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A vasi véreb tanfolyam
1959-ben 11 évesen a kis falusi bolt pultján 

néhány vadászkönyvet fedeztem föl a többi kö-
zött. Pár napig visszajártam, bele-bele nézeget-
tem, de nem volt elég zsebpénzem, hogy ekkora 
összeget ki tudjak adni. Az egyik 38 Ft-ba került 
és a megvételéhez még anyai nagyanyám segítsé-
gére is szükség volt. Szüleimre ekkor még nem 
számíthattam anyagilag, ugyanis néhány hónap-
ja költözhettünk vissza otthonunkba. Hét év tá-
vollét után az ötszobás, jól bútorozott családi 
házat a csupasz falakkal kaptuk vissza. Az emlí-
tett 7 évből kettőt Hortobágyon, Tedej-pusztán 
töltöttünk egy viszonylag nagyméretű tehénis-
tállóban. Persze egy ilyen istállóban körülbe-
lül 300 kitelepített élt akkor. Nem vigasztalás-
ként és nem is összehasonlítás miatt említem, 
hogy Gróf Széchenyi Zsigmond a tőlünk 15-20 
km-re lévő Polgár községhez tartozó Lenin ta-
nyán „élvezte” az akkori politika okozta meg-
próbáltatásokat.

Az előbbi sorok ugyan nem a véreb tanfolyam-
ról szólnak, de magyarázatul szolgálnak, hogy 
miért volt számomra sok a 38 Ft. A könyv pedig, 
amit aztán megvettem Id. és ifj. Jilly Bertalan „A 
vadászkutyák idomítása” c. mű, amelyet még a 
mai napig is időnként kézbe veszek.

Akkor gyerekként a könyvet elolvasva többször 
is a 151. oldalra lapoztam, ahol a véreb idomítá-
sával foglalkozó fejezet kezdődött.

Annyi már akkor megfogalmazódott bennem, 
hogy milyen szép feladat lehet egy vérebbel való 
munka, amivel azután másoknak is hasznára le-
hetek.  

Ebben az évben már megrendeltem a Nimród 
újságot. Kettő járt a faluba, az egyik Szinetár Mik-
lós iskola igazgatónak (biológia tanáromnak) a 
másik nekem. Korai gyűjtésem eredményeként, 
a régebbi példányokat is megszerezve ma 70 év-
folyam sorakozik bekötve a vadász szobám pol-
cain. A természet és a vadászat iránti rajongásom 
valóban gyermekkorban kezdődött.

Időben ugorjunk egy nagyot. 1972-ben meg-
nősültem, és feleségem falujában egy csodálatos 
ember barátságára tettem szert. A falusi pedagó-
gus-feleségemet Erzsit is tanította egykor- a he-
lyi vadásztársaság vadászmestere volt. Neki kö-
szönhető, hogy ennek a vadásztársaságnak a te-
rületén vadászom 41 éve.

Első kutyáim magyar vizslák voltak. 1974. no-
vember 16-17-én került megrendezésre a Fia-
tal vadászok első országos találkozója, amelyre 
engem a megye a vizsla versenyre nevezett be. 
Itt találkoztam először Knefély Nándorral. Amíg 
egy-egy munkára, feladatra várakoztunk, Nán-
di bácsi arról beszélt, hogy ő is vizslázott, szép 
munka, de vérebbel dolgozni, na az az igazi ku-
tyázás! Ez a beszélgetés felidézte bennem a régi 
olvasmányokat.

Hazaérkezésem után min-
dent elmeséltem Remete Ist-
vánnak, a Vas megyei MAVOSZ 
fővadászának.  Megígérte, hogy 
támogat a vérebezésben. 

1976 szeptember 21-én szü-
letett első vérebem Karasica-
völgye Dongó kan Buzás Ferenc 
tenyészetében. Amikor a kisku-
tya 3 hónapos lett, érte mentem 
Sátorhelyre. Feri a tőle meg-
szokott lendületes előadásával 
igyekezett mindent elmonda-
ni, hogy mit tegyek az idomí-
tás során és mit ne. A kis Don-
gót egy ajándék véreb vezeték-
kel hoztam el.

A gyerekkori könyvek és a 
vizslás tapasztalat nem volt elég 
ahhoz, hogy igazi „vérebes” le-Varga Aladár tanítványaival, Nagy Diana társaságában
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gyen belőlem. Azonnal szükségét láttam egy vér-
ebvezetői tanfolyamnak. Ezt megbeszéltem Re-
mete Pista bácsival, aki hamarosan jelezte, hogy 
találkozott dr. Győrffy Lajossal, és ő felajánlot-
ta a segítségét egy véreb tanfolyam megtartásá-
hoz. Az első tanfolyamot 1977. április 12-18-ig 
dr. Győrffy Lajos és Kardos Sándor tartották Si-
maságon, majd a következő évben 1978. április 
24-28-ig sor került a másodikra. Ez utóbbi tan-
folyamot meglátogatta és filmvetítéssel egybekö-
tött előadást tartott Farkasházi Miklós, a MEOE 
főtitkára. Mindkét tanfolyamon 14-16 hivatásos 
vadász vett részt, akiket a munkaadójuk, a va-
dásztársaságok küldtek oda. Sajnos a véreb irán-
ti elkötelezettség hiányzott belőlük, talán ket-
ten maradtak, akik egy darabig fogták a véreb 
vezetéket.

1979. április 28-29-én került sor a követke-
ző tanfolyam megszervezésére, amelyet Knefély 
Nándor tartott. Vele egy többéves folyamat kez-
dődött el. 1979-től évente 5 alkalommal utazott 
Nándi bácsi Szombathelyre, hogy segítse a vér-
ebek betanítását. Az első napon csapafektetések, 
a másodikon azok kidolgozása történt. Talán az 
1979. augusztusi tanfolyamon találkoztam elő-
ször Buzgó Józseffel és Németh Ferenccel. 

A véreb tanfolyam keretén belül évente vizs-
gával egybekötött versenyekre került sor, ezeket 
a Véreb krónika bemutatta. 

1980. november 28-30-ig megyénk vállalta 
el az országos véreb verseny megrendezését. A 
tisztességesen előkészített verseny a rendezők-
nek és a meghívottaknak is felejthetetlen élmény 
maradt. Egy egész napos hózápor erős szél kí-
séretében mindent eltakarított: rálövés helyét, 
reményeket és még az utakat is. Szombathely 
környékén járhatatlanná vált minden út. Sebján 
Pál és felesége Trabantjukkal még valahogy meg 
tudtak szökni, de rajtuk kívül mindenki ott ra-
gadt, ahol éppen a munkája volt, ki Szajkon, ki 
Sárváron. Nándi bácsinak és Buzgó Józsefnek 
Szombathelyen tudtam munkásszálláson kvár-
télyt szerezni, de Rieß úr Sárváron a buszpálya-
udvaron aludt. Dipl. Ing. Karl Otto Rieß és fele-
sége Trude asszony Nándi bácsi ismerősei vol-
tak. Bécs mellett éltek és időközönként meglá-
togatták tanfolyamunkat, tanácsokkal láttak el 
bennünket. Mindketten nemzetközi hírű véreb 
vezetők és bírók voltak. 

Knefély Nándor a tanfolyamokat szünet nélkül 
szervezte és vezette, egészen 1985. július 27-ig, 

amikor életének 69. évében türelemmel viselt, 
hosszú betegség után elhunyt. Halálával nagy űr 
támadt a magyar vérebezés terén és a véreb tan-
folyamok szervezésében.

Még ebben az évben (1985) megpróbáltam 
folytatni a tanfolyamot, a Baki Válicka völgye VT 
területén Németh Ferenc ottani hivatásos vadász, 
vérebes segítségével 1988-ig.

1988. nyarán egy keresztszalag szakadás, majd 
1989. júliusában kullancs encephalitis (agyhár-
tya-agyvelő gyulladás) megakadályozott a mun-
kában.

1999-ig évente 2-3 vérebet hoztak a tanfo-
lyamra. A változás akkor történt, amikor tár-
saságunkhoz került Pukánszki Zoltán hivatá-
sos vadász. Zoli ekkor kezdett fiatal vérebével. 
Segítségével már nem nekem kell csapafekte-
téssel foglalkoznom, ezt az ő irányításával fia-
tal kollégái végzik péntekenként. Állandó segí-
tőim, akikre bizton számíthatok: Paukovits Ti-
bor, Fülöp Marcell, Bartha Ferenc és Merőtei 
Tivadar.

1999-től 76 tanfolyami napot tartottunk, és 
a résztvevők létszáma – örömömre – egyre gya-
rapszik. 2012. augusztus 18-án 26 résztvevő-
je volt a tanfolyamnak. Ezen a napon megláto-
gatott bennünket a volt tiszteletbeli elnökünk 
dr. Nagy Endre lánya Diana és unokája Sonja. 
Nagyon örültek, hogy jó vérebes munkákat lát-
hattak.

2007. május 19-én is kedves látogatókat kö-
szönthettünk Buzgó József, a Véreb Egylet elnö-
ke és Bőhm István tenyésztési felelős személyé-
ben. Örömünkre az egész napot velünk töltöt-
ték. Ezt a napot Bőhm István „Vérebes barango-
lások I.” címmel örökítette meg, mely megjelent 
a Vadászkutya 2007/3 kiadványban. 

Végül köszönetet szeretnék mondani azok-
nak (a teljesség igénye nélkül), akik az általam 
vezetett tanfolyamokon sokat tettek a vérebezé-
sért, mozgató rugói az eredményes munkának: 
Pukánszki Zoltán, Bartha Ferenc, Paukovits Ti-
bor, Fülöp Marcell, Takács Árpád, Kiss Lajos, 
Perjési Balázs, Vereckey Bálint.

Az általam vezetett tanfolyam addig él, amíg 
az ő és társaik lelkesedése, tenni akarása, több-
re, jobbra törekvése megmarad.

Szombathely, 2013. január 28.
       

Varga Aladár
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Szeptember vége felé egyre több helyről jelen-
tettek sebzéseket. Egy pár helyen a türelem fo-
gyott, helyenként pedig beindult a java bőgés. 
25.-én este három rálövést jeleztek, egyet Ágo-
táról kettőt pedig Csákvárról. A csákvári rálövé-
sek közül az egyik csak kontroll munka valószí-
nűleg hibázás.

