell vennie, be kell tartania. Ellenkező 

esetben a vadászatvezető jogosult arra, hogy a vadászatot félbeszakítsa, anélkül, hogy Ön 

költségvisszatérítési  igényt támaszthatna. 

- a megsebzett és elveszett vad elejtésnek számít a vadászatvezető által becsült trófeaméret 

szerint. A vadhús a terület tulajdonosát illeti. A nagymértékben szétlőtt, megroncsolt vadért a 

vadhúsveszteség miatt költségtérítést számíthatnak fel. 

- a rossz idő vagy a vendég gyenge kondíciója miatt kiesett vadászati alkalmakért 

visszatérítési igény nem támasztható, mint ahogy azért sem, ha a vendég saját elhatározásából 

a vadászatot hamarabb befejezi.  

- változások a terület kiválasztásában és a vadászat lefolyásában lehetségesek. Ezek nem 

adhatnak okot a vadászat félbeszakítására vagy a költségek csökkentésére. Nem vállalhatunk 

felelősséget az utazást, a repülőutat érintő, rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező 

hatásokért, a vadászati és állategészségügyi hatóságok által elrendelt vadászati tilalmakért 

vagy ezzel egyenértékű hatással bíró, a vadászatot befolyásoló körülményekért. 

- a vadászati berendezések saját felelősségre vehetők igénybe.     

 

 

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei 

A vadászat az alapköltségek 50%-ának, és a szervezési díjnak a befizetésével foglalható le. A 

fennmaradó 50% és a megrendelt transzfer az indulás előtt 8 héttel fizetendő. Amennyiben 2. 

muntjákot vagy víziőzet is szeretne lőni, erre 690,-Pfd trófeakauciót kell fizetni. Elszámolás a 

vadászat után irodánkban, az Ön által aláírt lőjegyzék alapján történik.  

Lemondás esetén a befizetett előlegek sztornódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért 

lemondási biztosítást kötni, ami irodánk közvetítésével megtehető. 
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Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben az „Általános Szerződési Feltételek”-ben leírtak 

az irányadók. 

      

 A VADÁSZTERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb oldali kép: 

víziőz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aranyérmes muntják                                                ezüstérmes víziőz 


