
A 600 hektáros Tinójárási vaddisznóskertben
(Mélykút) nagy terítékű hajtásokat szervezünk.
A hajtóvadászatok során alkalmanként 80-130
vaddisznó (köztük 18-22 cm agyarú kanokkal)
kerül terítékre.
6422 Tompa, Felsősáskalapos 25.
Tel.: +36 77 551 470, Fax: +36 77 551 477
E-mail: dkk@kefag.hu, totha@kefag.hu
Az észak-Kiskunsági Erdészethez a Kerek-
egyházi- és Nyíri-erdei vadászterület tarto-
zik, ahol több mint 9 000 ha-on folyik vadgaz-
dálkodás, melynek erdősültsége 60 % feletti.
A Nyíri-erdei vadászterület központi részén
egy 1 200 hektáros vadaskert (egykori tölgyes
erdő maradék állományfoltjai) teszi em-
lékezetessé a vadászatot, szabadterületi
élményhatás mellett, szinte biztos lövési
lehetőséggel. 
Vadászható vadfajok: őz, vaddisznó, dámvad.
Az őzek a térségben megszokott átlagos
minőséget képviselnek, egyes bakok trófea-
súlya meghaladhatja a 450 grammot.
A vaddisznóállomány mennyisége és minő-
sége kiemelkedő, a nagyobb kanok agyarának
hossza meghaladhatja a 23 cm-t. 
A legjelentősebb vadfaj a dámvad, a legnagyobb
bikák trófeasúlya 5 kg feletti.

6041 Kerekegyháza, 
Dózsa György út 117.
Tel: +36 76 546 202, 
Fax: +36 76 371 109
E-mail: ekk@kefag.hu, madacsis@kefag.hu

„VADűZéS éS
ERDőZúGÁS...”

Széchenyi Zsigmond

A KEFAG Zrt. vadászterületei Magyarország
középső részén, a Duna-Tisza közének homok-
buckáin találhatóak. A közel 43 000 hektár nagy
részét erdő borítja, a többi mezőgazdasági
művelés alatt áll.
Kiváló erdész-vadász szakembereink a lehető
legmagasabb szintű kiszolgálásban részesítik a
vadászvendégeinket.

Társaságunk által üzemeltetett szálláshelyek:
Az exkluzív 7 szobás BUGACI VADÁSZHÁZ
a vadászterületen
belül található. A ven-
dégek (maximum 15fő)
kényelmét szolgálják
a bugaci konyha
házias ízei, valamint
szauna, teniszpálya,
lovaglási lehetőség és
pusztaprogram.
Szállásfoglalás: Virágh Zoltánné +36 30 748 6928
bugac@kefag.hu, viraghz@kefag.hu
A SÁSKALAPOSI VADÁSZHÁZ Tompán
színvonalas szálláshely csendes, ápolt ter-
mészeti környezetben, a vadászterület szélén.
A panzióban 5 db kétágyas, fürdőszobás szoba
kínál nyugodt körülményeket a kikapcsolódásra, 
pihenésre vágyóknak.
Szállásfoglalás: Szendi-Horváth Judit
Tel.: +36 30 689 7364, szendi-hj@kefag.hu

A NYÍRI VADÁSZHÁZ Kecskemét-Hetény-
egyházán kizárólag a KEFAG Zrt. vadászterü-
letein vadászó vendégeket fogadja.
Szállásfoglalás: Huszárikné Kiss Emőke 
Tel.: +36 30 202 1011, vackorvar@t-email.hu

11,00 kg - 233,54 CIC pont 
Császártöltés 2014. szept. 7.

H-6000 Kecskemét, József Attila u. 2. 

Tel.: +36 76 510 400, Fax: +36 76 328 318

Web: www.kefag.hu/Vadászat

E-mail: kefag@kefag.hu
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A Bugaci Erdészet vadászterülete 10 010 hek-

tár, melynek 2/3 részét erdő borítja.  A vidék 

jellegzetes növényzete a borókás nyaras. 

A terület nagyvadas jellegű. Vadászható vadfa-

jok: dámvad, gímszarvas, őz, vaddisznó. A

gím állomány nem nagy, de jó bikák esnek 8-9

kg-os trófeasúllyal. A dám állomány minősége

folyamatosan javul, 3-4 kg-os trófeák jellemzik.

Az őzek erdei élőhelyen élnek, a legjobb bakok

trófeasúlya eléri a 400 grammot. A vaddisznó ál-

lomány az utóbbi években növekedett.

A Kelebiai vadászterület 11 450 hektár,
erdősültsége kb. 60 %. Vadászható vadfajok:
gímszarvas, dámvad, őz, vaddisznó.
A vadászat esszenciáját a kiváló minőségű dám-
populáció jelenti. Az októberi barcogás idején
kapitális bikák ejthetők, a trófeák több mint 
70 %-a érmes minősítésű. 2014-ben 28 agancs-
ból 22 érmes minősítésű: 17 arany-, 4 ezüst- és
1 bronzérem. Az érmes trófeák átlagtömege:
4,56 kg. 6 aranyérmes CIC pontszáma megha-
ladta a 200-at. A terület fontos vadja a jó
trófeaminőségű gímszarvas; agancs-átlagsúlya
6-8 kg, de nem ritka a 10 kg körüli sem. Az őz
létszáma számottevő, trófeaminősége közepes
(300-350 gr).

A Császártöltési Erdészet vadászterülete 
11 630 hektár, az élőhelyi adottságoknak megfe-
lelően nagyvadas terület. Vadászható vadfajok:
gímszarvas, őz, vaddisznó. 
A császártöltési vadgazdálkodás meghatározója a
kiváló genetikai adottságú gímszarvas populáció,
a bírálatra kerülő trófeák zöme 7-10 kg-os, de
előfordul 11 kg feletti agancs is. A kedvező
élőhely és az állandó takarmányozás hatására a
vaddisznó állománya stabilan alakul. Az őzál-
lomány közepes minőségű, a trófeák jellemző
súlya 200-350 gramm.
6239 Császártöltés, Sport tér 7.
Tel: +36 78 543 010, Fax: +36 78 443 119
E-mail: csaszartoltes@kefag.hu, gals@kefag.hu

5,30 kg - 214,88 CIC pont Kelebia, 2014. okt. 19.
5,10 kg – 212,43 CIC pont
Kelebia 2012. okt. 16.

6114 Bugac, Felsőmonostor 545.
Tel.: +36 76 575 520, Fax: +36 76 372 603 
E-mail: bugac@kefag.hu, fodorm@kefag.hu

11,55 kg, 217,63 CIC pont
Kunfehértó 2013. szept. 5.
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