Reggel hosszú napra készülve indultam kol-
légámért, aki a fiatal kutyám nem túl acélos haj-
szája miatt az öreg kutyámat volt hivatott ve-
lünk hozni. 

Útközben hívtak, az ágotai bikát megtalálták 
párszáz méterre a rálövéstől, tehát a másik he-
lyet vettük irányba.

Itt a hivatásos vadász elmesélte a történteket 
majd elindultunk a helyszínre, amit hajnalban 
a rend kedvéért vizslával megkutyáztak. Nem is 
csoda, hogy vérebem a párától vizes nyakig érő 
jágerkenderben nehezen boldogult a csapakö-
vetéssel, leellenőrizte a másik kutya ténykedé-
sét, ami összejárt mindent. A bika valószínűleg 
lágy részen van lőve, mert már belépett a nyila-
dék túloldalán és csak a hátsó harmada lógott 
ki a lövés eldördülésekor.

Végigszenvedtük az összejárt szakaszt, a „ste-
ril” csapán kutyám mozgása teljesen megválto-
zott, annak elhagyása nélkül haladt tovább. Nem-

sokára egy nyiladékra értünk, melyet tétovázás 
nélkül keresztezünk, alig bújunk be a kecske-
füzek közé mikor előlünk kis távolságból nagy-
testű vad zörgését hallom és mintha kopogna 
az agancs is. Elértük a fekhelyet, melyet alapo-
san megvizsgáltunk, vért nem láttunk benne. 
Kutyám nagyobb hévvel indul tovább pár méter 
után frissnek tűnő vért látok a földön és erős 
bika szagot érzek. Hezitálva a többiekkel úgy 
döntök, elengedem kutyámat. Volt már máskor 
is, hogy nem volt vér a sebágyban. Kutyám szem-
pillantás alatt eltűnt a náddal és rekettyével be-
nőtt halálán lévő ősfüzesben, és a GPS térképen 
látom, hogy nagy körben visszamegy a rálövés 
helyétől nem messze lévő kefe sűrű fűzvesszős 
foltba, amiből már korábban is szedtünk elő bi-
kát. Már majdnem oda értünk mikor a jel alapján 
látom, kutyám visszaindult a saját csapáján. Két 
füttyel magam mellé tudtam hívni a lihegő ku-
tyust. Én nem hallottam ugatni, de a többiek azt 
mondák hallottak pár vakkantást. Első szezonja, 
a kitartó és megbízható vezetékmunka mellett 
a hajszával azon belül is az állítással voltak gon-
dok. A megállított vadat kis idő múlva otthagyta 
és jött értem ezzel pár munkát meghosszabbít-
va. Ezért öreg kutyámat szabadon engedve a fia-
tal kutyát és a többieket hátrahagyva a GPS alap-

ján le akartam ellenőrizni a 
fűzvesszősbe váltás nyomait. 
A váltón haladva láttam a ta-
nácstalanságot kutyámon, de 
keresésre bíztatva haladtunk 
befelé. 20-30m után már ki-
felé indultam volna mikor 
egy prüszköléssel jelezte a 
hátam mögött jelenlétét vala-
mi. Rosszat sejtve, reflexsze-
rűen fordultam a hang irá-
nyába ahol a füzes szinte át-
hatolhatatlan falán keresztül 
valami nagy fekete, kontúrjai 
látszottak. A pár lépésre álló 
tömeg azonnal nekilódult és 
egy támadó bivaly tartott fe-
lém teljes gőzzel törve a vesz-
szőt, mint a ropit, esélyt sem 
adva semmi féle védekezés-
re. Önkéntelen mozdulattal 

Bivalykaland

Bartha Ferenc kutyái hajsza után
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próbáltam elugrani előle mikor odaért és a leve-
gőben taszajtott rajtam egyet. Repültem, mint a 
győzelmi zászló, de a neheze még ezután jött mi-
vel nem akart otthagyni. Valahogy a hátamra ke-
veredtem, a szarvával fölkapni akaró bivaly nya-
kát rugdostam, ami olyan volt mintha a betont 
taposná az ember, viszont így távol maradtam 
a paták halálos taposásától. Ordítottam, ahogy 
csak tudtam és küzdöttem az életemért. Egy vil-
lanásra megláttam kutyámat majd a bivaly ráfor-
dulva adott egy lélegzetvételnyi szünetet, ahogy 
szerette volna a földbe passzírozni, majd azon-
nal fordult vissza rám. Én ismét tapostam ahol 
csak értem, az ölemben lévő puskát próbálgat-
va irányába terelni, de még kibiztosítani sem si-
került. Így hadakoztunk majd, mint aki ott sem 
volt egy ugrással a fejem fölött beugrott a sű-
rűbe összezárult mögötte a bozót és egy hang 
nélkül távozott. Először nem mertem mozdulni 
sem, hátha még ott van. A halálra rémült hivatá-
sos vadász kiabálására nem mertem válaszolni. 
Kis idő múlva fölmértem a károkat láttam, hogy 
nagyon vérzek. Megtapogattam a hasam a lába-
im minden a helyén volt. A bal kezemen a nagy 
újamról a köröm leszakadva, innen a vér, a ru-
hám cafatokban. Óvatosan felálltam felhúztam 
a bokámnál lévő nadrágomból maradtakat majd 
csendben hátratekintgetve kiballagtam a kiabá-
lás irányába. Ennyire még senki nem örült ne-
kem, mint itt, amikor megláttak. Az ordításom-
ból tudták, hogy nagy baj van odabent, amikor 
meg csend lett teljesen kétségbe esett a helyi 
kollega, nem tudta mit csináljon hova menjen. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a rábízott vér-
ebet vezetékkel együtt elengedte. A másik kísé-
rőm a számára kijelölt magaslesről hallgatta vé-
gig a történteket, sőt az engem otthagyó bivaly-
bikát is látta, ami kiállt elé a nyiladékra megfor-
dult ellenőrizve követi e valaki, majd rövid pará-
dézás és pár fujtatás után folytatta útját. Kis idő 
múlva a bivaly nyomán megjelent fiatal kutyám 
vezetékestől és gyors iramban követte azt. Pár 
perc ordibálás után megjelent ebem épségben. 
Újra együtt volt az utánkereső csapat igaz elég-
gé viharvert állapotban. Én kicsit rosszul lettem 
az ájulás kerülgetett és a cafatos ruháim alatt rej-
tőző sérülések miatt úgy döntöttünk azonnal in-
dulunk a kórházba teljes kivizsgálásra. Mellkas-
röntgen a bordáimon lévő félhold alakú zúzódás 
miatt, kézröntgen, hasi ultrahang. Fél napig vol-
tunk a kórházban kb. tíz perc alatt végeztek ve-

lem. Leműtötték a szinte teljesen leszakadt kör-
mömet és közölték, kétnaponta kötözés. Ezek 
alkalmával egyszer kétszer inkább a bivaly alatt 
lettem volna, az unott ápolóknál még a hente-
sek is humánusabbak. Öreg kutyámon másnap 
jelentkeztek a tünetek púpos háttal aprókat lép-
kedve jött elő a kennelből. Gerincén lett pár zú-
zódás, amit pár injekcióval helyrehoztak. Hű-
séges bajtársam segíteni próbált, de ez neki is 
nagy falat volt.   

Ezután a semmittevés napjai következtek min-
den mozdulat fájt, a hátamon, bokámon, vádli-
mon, bordáimon lévő zúzódások egyre jobban 
érezhetők lettek.

A sebzések persze most indultak be igazán, 
egymás után mondtam le őket.

Bartha Feri karateedzője

A bivaly, aminek kiszabadulásáról tavasz óta 
tudtak, egy természetvédelmi alapítvány gén-
megőrző gulyájából kivert, magányos bika a be-
kerített társaitól nem messze élte életét, gondo-
zójuk többször jelezte főnökének a magányos ál-
lat veszélyessé válhat. Amíg nincs baj nincs baj! 
Az eset után felkerestem őket, még majdnem én 
lettem a hibás, hogy egyáltalán ott voltam.

 A gímbikát másnap egy bátor madármegfigye-
lő találta meg nem messze, a Zámolyi víztározót 
szegélyező nádasban. 

Azóta szinte minden nap eszembe jutnak a 
történtek, sok mindent másképp csinálnék, az 
viszont biztos, hogy ezt leírhassam az csak a bi-
valyon múlt, ha komolyan vette volna a dolgot, 
nem jövök ki onnan.

Vadászüdvözlettel: 
Bartha Ferenc
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A XIV. Friedrich Konrad emlékverseny a szlo-
vákiai Tatranské Zruby-ban lett megrendezve 
2012. október 17-21 között. A Magas Tátrában 
október közepén, a hűvös csapadékos sokszor 
már havas idő a jellemző, ezzel szemben, na-
gyon kellemes napsütéses kora őszi időjárás fo-
gadott bennünket, mely szerencsére kitartott a 
rendezvény egész  idejére. A vendéglátó Szlovák 
Véreb Klub igen csak kitett magáért. Jól előké-
szítetten, folyamatosan, látványosan tájékoztat-
ta térkép mellékleten, információs táblán a ren-
dezvény résztvevőit a verseny állásáról. 11 ver-
senyző kutyának a három „munkanap” során 
17 sebzett vadról érkezett jelentés a környék-
beli vadászterületekről, melyek közül volt, ami 
20 km-re volt, és volt olyan ami 130km-re volt a 
rendezvény központjától. A munkák, és a hoz-
zájuk kapcsolódó háromfős bírói körök termé-
szetesen sorsolva lettek. Jómagam az egyes bírói 
kör tagjaként Franz Dalponte svájci vezetőbíró 
és Peter Karabel szlovák bíró társammal három 
véreb munkát bíráltam. Az első munka, amit bí-
rálhattam, Lerch Sebastian (KBGS) fiatal véreb-
vezető öt éves Harry von Hohen Roth nevű ba-
jor hegyi vérebével végezte. A munka: reggeli 
sebzés volt, gím borjú hátsó comblövés volt, er-
dőszélen egy legelőn. A munkát 12 órakor kezd-
tük. A kutya a rálövés helyén jelezte a vért ke-
vés faggyú jelenlétében. A csapa bükk fiataloson 
vezetett először, enyhén emelkedve, majd áttért 
egy fenyő széldöntésbe, ahol meredeken emel-
kedett. A rálövés helyétől 400 méterre sebágyat 
talált a kutya, és folyamatosan határozottan ha-
ladt a széltörésben. 3600m-es vezeték munkához 

érve friss vért talált a kutya izgatottá vált, erősen 
húzott, s talán csörtetést is hallani vélt a vezető. 
A kutya hajszára lett engedve, a GPS- sel ellen-
őriztük a mozgását. 1500 méterre távolodott, és 
10 perc eltelte után visszajött a hajszából. Visz-
szamentünk az utolsó jelzett vérnyomhoz, és 20 
perc pihenő után a kutya újra lett indítva.

Az eb lelkesen vette fel és tartotta a csapát, me-
lyet 7. kilométerhez érve még kontrolálni lehe-
tett. 7500 méterhez érve véleményem szerint a 
kutya már kezdett fáradni és minden áron szar-
vast akart fogni. Véleményem szerint elhamar-
kodottan a vérebvezető újra hajszára engedte a 
kutyát. 30 perc múlva 10500 méter után a ku-
tya elfáradva visszajött a hajszából. Ekkor, dél-
után négykor úgy döntöttünk, hogy a munká-
nak vége, a borjú nem megfogható.

Beszámoló a Friedrich Konrad memorialról

FKM megnyitó    

Ozvvári Zoli sorszámot húz

Másnap szintén reggeli sebzést kerestünk Lő-
cse közeli fiatal lucosban.  A versenyző a szlovák 
Miklos Pavol kutyája Malik de Eisenkappel nevű 
bajor hegyi véreb kan. Hátsó láb lövött gím tehe-
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net kerestünk. A vadra a lövés erdészeti úton tör-
tént. A találatot jelezve sűrű fiatal lucosba ugrott 
be a tehén. Az eb a rálövés helyén vért, csontszi-
lánkot mutatott, majd meredeken ereszkedett a 
sebzett vad csapáján. A munka, ha kisebb meg-
szakításokkal is, de folyamatosan kontrolálható 
volt. 1100 méterhez érve előttünk feküdt a sú-
lyosan beteg vad, a kutya elől már nem tudott 
felállni. A munka III. díjat érdemelt. 

Másnap reggel Poprád közeli erdészethez 
mentünk egy előző esti szarvastehén sebzéshez. 
A vérebvezető Marton Zorn Ausztriából, Aika von 
Gamsköpfel nevű három éves bajor szukájával. 
Rendkívül meredek széldöntött fenyő felújítási 
területen történt a sebzés. Meredeken lefelé lőve 
adták le a lövést a vadra kb 130 méter távolság-
ból. A találatot a vad jelezte, de a sebző, meg se 
kísérelte a rálövés helyének ellenőrzését. A ku-
tya hosszas, lelkes keresgélés után vért jelzett és 
határozottan ereszkedni kezdett. Talán az első 
harminc méteren lehetett kontrolálni, aztán el-
kezdtünk a kutyával köröket leírni. Olykor lég-
szimattal keresett volna az eb, de a vezetője le-
intette. Ekkor vált jól érzékelhetővé, hogy a vér-
ebvezető mekkora elszántsággal, akarja megtalál-
ni a vadat. Talán még jobban minta vérebe. Nem 
egészen 200méterre a rálövés helyétől dermed-
ten feküdt a sebzett szarvastehén, melynek sza-
gát, még ha légszimattal is, de érezte a kutya. A 
munka rövidsége miatt nem volt értékelhető.

Délután mintegy ráadásként a már győztes 
szlovák vérebvezető Srotny Pavol és bajor vér-
ebe Ivena od Margaretky comb lövött vaddisz-
nó süldő csapáján végzett munkáját követhet-
tem, mint néző. Sajnos csak rövid ideig, mivel 
a vezető „ügyesen” ellépett, az őt követő kétfős 
koronától. A bírói már nem is tartottak vele. A 
sebzett süldőt három kilométeres távon követ-
te. A vad nem volt megfogható.  

Az eredményekről: 11 induló kutya közül öt 
volt szlovák versenyző. Az első három helyen 
szlovák kutyák végeztek. Negyedik német, ötö-
dik megint csak szlovák, majd rangsorban a 6. 
helyen végzett Ozvári Zoltán Zemplén-Erdei 
Léna nevű hannoveri véreb szukájával. Viszony-
lag rövid 400m alatti vezeték munkával, rövid 
hajszával hozta terítékre a reggeli sebzésű poca-
kon lőtt szarvastehenet. Itt kell megemlítenem, 
hogy a bíró kollégák a bajor hegyi véreb tempe-
ramentumához vannak szokva. Nem értékelték 
elég aktívnak a magyar kutya vezeték munká-

ját. Nem szépíteni kívánom Zoli barátom és ku-
tyájának a munkáját, de azt gondolom, hogy a 
nem túl szerencsés sorsolás ellenére becsület-
tel helytállt. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés után ünne-
pi vacsorával kedveskedtek a szervezők, ahol 
borozgatás közben előkerültek a régi emlékek, 
történetek. Sorra emlegették a nagyhírű magyar 
vérebvezetőket, hogy csak néhányuk nevét em-
lítsem, mint Zilai János, Jung Jenő. Zeltvay Ti-
bor úr, tenyésztési felelős megkért, hogy feltét-
len adjam át jókívánságait az MVE tagjainak, me-
lyet ezúton megteszek.

Summázva azt gondolom, hogy egy alapo-
san megszervezett nívós vérebversenyen vehet-
tük részt, ahol számolnak velünk, magyarokkal. 
Remélhetőleg két év múlva megszorongathat-
juk őket. 

Szabó Ádám
teljesítménybíró

Nem sétagalopp
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Az Utánkeresők Baráti Körének megalakítását 
az a gondolat vezérelte, hogy szűkebb hazánk-
ban, Észak-Magyarországon, létre hozzunk egy 
olyan baráti táraságot, amelynek keretén belül 
egymással együttműködve meg tudjuk oldani a 
hozzánk befutó valamennyi utánkeresést. Folya-
matos elérhetőséget biztosítunk a 06-30-30-99-
777 ügyeleti telefonszámunkon, ami éjjel-nap-
pal hívható.

A társaság tagjai régóta ismerik már egymást, 
korábban is tartottuk a kapcsolatot, de egy ideje 
megfogalmazódott az igény, hogy szervezett for-
mában űzzük ezt a vadászattal szükségszerűen 
együtt járó, szép tevékenységet. Mindenki tud-
ja, aki járatos a témában, hogy a sebzések térben 
és időben előre kiszámíthatatlan módon fordul-
nak elő. Kivételt ez alól talán valamelyest a tár-
sas nagyvad vadászatok képeznek.

Mivel egyes tagjainknak erőn felül adódtak 
munkái, mások pedig – az ígéretes kutyáikkal – 
sokat vártak egy-egy lehetőségre, elhatároztuk, 
hogy a munkáinkat megosztjuk egymás között. 
Ez persze azon alapszik, hogy köztünk a szak-
mai féltékenység és irigység ismeretlen dolog, 
sőt egyenesen kizáró ok lenne. 

Az eltelt négy hónap alatt mindenki számára 
egyértelművé vált, hogy törekvésünk jó ered-
ménnyel járt. A fiatalabb kutyával rendelkező tag-
jaink a közös gyakorlások mellett több éles lehe-
tőséghez jutottak, mégpedig általában tapasztalt 
kutyavezető felügyelete mellett. Eközben mások-
nak nem lett kevesebb utánkeresése, sőt. Ezt úgy 
sikerült elérnünk, hogy gyakorlatilag nem volt 
olyan keresésre való felkérés, amit vissza kellett 
volna utasítanunk kapacitás hiányában. Egy be-
futó hívásra általában néhány percen belül tu-
dunk reagálni, és ennyi idő alatt megszervezzük 
az utánkeresést is. Természetesen mindig a leg-
közelebbi szabad tagunk indul a sebzés helyszí-
nére, de ettől függetlenül mindenki megtarthat-
ja a korábban kialakult kapcsolatait. A csapat ku-
tyáinak összesített életteljesítménye 951 megta-
lált nagyvad. 2012-ben 315 vadat hoztunk terí-
tékre, melyből 136 volt hajszás munka.

A működési elvünk az, hogy mindenki a képes-
ségeinek megfelelő munkát kapja, mindenhová 
úgy küldünk oda valakit magunk helyett, mintha 
mi állnánk oda. Egymásért kezességet vállalunk.

Azért, hogy az utánkeresést, mint a vadgaz-
dálkodás fontos részét, komolyan is vegyék a 
vadászatra jogosultak és a vadászok, igyekez-
tünk tenni is valamit. Előadásokkal, megyei va-
dászlapokban, valamint elektronikus úton való 
megjelenéssel mutattuk be tevékenységünket. 
Honlapunk elérhető az http://utankeresok.hu/
címen, de a tevékenységünkről naprakész in-
formációk találhatók a www.facebook.com/
utankeresokbaratikore oldalon is. 

Időt és fáradtságot nem sajnálva próbáltuk és 
a továbbiakban is próbáljuk az utánkeresést tá-
mogatók táborát gyarapítani, kezdve a leendő és 
folytatva a gyakorló vadászok megnyerésével. A 
későbbiek folyamán is tervezünk gyakorlati be-
mutatókat, előadásokat, élménybeszámoló al-
kalmakat megszervezni iskolák, megyei kamará-
kon keresztül hivatásos vadászok részére. Részt 
veszünk vadásznapokon és egyéb rendezvénye-
ken. A visszajelzések pedig biztatóak.

Különösen nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt 
évben a társas vadászatokon való utánkeresés 
fontosságának hangsúlyozására. Ezen a téren 
van talán a legnagyobb űr még, ezért mindig 
próbáljuk a vadászat szervezőket tanácsainkkal 
segíteni. Sok olyan gyakorlati fogást adtunk át, 
amivel a munkánkat megkönnyíthetik, segíthe-
tik, növelve ezzel az eredményességet. Ahol al-
kalom volt rá, ott lehetőséget adtunk a fiatal ku-
tyáknak is, mivel fontos az utánpótlás. Gyakor-
lat nélkül pedig nem lesz eredmény. Ez persze 
mindig kontroll mellett történt, mert elsődleges 
a sebzett vad mielőbbi megtalálása.

2012. november, december hónapokban 12 
vadászatra jogosultnál, összesen 28 hajtásnapon 
vettünk részt, mint utánkeresők. Sikerült vala-
mennyi sebzést, vagy az annak vélt lövéseket fel-
derítenünk. Terítékre fektettünk 11 sebzett szar-
vast és 34 sebzett vaddisznót, elveszett sebzett 
vad szinte nem is volt. Ez jelentős bevétel több-
letet jelentett a szervezőknek.

Reméljük, hogy ezeket az eredményeket lát-
va talán egyre több vadászatra jogosult fogja fel-
kérni a tapasztalt kutyavezetőket, hogy munká-
jukkal segítsék a társas vadászatok eredményé-
nek növelését. 

Dr. Dákay Zsuzsanna
Utánkeresők Baráti Köre

EGY ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS
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A természet és a hozzátartozó jelenségek ha-
talmas karral ölelik át a világot, hogy egyszer si-
mogassa vagy éppen szorítsa, akár összeroppant-
sa a Föld élővilágát, az emberiséget, valamilyen 
földöntúli erő parancsára.

Ilyen gondolatok kavarogtak bennem, ahogy 
a tornyosuló viharfelhőkre tévedt tekintetem a 
bakonybéli temetőben, kedves kollégám, a Ba-
kony legkiválóbb vérebvezető erdész – vadásza, 
HÜLL  JÓSKA barátom temetésén.

Nem tisztem nekrológot írni mégis, a barát-
ság jogán el szeretném mondani, hogy szemé-
lyében egy egészen kivételes tehetségű, hatal-
mas szívű természetet értő és érző szakembert 
veszítettünk el sajnos igen korán, éppen túl éle-
tének 72. esztendején. 

Egész életét a természetben töltötte a szó 
szoros értelmében, hisz szolgálati lakása is a 

huszárokelőpusztai öreg bükkös ölén állt ahol 
feleségével és két gyermekével élte az erdész-
vadászok egyszer zord, máskor szivárvány szí-
nű életét. Mindig voltak kutyái, jobbára vad-
disznós kutyák, a rövidlábú terrierek és tacs-
kók évtizedes keverékei, mígnem egy kis han-
noveri véreb kölyök került a házhoz Somogy 
országból a „VISKI” kennelből. Marci szolgá-
lati kutya volt, a Balaton Felvidéki Állami Erdő 
és Fafeldolgozó Gazdaság tulajdona. Még a 4 
évet sem érte meg ez az egészen kiváló ku-
tya, mert elveszett egy hajszában, két lövés 
kíséretében melyet egy tudatlan erdész tett, 
szarvastehenet hajtó „kóborkutyára” !  E négy 
esztendő alatt Jóska az országos vérebverse-
nyen Marcival kétszer volt helyezve, először 
Balatonföldváron 1972-ben a dobogó máso-
dik fokára állhattak, majd Hollótetőn 1973-ban 

I N    M E M O R I A M    H Ü L L  J Ó Z S E F 
1939–2012

Hüll József temetése
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megnyerték a versenyt. Még ugyanebben az 
évben az addigi sikerek megkoronázásaként 
a csehszlovákiai Betléren a nemzetközi véreb-
versenyen holtversenyben szerepeltek az első 
ill. második helyen.

Később elismert bírája volt a vérebek mun-
kájának, több hazai és nemzetközi versenyen 
és vizsgán bizonyította felkészültségét, kitűnő 
szakértelmét. 

Marci után is volt vérebe de az utánkeresések 
kapcsán egyre nehezebb feladatot rótt rá hallá-
sának rohamos romlása. Nagyon nagy fájdalom-
mal viselte, hogy sem itthon sem külföldön nem 
tudtak segíteni rajta. Nem hallotta a vérebe álló-
ra csaholását, a sebzett vad menekülési irányát 
jelző hajsza hangot.

Volt néhány közös munkánk de egyet min-
den alkalommal megemlített, még a halála előt-
ti utolsó találkozásunkkor is mikor egykori ta-
nítványával, kollégájával Trosics Gyurival láto-
gattuk meg.

Egy száraz novemberi nap kora délutánján 
kaptam az üzenetet, hogy Jóska sebzett egy óri-
ási disznót, menjünk haladéktalanul mert ko-
rán sötétedik.. Mindent félretéve azonnal in-
dultam Héra nevű kutyámmal Huszáriba. Jós-
ka már várt rám, bepattantunk a terepjáróba és 
irány az erdő. Bokrokkal tarkított kopár hegy-
oldalban volt a rálövés helye. Este történt a 
sebzés melyet délelőtt foxikkal kerestek, ami 
aztán nem járt eredménnyel. Héra kis tájéko-
zódás után magabiztosan indult el a megadott 
irányba de kisvártatva egy erős visszatöréssel át-
ment a domb másik oldalára, ahol addig sen-
ki sem járt. Nemsokára faggyús vér jelezte a jó 
irányt.  5-600 méter után felállt mellettünk a 
köves szálasban egy népes vaddisznó konda. 
Mindegyiknek másfelé állt a feje, a farkuk vi-
szont mint a győzelmi zászló meredt a magas-
ba. Megálltunk, Héra diszkrét morgással jelezte 
nemtetszését, majd mikor szépen elsorolt a dí-
szes násznép újra letette az orrát és mintha mi 
sem történt volna vezetett bennünket tovább. 
Jóska elismerően csettintett a nyelvével jelez-
vén, hogy ez neki is tetszett. Bevallom megle-
pett Héra profi viselkedése, hisz a „véreb isko-
lámban” nehezen indult és csupán kétéves kora 
után kezdett megbízható munkákat produkálni. 
Akkoriban volt munka bőven, nem mint most 
mikor olyan fegyverek és lőszerek vannak, ha 
mellé lőnek is ottmarad a vad. 

Még két helyen találtunk kis vért aztán olyan 
300 méter megtétele után egy kis dombocska 
teteje felé tartott a kutya. Pár fiatal lucfenyő és 
indával benőtt vadrózsa borította a kis halom 
tetejét, amolyan disznó ravatalnak megfelelő 
helynek látszott. Erősen esteledett, ezért kissé 
kockázatosnak tartottam bebújni a kutyával a 
sűrűbe. Mutattam Józsinak, hogy lecsatolnám a 
vezetéket, mire bólintva nyugtázta elhatározá-
som helyességét. Héra már tekergette a fejét a 
tető irányába, mutatva, hogy ő már érzi a disz-
nó szagát. Csatolást követően néhány másod-
perccel megszólalt az az öblös, ritkán szóló ba-
riton mely kisebb nyiffanásokkal vegyítve tipi-
kusan „vaddisznó a terítéken” című strófa volt.  
A hangokból jól tudtam, a vad már dermedt. A 
történet végéhez értünk, az esthajnalcsillag is 
kitette jól látható lámpását. Összenéztünk Jós-
kával, szemei kérdően néztek rám. Mellettünk 
néhány méterre muzsikálta Héra az iménti al-
tatódalt. 

 – Hallod Józsi? Gesztikuláltam feléje?                                                                                                             
Csak jelezte feje mozgásával, hogy NEM s köz-

ben egy kövér könnycsepp gurult le arcán ben-
ne a kelő hold halvány fényével és a Bakony ösz-
szes fájdalmával…

 Megöleltük egymást majd elvégeztük a népsze-
rűtlen munkát ami a vén „göbe”szállíthatóságához 
hozzátartozott.  

Ahogy telt az idő, ahogy egyre gyorsabban zaj-
lottak felette az évszakok úgy vált érzékenyeb-
bé. Közben elérkezett a nyugdíjas élet, amit még 
több munkával töltött. Bakonybélbe költözött 
az egész család végre saját otthonukba. A tágas 
udvaron és a gazdasági épületben lovas szánkók 
készültek és rengeteg szerszámnyél. A vadászat 
egyre kisebb szelete maradt hátralévő életének. 
Egyszer azt mondta, hogy büntetés számára, ha 
a magaslesen nem hallhatja a természet ezerfé-
le hangját, a madarak csicsergését, a kabócák 
nyáresti ciripelését, a közelgő vad neszét, az ág 
roppanását. 

Aztán eljött az ítélet napja. Megnyugvással 
vette tudomásul a gyógyíthatatlan kórt és mél-
tósággal viselte azt a néhány hetet, amit előre-
haladott állapota hagyott még számára. Csend-
ben, békével költözött át az örök vadászmezők-
re, ahol Marci már biztosan várt rá. 

Emléked kegyelettel őrizzük mi barátok, kol-
légák, vérebesek! Nyugodj békében…  

 Maróti Béla 
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Ismét eltelt egy dolgos év, legalábbis ami a vér-
ebeseket illeti. Ebben az esztendőben is a meg-
szokott ritmusban végeztük a dolgunkat. Volt 
aki sok utánkereséssel igyekezett vállalt kötele-
zettségeinek eleget téve  a maga és vérebe hír-
nevét öregbíteni, mások inkább megpróbálkoz-
tak a tenyésztéssel ( bár az elmúlt évben meg-
lehetősen szerény számú  vérebkölykünk szüle-
tett!), megint mások a különböző rendezvények 
előkészítésével és megszervezésével voltak hasz-
nára MVE-nek. Ezek között természetesen olya-
nok is voltak, akik mindhárom feladatból kivet-
ték a részüket. Sajnálatos tapasztalat az, hogy a 
terhek meghatározó részét egy viszonylag kis lét-
számú csapat cipeli a hátán, míg a legtöbben ké-
nyelmesen elutaznak ezzel a hajóval. 

December 31-ig 280 tagot számlált az egyle-
tünk, de mivel igen sokan a korábban már több-
ször szóba hozott felszólítás ellenére sem fizették 
be a tagdíjukat, sőt olyanok is voltak, akik már há-
rom évvel tartoztak, csináltunk egy tabula-rázát, 
és az alapszabályunk adta felhatalmazással meg-
szüntettük azon „tagjaink” tagviszonyát, akik eb-
béli kötelezettségüknek nem tettek eleget. Ma-
radtunk 195-en, de úgy gondolom, hogy ez a fi-
gyelmeztetés arra mindenképpen jó volt, hogy 
a jövőben a tagdíjfizetési hajlandóság javuljon.

a hagyományos közgyűlés. Ezúttal is kiváló mun-
kákat láthatott a nagyszámú korona, felkészült 
vérebek és tapasztalt vérebvezetők összehangolt 
munkájában gyönyörködhettünk. Az eredményes 
és bírálható munkák színvonala roppant magas 
volt, 5 db elsődíjas munka volt, igaz, hogy ebből 
3 db-ot a Flaisz Szilárd- Tengelici Bátor Brunó 
(hannoveri véreb) páros ért el, így nem is volt 
meglepetés, hogy a legjobb utánkersésük a ma-
ximális 224 ponttal kiérdemelte a Kaszó kupát. 
A MVE történetében először fordult elő, hogy 
egy korábban nem klasszikus nagyvadas térség-
ből, Kecelről származó vérebvezető tudjon ilyen 
erdményt elérni. Hiába múlik az idő, át kell ér-
tékeljük Magyarország nagyvadas térképét. Alig 
maradt el ettől a teljesítménytől Bolla Csaba és 
a saját tenyésztésű bajor-hegyi vérebe Rábaparti 
Nyomkereső Saci, akik 218 pontos, szintén I. dí-
jas munkával érdemelték ki a második helyezést. 
Harmadik lett Cseh László Vargakincse Alfi nevű 
hannoveri vérebével 198 pontos I. díjas munká-
val. További helyezettek Bényei Tamás, Kelet Me-
cseki Dalibor nevű hannoveri vérebével 138 pon-
tos III. díjas munkájával, valamint Klinkó Nán-
dor az elmúlt évi nehezített Vércsapa verseny 
társgyőztese Kerkavölgye Vadász Amanda nevű, 
azóta sajnálatosan elpusztult hannoveri szukájá-
val, 106 pontos, III. díjas teljesítményükkel.

Flaisz Szilárd a harmadik munka után, 
baráti körben

ELNÖKI  BESZÁMOLÓ  

A Kaszó kupa megnyítója

A korábbi évektől eltérően ezúttal nem febru-
árban, hanem március 3-4.-én került megrende-
zésre a talán mindannyiunk által leginkább szá-
mon tartott Kaszó kupa elő és fővizsga, valamint 

Őt vérebes nevezett elővizsgára, s közülük 
négynek sikerült letennie a vizsgát a követke-
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ző eredményekkel: Bódi Péter/Eperjesi Betyár 
Aramis, hv. 240 pont;  Földesi Kálmán/ Rábaparti 
Vadász Néró, hv, 182 pont;  Leskó Tibor/Hideg-
völgyi Ali, hv,182 pont;   Kovács Endre/ Blood 
Hann Bay Arina, hv, 167 pont.

A Kaszó Kupa keretén belül lezajlott közgyűlé-
sen az éves beszámolók elfogadásán túl két fon-
tos dologban történt döntés. Az egyik az volt, 
hogy a 70. életévüket betöltött tagtársaink tisz-
teletbeli tagjainkká válnak, s számukra tagdíjfi-
zetés a jövőben nem lesz kötelező, a másik dön-
téssel elébe menve a 2013 őszén általunk ren-
dezendő nemzetközi vérebverseny előkészüle-
tinek, az elnökség mellé egy 4 fős ad hoc bizott-
ságot választottunk Nyúl András, Király Attila, 
Pukánszki Zoltán, és Egle Zoltán személyében, 
akik a felkérést elfogadták és azóta is igen aktívan 
működnek közre a rendezvény előkészítésben. 

2012-ben a Nehezített Vércsapa Ver-
senyünket június 9.-én a Bakonyerdő 
Zrt támogatásával Devecserben tartot-
tuk, kiváló szervezés mellett. Ezen a 
rendezvényen is kimagasló eredmé-
nyek születtek, mind a 7 induló ku-
tya I. díjas munkát abszolvált, sőt az 
első helyen pontegyenlőség mellett 
1 perc 16 másodperc döntött Perjési 
Balázs javára.

Eredmények:
Nehezített Vércsapa Verseny:
Perjési Balázs Rábaparti Nyomkereső Arany (B) 

220/10  I. díj 200 pont, 26 perc, 44 mp.
Vereczkei Bálint Szentpéterfölde Aba (H) 

2654/09  I. díj 200 pont, 28 perc
Misó Mihály Körcsönyei Máté (H) 2285/05   I. 

díj 195 pont
Süveges György Odvaskői Izsó (H) 2388/06 I. 

díj 180 pont 
Bartha Ferenc Rábaparti Vadász Nency (H) 

2849/10 I. díj 165 pont
Bódi Péter Eperjesi Betyár Aramis (H) 2874/10   

I. díj 148 pont
Horváth Róbert Tölösi Erdőjáró Álmos (H) 

2593/08 I. díj 140 pont

Ugyanitt az elővizsgára 4 kutyát neveztek,s az 
eredmények a következők voltak: Szigeti János/
Tura -Galgamenti Britta ,hv,220 pont, megfe-
lelt; Varga István/Újberki Csillag Bagira, hv, 216 
pont, megfelelt; Majlinger Zoltán/ Blood Hann 

A Giersewszki emlékverseny indulói

bay azura, hv, 196 pont megfelelt; Vajda Csaba/ 
Kispipin Aliz, bv, 152 pont, megfelelt.

A két rendezvény között április 24-én Bőszénfán 
tartottunk egy kibővített elnökségi ülést, amely-
nek fő témája a nemzetközi vérebversenyre való 
felkészülés volt, addigra már meglátogattuk a po-
tenciális partnereket, akik a sebzéseiket a ver-
seny időpontjában a részünkre fogják rezerválni, 
s a lehetséges helyszínek közül is kiválasztottuk 
a legmegfelelőbbnek tűnőt. Az elnökség dönté-
se értelmében, és a támogató vadászterületek le-
hetőségeinek figyelembe vételével a 33. nemzet-
közi vérebversenyre 2013. november 7-11. kö-
zött kerül sor. A rendezvény központja a keszt-
helyi Hotel Helikon lesz, s az utánkereséseket a 
Bakonyerdő Zrt, a Szombathelyi erdészeti Zrt, a 
Zalaerdő Zrt, a HM kaszó Zrt, valamint a SEFAG 
Zrt vadászterületein fogjuk végezni.

Az őszi időszakban ismét meghívást kaptunk 
a szlovák vérebesektől az október 17-21. között 
Tatranska Zrubiban megrendezett XIV. Friedrich 
Konrád emlékversenyre, ahol szineinket Ozvári 
Zoltán és saját tenyésztésű hannoveri vérebe 
Zemplén–Erdei Léna, valamint Szabó Ádám telje-
sítménybíró képviselték. A fegyelmi gyakorlatok-
ból valamint mesterséges és természetes csapá-
kon történő munkából álló, kiválóan szervezett, 
de nem egyszerű versenyen vérebvezetőnk helyt 
állva a 6. helyet szerezte meg. Ezen a versenyen 
hagyományos módon nincs szerencséjük a ma-
gyar vérebeseknek, ezúttal sem volt ez másképp. 
Hamarosan ez után került sorra lengyel vérebe-
sek által meghirdetett Gierszewski emlékverseny, 
a Dél Lengyelországi Bogacicában. A MVE-t Böhm 
István és fiatal hannoveri véreb szukája, Rábaparti 
Vadász Niki képviselték. Bíróként az egylet elnö-
ke volt jelen. A tapasztalt vérebvezető és kutyája 
egy rendkívül precíz, de sajnálatosan rövid mun-
kával, egy szarvastehén dermedtre keresésével az 
előkelő 3. helyet érdemelték ki a 7 induló közül.
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F.B.  E L N Ö K I   B E S Z Á M O L Ó

Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégeink!
Mint önálló közhasznú egyesület most tart-

juk első gazdasági évzárónkat. Minden ülé-

sünk nyilvános, ahogy azt a törvé-
nyesség megkívánja az ilyen típu-
sú egyesületeknél.

Az elmúlt esztendő volt eled-
dig talán a legkönnyebben vizs-
gált időszak a Magyar Vérebegy-
let életében. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy nem történt semmi, 
egyszerűen átaludtuk az évet, ko-
rántsem! 

Ahogy az szokássá vált a társa-
dalmi szervezetek életében a Fel-
ügyelő Bizottság elnöke minden 
vezetői tanácskozásra meghívott 
és ez így működik nálunk is. Ilyen 
módon tudom észrevételezni ha 
bármilyen hiba szorulna a gépe-

zetbe. Ha sikerül valamilyen tárgyban idő-
ben konszenzusra jutni, akkor nem marad 
más hátra csak a jóról beszélnem a kötelező 
évi értékelésemben. De ebben is szerencsés 
vagyok mert elnök úr részletesen beszámolt 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

Bartha Ferenc Nency kutyája

A Lengyelországi megnyító

Összességében eredményes évet tudhatunk 
magunk mögött, a pénzügyeink rendeződni lát-
szanak, s a számunkra talán legfontosabb tevé-
kenységben, a sebzett vad megtalálásában is egy-
re jobb eredményeket érünk el. Egyre több fia-
tal vérebvezető integrálódik országszerte a mun-
kánkba, bizonyos térségekben már mintha egy 
kicsit sokan is lennénk, úgy tűnik, hogy a vér-

ebesek szinte egymás elől keresik el a lehetősé-
geket. Persze ez a „kellemesebb” probléma, 20 
évvel ezelőtt csak álmodni mertünk ilyen hely-
zetről. Ugyancsak a fejlődést támasztja alá, hogy 
egyre több a vizsgáinkon, versenyeinken kivá-
lóan felkészített, bevezetett véreb, s a nemzet-
közi megmérettetéseken is folyamatosan a leg-
jobbak közé tartozunk. Bízhatunk benne, hogy 
a közeljövőben módosításra kerülő vadászati 
törvényben a vérebeseknek még kitüntetőbb fi-
gyelem fog jutni, s a most még az utánkeresési 
feladatok célszerű elosztásában, az egyes térsé-
gek utánkereső kapacitással történő lefedésé-
ben problémaként jelentkező aránytalanságo-
kat közös akarattal és jó szándékkel meg fogjuk 
tudni oldani.

Erre az első lehetőség a február 22.-ei közgyű-
lésünk alkalmával, Kaszón kínálkozik.

Kaposvár, 2013-01-29.
Dr. Buzgó József

elnök
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kiváló eredményeinkről és azért csak a ki-
válókról mert nem történt az elmúlt ciklus-
ban semmi olyan negatívum mely a szabá-
lyok szerint ide tartozna. Az eredményeink 
ismeretében, azok tevőleges részeseként is 
igazi öröm számomra, hogy elérkeztünk oda 
amit, elnök úr szavaival élve, negyed száza-
da még álmodni sem mertünk. Annyi vér-
eb dolgozik már kis országunk vadászterü-
letein, amennyi korábban még soha. Azok 
a tájegységek az igazán szerencsések ahol 
a vérebeseink összefognak és egymás kö-
zött elosztják a munkát, vagy pl. segítik azt 
munkához aki valamilyen vizsgára vár, mint 
ahogy az történt éppen most az én környé-
kemen két ízben is, egyik a Bakonyerdő Zrt. 
a másik a Somlótája Vt. területén. Ezzel kap-
csolatban jut eszembe, hogy mennyire fon-
tos és hogy eddig jutott a magyar vérebe-
zés mennyire meghatározó az adott vadász-
területek vezetőinek a témához való hozzá-
állása. Példaként szolgáljon jelen helyszín 
ahol most ismételten lehetőséget kaptunk 
az év legnagyobb vérebes rendezvényének 
lebonyolítására, a Kaszó Kupa már nemzet-
közi porondon is jegyzett eseménynek szá-
mít. El kell ismerni, a Kaszó Zrt. korábbi ve-
zetői is mindenben partnerek voltak, ahogy 
a mostaniak is mégis jobb érzés egy olyan 
vezér bizalmát élvezni, aki a hazai vérebe-
zés korábbi szakaszát meghatározó Galamb 
család ifjabbik vérebese.  

Vérebes tekintetben a közelmúlt feltörek-
vő gazdasága kétségtelen a Bakonyerdő Zrt. 
aki néhány esztendeje minden kutyás ren-
dezvényem házigazdája volt. Több vérebve-
zető tanfolyamot szerveztem náluk és ahogy 
az elnöki beszámolóban elhangzott a leg-
utóbbi nehezített vércsapa versenyünket is 
a hajdani Magyar vérebezés bölcsőjében a 
Devecseri Erdészet kerületeiben sikerült ki-
válóan megrendezni.

Hálisten, könnyebb lenne felsorolni azo-
kat a vadászattal foglalkozó állami gazdasá-
gokat, ahol hanyagolják a véreb jelentősé-
gét, mint azokat ahol felismerték az abban 
rejlő értékeket.

Megragadom az alkalmat, hogy egyletünk 
nevében minden véreb munkát támogató 
gazdaság vezetőjének, kiemelkedően a je-
lenlévőknek e helyütt köszönetet mondjak.

Visszatérve egyletünk belső életéhez, kö-
telezően megtörtént pénzügyi helyzetünk 
vizsgálata is. Megállapítható, hogy a kimuta-
tás minden ponton megfelelően dokumen-
tálja a kiadás és bevételi oldal pontos pénz-
forgalmi alakulását. Napi nyelvezetben nem 
vagyunk gazdagok de annyi pénzünk mindig 
van amennyi a működésünkhöz szükséges. 

A tenyésztési felelős munkája továbbra sem 
lett egyszerűbb. Minden tagunk kivétel nél-
kül, magamat is beleértve sokkal szívesebben 
fogja a vezeték végét mint végzi a szükséges 
idetartozó adminisztrációt.. Ebben a kérdés-
ben sajnos semmit nem fejlődtünk, pedig a 
tenyésztési irányelvek akkor követhetők jól, 
ha pontos az adatszolgáltatás.  Csak ígérni 
tudjuk, hogy a továbbiakban jobban fogjuk 
segíteni a tenyésztési felelős munkáját. 

Az egyesület elnöke ugyan felajánlotta, 
hogy a későbbiekben átadja helyét a fiatalok-
nak ami önmagában egy nemes felajánlás de 
meggondolásra szólítok fel ezzel kapcsolat-
ban kijelentőt és fogadót. Az én véleményem 
az, hogy a kivívott hazai és nemzetközi elis-
mertséget addig nem szabad feladni amíg e 
feladat elvégzése nem tartalmaz hibákat. 

Idén novemberben a nemzetközi vérebe-
zés monstre találkozójának mi leszünk a 
házigazdái. Támogatóinkkal karöltve egy 
példaértékű, külsőségeiben és tartalmá-
ban is kiváló rendezvénnyel kell megmu-
tatnunk hogy a magyar vadbő vadászterü-
letek és ezekben a magyar vérebek munkái 
egyedülállóak az egész világon.

Mindenkinek kívánok egy hasonlóan sike-
res évet, sok eredményes utánkeresést, eh-
hez jó egészséget.

Herend, 2013-02-02

Tisztelettel:
Maróti Béla
F.B. elnök 
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Bevételek felsorolása jogcímenkénti részletezettséggel

1. Tagdíj 1.423.000

2. Tagi támogatás 7.021

3. Banki kamat 376

4. APEH  SZJA 1% jóváírás             159.059

5. Nevezési díj , tenyészszemle 70.000

6. Vizsgadíjak 175.500

7. Kiadványok(Teljesítményfüzet, Híradó) 33.400

8. Könyvértékesítés (Véreb Krónika) -

9. Egyéb bevétel (jelvény értékesítés) 52.800

Összesen: 1.951.156

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
2012

A MVE 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak meg-
felelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló tételesen tartalmazza a bevéte-
lek és kiadások alakulását, valamint felsorolja a MVE által nyilvántartott követeléseket.

Pénzforgalmi jelentés

Bevételek – Kiadások

Nyitó egyenleg 2012. január 1-jén:                                                           

269.371

- Banki elszámolási számlák 259.321

- házipénztári készlet 10.150

2012. évi bevételek           1.921.156

Összesen: 2.190.527 

2012. évi kiadások 1.684.207

Záró egyenleg 2012. december 31-én  506.320

- Bank elszámolási számla 464.215

- házipénztár              42.105

Összesen: 2.190.527
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Morgó kutya őzbakkal

A bevételek között, a korábban megszokot-
tak szerint meghatározó mértékű volt a tagdí-
jakból származó bevétel. A nyilvántartott tagja-
ink közül 154 fő fizette meg a 2012 évre vonat-
kozó tagdíjat, ez a szám az előző évben 139 fő 
volt) ami figyelembe véve a 195 fős tagságun-
kat, s levonva belőle azon tagdíjfizetésre nem 
kötelezett tiszteletbeli tagjaink létszámát – 16 
fő – akkor azt láthatjuk, hogy mindössze 25 fő 
nem tett eleget ezen kötelezettségének. A tag-
díjból származó jelentős bevétel növekedés 
egyik oka nyilvánvalóan az volt, hogy a MEOE 
által meghatározott, és a MVE által elfogadott 
tagdíj jelentősen emelkedett, a korábbi évek 
6.000 Ft-járól 9.000 Ft/év mértékűre. Jelentős 
tétel a bevételeink sorában a személyi jövede-
lemadók 1%-ának felajánlása, tagjaink támoga-
tásának köszönhetően 2012-ben 159 eFt több-
letbevételre tettünk szert. Ugyanez a szám az 
előző években a következőképpen alakult Az 
első évben 2010-ben 183 eFt volt, 2011-ben 170 

eFt, 2012-ben sajnos ennél is kevesebb, pedig 
ez a bevétel az Egylet pénzforgalmát figyelem-
be véve jelentős összeg, és az elmúlt években 
sokat segített az anyagi helyzetünk konszolidá-
lásában. Köszönet azoknak, akik felajánlották 
az adójuk 1%-át!

A rendezvényeinkkel, valamint a MVE által el-
készített kiadványok értékesítésével kapcsolatos 
a bevételeink többi része, hiszen ez évben sem 
kaptunk állami támogatást. 

Mintegy 175 eFt bevételünk származott a kü-
lönböző vizsga- és nevezési díjakból, amely évek 
óta hasonló mértékű bevételi forrásunk.

Még egy jelentősebb tétel a bevételek között, 
amely az év során készíttetett vérebes jelvények 
értékesítéséből származott. Ennek természete-
sen a kiadások között is jelentős tételt tett ki az 
értéke.
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Megjegyzés:
2012. december 31-én fennálló ismert köte-

lezettség:

A 2012. évben befolyt tagdíj MEOE-t illető ré-
sze (50 fő x 3000 Ft.)  150 eFt.

2012 évi nemzetközi Véreb szövetségi tagdíj 
450 Euro cca                  130 eFt

Az adófizető magánszemélyek által 2011. évi 
személyi jövedelemadója egy százalékának fel-
ajánlásából kapott 159 eFt-ot az Egylet tartalé-
kolja a következő évre a közhasznú tevékenysé-
gének költségeire.

Elmondható, hogy szinte minden egyes költ-
ségtétel estében csökkenés következett be az el-
múlt évi kiadásokhoz képest.

A 2011-ről áthozott maradványösszeg figye-
lembevételével az előző évihez hasonló, taka-
rékos, megfontolt költséggazdálkodást folytat-
tunk 2012-ben is, hiszen, amint az előző évi be-
számolónk is tartalmazta, jelentős, többszáz-
ezer forintos kötelezettségeink voltak a MEOE 
felé, melyeket az év során sikerült rendezni. A 
MVE kiadásai között négy darab százezer forin-
tot meghaladó tételt találunk. Az egyik a Véreb 
Híradó megjelenésével kapcsolatos tétel, ami az 

előző évinél kevesebb volt. Jelentős tétel még a 
gépjárműhasználattal kapcsolatos költségtéríté-
sek összege, amely az előző évihez képest csök-
kent ugyan, de mivel meglehetősen sok rendez-
vényünk volt ill. sok nemzetközi rendezvényen 
vettünk részt – nemzetközi vérebverseny Szlo-
vákiában, Gierszewski emlékverseny Lengyelor-
szágban, Kaszó Kupa, Nehezített Vércsapa Ver-
seny  Devecserben. Ehhez azonban az a támoga-
tó magatartás kellet a bírók és a delegáció tagjai 
részéről, hogy több esetben nem vették igénybe 
a költségtérítés lehetőségét. 

A pénzügyi gazdálkodásunk annak ellenére ki-
egyenlíttetnek mondható, hogy továbbra is fenn-
áll a MEOE felé egy 150 eFt-os tartozásunk, amit 
azért nem tudtunk 2012-ben kifizetni, mert nem 
kaptunk erről számlát, ami sajnos a mai napig 
sem érkezett meg.

A fentiek figyelembe vételével kérem a pénz-
ügyi beszámoló elfogadását!

Kaposvár, 2013-01-29.

Összeállította:

Hernesz Ferencné   Simon Pál 
      Titkár

Kiadások felsorolása jogcímenkénti részletezettséggel

1. Irodaszer, nyomtatvány 46.415

2. Egyéb szakmai anyagok (jelvények) 65.000

3. Versenydíjak, ajándék 42.249

4. Folyóirat, kiadvány (Véreb híradó) 327.600

5. Rendezvényköltség  41.500

6.Hírdetés, reklám prop. kts. 110,490

7. Postaköltség 36.388

8. Egyéb költség 6.508

9. Saját gépkocsi-használat 286.690

8. Vállalkozási díj (könyvelő) 70.000

9. Banki költség 21.867

10. Nemzetközi tagdíj -

11. MEOE tagdíj rész (2011 ill.2012-re) 629.500

Működési kiadások összesen: 1.684.207
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No Comment

TENYÉSZTÉSVEZETŐI  BESZÁMOLÓ
SÍNEN VAGYUNK…

Ezt a rövid kijelentést a magyar ember úgy ér-
telmezi, hogy minden rendjén van. Kijelenthet-
jük ezt a magyar vérebvezetésre, vérebtenyész-
tésünkre is. Nemzetközi és hazai sikereink bi-
zonyítják ezt.

Viszont a sín korlát is egyben, nem lehet ked-
vünkre elkalandozni utazáskor. 

 Egyletünk előtt is több út állt és már eddig is 
túljutottunk szerencsésen több elágazáson.

Sok alkalommal elhangzott, hogy a MVE a 
Nemzetközi Vérebegylet többi alapító egyle-
teitől eltérően nem csak a teljesítmény bé-
lyegzővel ellátott kutyák vezetőit fogadja 
tagjai közé. Tárt karokkal vár minden véreb-
bel dolgozni kívánót. Egy feltétel akad azért: 
be kell tartani az egylet tenyésztési rendjét. 
Ez a befogadó magatartás eddig sok ered-
ményt hozott. Mert természetes, hogy a felül-
bélyegzett kutya, ha sosem dolgoztak vele, ak-
kor is hordozza az öröklött tulajdonságokat. 
Az ún. teljesítmény tenyésztés=munkakutyák 
tenyésztése viszont garancia arra, hogy a kö-

lyök a hozott képességekhez bizonyítottan 
még szerzett is.

Az egyleten kívüli tenyésztők, főleg azok, akik 
több vérebet tartanak, tenyésztenek egyszerre, ál-
talában nem dolgoznak, nem is dolgozhatnak több 
kutyával, hacsak nem főállásu vérebesek. Ami emel-
lett még zavaró, hogy az amúgy is nehézkes alom-
ellenőrzés, az ő esetükben nem történik meg ré-
szünkről, vagyis az elismert tenyésztő egyletnek 
nem lehet semmi rálátása az ilyen tenyészetekre.

A megoldás pofonegyszerű: nem kéne min-
den megszületett vérebnek származási lapot 
adni, mert a felülbélyegzős és teljesítmény-
bélyegzős minősítés nem jó megoldás.

Viszont a Hirschmann Egylet útján sem kívá-
nunk járni. Ők a kirekesztőnek nevezhető te-
nyésztési elgondolásukkal elérték, hogy jelen-
leg a kirekesztettekből három másik egylet is 
alakult. Kutyáik közt szép számmal van például 
magyar felülbélyegzett véreb.

Tehát úgy néz ki, hogy még jó ideig a síneken 
maradunk.

És most nézzük azt, amire büszkék lehetünk, 
a munka és a tenyésztési eredményeinket.
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AMREIN TAMÁS SZENTPÉTERFÖLDI ADA H 2657/09 0 0

BABÁLY CSABA ENDY MORSKE OKO /GUSZTI/ B C 7038 364 140

BABÁLY CSABA CIFRA BASKIN DVOR B 9034 8 6 4 39 2 2 61 17 10000 113 27

BABÁLY CSABA KIS PIPIN ABBÉ B 228/11 3 3 0 3 0

BALASKOVICS JÓZSEF WOTAN VOM FALKENBERG H 2585/H/08 14 31 4 22 2 73 41 15000 204 104

BALASKOVICS JÓZSEF SASHEGYI BORISZ H 3074/12 0 0

BARTHA FERENC HIDVÉGI PARTI MORGÓ H 2193/04 2 1 3 2 72 146 80

BARTHA FERENC RÁBAPARTI VADÁSZ NENCY H 2849/10 23 4 1 5 33 22 7171 42 24

BEDŐ GÁBOR TENGELICI BÁTOR ANCSA H 2624/08 2 8 1 5 3 1 20 7 72 19

BÉNYEI TAMÁS KELET MECSEKI DALIBOR H 2531/07

BÉNYEI TAMÁS CSIPCSINAI CSERKELŐ ROCKY H

BÓDI PÉTER EPERJESI BETYÁR ARAMIS H 2874/10 10 1 1 3 5 1 21 12 4763 39 14

BOLLA CSABA RÁBAPARTI NYOMKERESŐ SACI B 212/10 35 14 1 2 9 20  14 1 96 54 18500 257 137

BÖLCSKEI GÁBOR HEITERI KORMOS H 2466/07 3 2 2 2 1 10 2 1865 47 16

BŐHM ISTVÁN RÁBAPARTI VADÁSZ NIKI H 345065 2 4 8 1 15 4 1000 23 7

BUBÁN ISTVÁN KERKAVÖLGYI VADÁSZ ALFI H 2708/09 2 2 3 7 14 2 970 39 7

BUBÁN ISTVÁN ZEMPLÉN-ERDEI OLGI H 2925/11 1 2 3 6 0 150 9 0

BURKUS ISTVÁN SASHEGYI ARTUR H 3019/11 2 3 5 10 20 7 1757 20 7

BUZGÓ JÓZSEF ESCHE VOM MÜHLENHOF H 2942/H/11 1 2 1 6 7 2 19 8 500 30 8

BUZGÓ JÓZSEF KÖRCSÖNYEI KAPITÁNY H 2052/03 1 3 4 0 150 49 14

CSEH LÁSZLÓ VARGAKINCSE ALFI H 2179/04 6 8 2 25 2 43 16 250

CSISZÁR ISTVÁN SZARVASLESI BUDA H 1840/01 1 476 130

CSISZÁR ISTVÁN GYÜTEFAI ALFA H 2801/10 13 9 2 2 5 31 14 4300 75 31

DR. DÁKAY ZSUZSANNA GEJZIRMENTI JÓKA SZÖCSKE B 161/05 12 12 18 42 1 0 12 97 56 23480 309 142

EGERSZEGI LÁSZLÓ TENGELICI BÁTOR BORI H 2539/07 1 4 1 3 1 10 1 52 17

EGLE ZOLTÁN JETTA SIPOVA SKALA B 4 1 5 2 5 2

FLAISZ SZILÁRD TENGELICI BÁTOR BRÚNÓ H 2485/07 21 10 1 1 5 8 46 20 9000 150 93

EREDMÉNYES MUNKÁK ÉS ÉLETTELJESÍTMÉNYEK
2012
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FÖLDESI KÁLMÁN RÁBAPARTI VADÁSZ NÉRÓ H 2839/10 4 2 6 0 0 10 0

GARAI GÁBOR LIKASHEGYI ARTHOS H 2718 8 1 2 3 14 4 32 8 2670 32 10

GYÖRGYI ZSOLT SÁGHEGYI STAMESZ ANCSA H 2643/08 1 2 3 1 3 1

HORVÁTH ÁKOS ODVASKŐI KINGA H 2603/08 4 10 6 20 8 1791 45 13

HORVÁTH JÁNOS EMIR CABALOV DVOR HUNOR B 206/H/09 6 3 2 3 1 4 4 23 6 47 10

HORVÁTH JÁNOS ERZSÉBETI NÁDREZGETŐ ZIRA H 2751/09 1 2 1 2 6 0 12 0

HORVÁTH JÁNOS BINAZ HUSIVARGOVA DVORA B S8704 2 2 1 5 0 5 0

HORVÁTH MÁRTON HEITERI MAJA H 2822/10 3 2 5 0 11 2

HORVÁTH RÓBERT TÖLÖSI ERDŐJÁRÓ ÁLMOS H 253328 7 14 1 9 2 8 1 2 44 11 5000 99 35

HORVÁTH ZOLTÁN DINA RUZOVI DVOR B S9254 14 17 2 5 8 9 2 57 23 12061 95 30

IMRE NORBERT RÁBAPARTI NYOMKERESŐ AISA B 217/10 1 2 3 0 3 0

ISTENES LÁSZLÓ AMYSPOD PRAMEN KOVACOVEJ B 9195 11 13 2 1 9 2 38 6 73 13

JUNG JENŐ ZEMPLÉN ERDEI LORD H 2684/09 1 1 3 5 1 8 2

KACZUR ANDRÁS KELET-MECSEKI AJAX CÉZÁR H 2147/04 7 3 1 27 2 2 42 19 257 96

KACZUR ANDRÁS HALOSVÖLGYI DÁRIUS H 3082/12 1 14 2 17 17 5

KÁLMÁN GYULA ADA H HR10293 5 4 14 17 2 1 43 14 64 18

KÁMI JÁNOS ZEMPLÉN-ERDEI JACK H 2368/06 2 12 3 11 28 98

KIRÁLY ATTILA KÖRCSÖNYEI LINA H 2174/04 4 1 1 1 7 4 3000 100 51

KIRÁLY ATTILA LIKASHEGYI ARAMIS "MONK" H 2717/09 7 1 7 2 3 20 15 8000 56 28

KIRÁLY ATTILA SASRÉTI VADÁSZ CORA B 192/07 5 1 1 1 8 5 1000 55 29

KISS FERENC ALPOKALJI DISZNÓVADÁSZ 
APOR 

H      + 1806/01 2 1 4 7 800 527 235

KISS FERENC SASHEGYI ALIZ H 3020/11 1 4 2 11 18 4 1200

KISS FERENC KATÓKÖZI AJAX B 177/06 3 5 2 9 19 10 1500 19 10

KISS GYULA ZSELICI ANGYAL H     + 2653/08 2 1 1 5 9 4 29 10

KISS GYULA ZSITVICAI ALEXA H     + 1830/01 3 4 3 2 12 181

KLINKÓ NÁNDOR RICSIKA-ERDEI APACS H 3048/12 1 1 2 0 100 2 0

KLINKÓ NÁNDOR AMAN Z IPELSKEJ B S027563 0 0

KLINKÓ NÁNDOR KERKAVÖLGYE VADÁSZ 
AMANDA

H 2712/09 1 1 8 1 11 7 500 53 26
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KOVÁCS ENDRE BLOOD HANN BAY ARINA H 3 1 4 0 600 4 0

KOZMA JÓZSEF HIDEGVÖLGYI BORI H 11 7 18 6 18 6

LÉNÁRT ZSOLT HEITERI GERDA (LILI) H 2041/03 3 2 1 15 1 22 7 1000 207 81

LÉNÁRT ZSOLT SASHEGYI BONNIE H 3075/12 0 0

LENGYEL ANDOR SZENTPÉTERFÖLDI AIDA H 2660/09 2 1 4 7 14 5 64 10

LENGYEL SÁNDOR SZIGETKÖZI NYOMKÖVETŐ 
ANICA

H 2909/10 8 8 2 2 3 8 31 14 5087 49 21

LUKÁCS GYÖRGYNÉ KERKAVÖLGYE VADÁSZ BABI H 2715/09

MAGYAR ZSOLT KÖRCSÖNYEI NÁDOR H 2423/06 4 5 3 7 4 23 8 1850 135 44

MAJLINGER ZOLTÁN
BLOOD HANN BAY AZURA

BLOOD HANN BAI AZURA H 7 12 4 17 4 2 46 17 5000 46 17

MARTOS ISTVÁN ZEMPLÉN ERDEI MARK H 2810/10 0 0

MÁRTA JÓZSEF ARTUS V.WAIDHOFNER 
SCHLÖSSL

H 3697 2 2 0 2 0

MÁRTON ATTILA MECSEKI VADŰZŐ EDINA H 2277/05 1 5 1 11 2 9 29 15 1900 179 114

MÁRTON ATTILA TÖRÖCSKE-ÚTI DALMA H 2985/11 1 2 2 1 6 2 500 6 2

MÉSZÁROS ISTVÁN TURA-GALGAMENTI ALMA H 2862/10 2 1 6 2 8 11 3 33 16 1150 36 17

MISÓ MIHÁLY KÖRCSÖNYEI MÁTÉ H 2289/05 1 1 6 6 2 8 4 28 5 2400 61

MISÓ MIHÁLY NORA LESNICA LUKA B 8858 1 3 4 1 5 1

MÓCZÁR ISTVÁN ZEMPLÉN ERDEI OKOS H 2922/11 3 3 2 2 11 0 2090 14 0

MÓCZÁR ISTVÁN SZENTPÉTERFÖLDI BELLA H 2961/11 1 1 0 1 0

NAGY ÁRPÁD RÁBAPARTI VADÁSZ MORGÓ H 2689/09 3 7 1 1 7 1 20 16 2400 54 34

NÉMETH LÁSZLÓ KÖRCSÖNYEI LÉNA H 19 21 1 8 18 3 3 73 47 274 116

NYÚL ANDRÁS SZARVASLESI CSILLA H 1972/02 1 3 1 1 6 2 1000 338

NYÚL ANDRÁS GYÜTEFAI ALIZ H 2805/10 3 7 9 1 7 1 28 11 2000 50 22

OLÁH CSABA BOROSMENTI-VADÁSZ BRUNÓ H 2420/06 5 2 4 2 13 4 4700 110 10

ONOFER ATTILA LEGELŐERDEI DINA H 2257/05 5 5 5 8 2 3 1 29 10 5955 102 42

ONOFER ATTILA ODVASKŐI LUJZA H 2796/10 1 4 2 7 14 3 416 28 6

OZVÁRI ZOLTÁN ZEMPLÉN ERDEI LÉDA H 2689/09 13 19 1 5 1 3 42 22 9680 89 34

PÁL JÁNOS SZENTPÉTERFÖLDI AMANDA H 2662/09 5 12 7 13 37 9 2500 74 32

PÁL JÁNOS BLOOD HANN BAY EMILY B 247/12 1 1 0 1 0
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PERJÉSI BALÁZS RÁBAPARTI NYOMKERESŐ 
ARANY 

B 220/10 3 5 5 3 16 4 2000 48 10

PERJÁS BÉLA TÖRÖCSKE-UTA BASA H 2 2 0 50 26 9

PERJÁS BÉLA BASS DVORSKA ZAHRADA H 3104/H/12 0 0

PERJÉSI TAMÁS GYÜTEFAI ÁBEL H 426093

PELLER CSABA MAGYARVÖLGYI ALI H 2314/05 6 5 6 10 27 12 3696 158 57

PELLER CSABA DARAZ ROSNOVSKYCH    PASEK B C5845 0 0

PUKÁNSZKI ZOLTAN SÁGHEGYI STAMESZ LEÓ H 2479/07 9 5 6 11 1 5 37 15 5700 163 71

SIBA ÁKOS KERKAVÖLGYE VADÁSZ ARTUR H 2710/09 2 1 3 0 130 3 0

SÜVEGES GYÖRGY ODVASKŐI IZSÓ H 2388/06 2 6 4 6 1 19 11 175 76

SZENTESI JÓZSEF TISZAMENTI NYOMKÖVETŐ ABU H 2268/05 5 3 7 11 1 27 14 2730 111 43

SZIGETI JÁNOS RICSIKA-ERDEI ALIZ H 3052/12 1 1 1 3 0 650 3 0

SZITÁS ATTILA HEITERI NELLI H 3028/11 0 0

TAKÁCS ÁRPÁD KÖRCSÖNYEI LUCA H 2715/04 11 2 3 16 2 6926 179 74

TAKÁCS ÁRPÁD RÁBAPARTI VADÁSZ KRONI H 2493/07 15 5 4 7 7 38 26 11171 130 70

TÓTH PÁL BOROSMENTI-VADÁSZ ADÉL H 2220/04 19 7 3 3 2 12 7 53 18 12840 388 152

TÓTH RÉKA FÜRTÖN-BÜKKI BLANKA H 2022/03 1 0 0

TÓTH RÉKA KÖRCSÖNYEI PÁVA H 3063/12 1 1 0 60 1 0

TÓTH RÉKA TENGELICI BÁTOR BONI H 2976/11 0 0

VAÁRY JÓZSEF HEITERI GRÓF H 2040/03 3 6 1 3 4 17 8 2000 86 30

VAÁRY JÓZSEF SASHEGYI BERTA H 3078/12 0 0

VAJDA CSABA JUDY VON MILITZERS MEUTE B 205/H/08 8 10 4 18 8 48 19 7000 150

VAJDA CSABA KIS PIPIN ALIZ B 231/11 1 1 5 7 0 180 7 0

VÉGH ZOLTÁN HOLLÓS VÖLGYI BORI H 2681/09 1 1 5 2 9 1 700 23 2

VERECKEY BÁLINT SZENTPÉTERFÖLDI ABA H 2654/09 8 13 1 4 27 53 21 11000 87 32

VERECKEY BÁLINT KÖRCSÖNYEI NÓRI H 2425/06 1 2 7 10 2 700 117 56

ZSÁMBOKI LÁSZLÓ KÁLISTÓI DINA H 1699/00 104

ZSIRAI JENŐ VÁSÁROSMISKEI HUNOR 
DANCSI 

H 2765/09 8 1 2 3 14 6 3775 40 15

ÖSSZESEN: 426 440 44 90 237 648 17 3 125 26 2055 812 258093 8460 2853
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TENYÉSZTÉSI EREDMÉNYEK

TENYÉSZ-
TŐ NEVE

KENNELNÉV SZUKA NEVE TK.SZ.
FEDEZŐ KAN 

NEVE
TK.SZ.

KAN 
KÖ-

LYÖK

SZU-
KA KÖ-
LYÖK

ÖSSZ

DR. BUZGÓ 
JÓZSEF

KÖRCSÖNYEI
ESCHE VOM 

MÜHLENHOF
2492/4/11

GEON VON 
VORDERKOFLACH

3413/06 6 3 9

LÉNÁRT 
ZSOLT

SASHEGYI HEITERI GERDA 2041/03
VOTAN VOM 
FALKENBERG 2585/H/08 2 4 6

PÁL JÁNOS
BAJA BEM UT-

CAI
SZENTPÉTERFÖLDI 

AMANDA
2662/09

TENGELICI BÁ-
TOR BRÚNÓ

2485/07 1 1 2

IMPORT

MÁRTA 
JÓZSEF

ARTUS VOM WAIDHOFNER 
SCHLÖSSL

3697 AUSZTRIA ÖSHV

PERJÁS 
BÉLA

BASS DVORSKA ZAHRADA 3104/H/12 SZLOVÁKIA
SZLOVÁK VÉR-

EB KLUB

PELLER 
CSABA

DARA Z ROZNONSKYCH PASEK CLP 5825 CSEHORSZÁG
CSEH VÉREB 

KLUB

KLINKÓ 
NÁNDOR

AMAN Z IPELSKEJ 
PAHORKATINY

027563 SZLOVÁKIA
SZLOVÁK VÉR-

EB KLUB

KÁLMÁN 
GYULA

ADA HR10293 HORVÁTORSZÁG

ISTENES 
LÁSZLÓ

AVELA Z IPELSKEJ 
POHORKOTNY

10449 SZLOVÁKIA
SZLOVÁK VÉR-

EB KLUB

EXPORT

DR. BUZGÓ 
JÓZSEF

KÖRCSÖNYEI PETER-
HERMANN

H 3055/12 HOLLANDIA

KÖRCSÖNYEI PANDUR H 3057/12 NÉMETORSZÁG

KÖRCSÖNYEI PENGŐ H 3056/12 NÉMETORSZÁG

KÖRCSÖNYEI PASCHA H 3058/12 SKÓCIA

KÖRCSÖNYEI PORTOS H 3059/12 UKRAJNA
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KÖRCSÖNYEI PANKA H 3061/12 AUSZTRIA

KÖRCSÖNYEI PANNI H 3062/12 AUSZTRIA

LÉNÁRT ZSOLT
SASHEGYI BOTOND

H 3072/12 NÉMETORSZÁG

SASHEGYI BELLA H 3076/12 NÉMETORSZÁG

SZIGETI JÁNOS TURA-GALGAMENTI BRITTA H 3007/11 NÉMETORSZÁG

Vadászüdvözlettel:
Bőhm István 

Tenyésztésvezető

A jövő
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