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“Mindég olyan nemzetségből szerezzük be fiatal vérebünket, melynek elődei több  
generáción visszafelé kimutathatók és az ősök, nemcsak külleme, de a fővad  
utánkeresésben is kiválóak voltak. Ma a törzslapok mutatják ki a fiatal véreb  
származását és a kiállításokon és versenyeken kapott kitüntetéseit, tehát ezúton  
válogassuk a vérebünket.”

Storcz Mátyás: A VÉREB MUNKÁBAN,  Gödöllő,1929
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

A magas színvonalon lebonyolított és a szervezés minőségéhez méltó versengésben 
kiváló eredmények születtek:

Horváth Róbert - Tölösi Erdőjáró Álmos hv I/214 pont
Csiszár István - Gyütefai Alfa  hv I/204 pont
Vajda Csaba - Judy v. Militzers meute bhv III/114 pont
Horváth Zoltán - Dina Ruzovi Dvor bvh III/114 pont
Balaskovics József - Wotan v. Falkenberg hv III/90 pont
Bartha Ferenc - Rábaparti Vadász Nency hv III/78 pont

Sikeres elővizsgát tettek ugyanakkor:
1. Misó Mihály - Baja Bemutcai Anti hv 234 pont megfelelt
2. Lénárt Zsolt - Sashegyi Boni hv 209 pont megfelelt
3. Márton Attila - Töröcske-uti Dalma hv 198 pont megfelelt
4. Dombai József - Bjuty Svrenik bhv 172 pont megfelelt.
5. Nagy Péter - Hidegvölgyi Cili hv  152 pont megfelelt

Sikeres tenyészszemlét tett: 
Tillinger Miklós Blood Hann Bay Erosz bhv és Horváth Zoltán Dina Ruzovi Dvor bhv kutyájával.

Sok szempontból érdekes, munkás esztendőnk volt 
2014-ben. Tulajdonképpen mindent csináltunk, 
mint korábban, csak mégis másként. Kezdődött az-
zal, hogy a február 22-23-án megtartott hagyomá-
nyos Kaszó kupa alkalmával megtartott közgyű-
lésen a mandátumok lejárta miatt új vezetőséget 
választott az egylet, s az elnök személye kivételével 
teljesen megújult a vezetőség.

Elnök: dr. Buzgó József; titkár: Onofer Attila; te-
nyésztési vezető, elnökségi tag: Pukánszki Zoltán; 
bírói testület vezetője, elnökségi tag: Nyúl And-
rás; rendezvényekért és képzésért felelős elnök-
ségi tag: Egle Zoltán; kommunikációért felelős 
elnökségi tag: Kammermann Péter; ellenőrző 
bizottság elnöke: ifj. Galamb Gábor; tagjai: Feiszt 
Ottó, Burkus István, Király Attila 

Stratégiai Partnerségi megállapodás átvétele az FM-ben
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A megújult és lényegesen fiatalabb átlagéletko-
rú vezetőség nagy ambíciókkal vetette munkába 
magát, a korábbinál több (3) elnökségi ülést tartot-
tunk, s a körzetfelelősi értekezlet megtartásával is 
igyekeztünk lendületet vinni az Egylet munkájába. 
E téren sikereket is értünk el, hiszen soha ennyi 
vérebes nap, megyei tanfolyam, közös gyakorlás 
és elővizsga lehetőség nem volt vérebvezetőink 
számára mint ebben az évben. Azzal a korábbi 
gyakorlattal is szakítottunk, ami szerint csak Ka-
szón lehetett tenyészszemlét tenni, ebben az évben 
megtöbbszöröztük ennek lehetőségét. ebben min-
denképpen közrejátszott az is, hogy a teljesítmény 
bírói körünket elkezdtük feltölteni a körzetfelelő-
sökkel, ennek érdekében Kaszón 12 fő tett eredmé-
nyes bírói vizsgát.
Pénzügyi gazdálkodásunk kiegyensúlyozottnak 
mondható, tagjaink továbbra is támogatják adó-
juk 1%-val a MVE-t, ez 145 eFt bevételt jelentett, 
s jelentősen megnőtt a tagdíjfizetési hajlandóság, 
valamint a különböző vizsga és nevezési díjak befi-
zetésének pontossága is. A pénzügyi egyenlegünk 
pozitivitásához nagymértékben hozzájárult, a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően, hogy bíróink gya-
korlatilag költségtérítés nélkül vállalták feladataik 
megoldását.
A sok pozitívum mellett azonban mindenképpen 
szólni kell azokról a dolgokról, amelyek nem az 
elvárt, vagy remélt szinten teljesültek. Az egyik 
dolog a tagok adatszolgáltatási megbízhatósága. A 
mai kor internetes világában oly sok információt 
tudunk létrehozni és cserélni villámgyorsan, hogy 
elfogadhatatlan némely tagtársunk Pató Pál-os vi-
selkedése, hogy nem ír, nem olvas. Arra van energi-
ája és figyelme, hogy a bonyolult működésű GPS-t 
használja az utánkeresések során, de arra már nem 
futja, hogy tevékenységét dokumentálja. Az után-
keresési információk gyűjtésének egyszerűsítésre 
megalkottuk az un. elektronikus eredménynaplót, 
ahol egy munka felvitele kb 1 percbe kerül, s az év 
végén elegendő azt egy üzenetben átküldeni a kör-
zetfelelősnek, aki összesíti azokat. Sajnos csak na-
gyon kevesen használták eddig ezt az újítást. 
A másik megemlítendő téma, ami nem úgy sike-
rült, hogy reméltük, az a nemzetközi versenyeken 
való szereplésünk. A korábbi években elkényez-
tettek bennünket vérebvezetőink a jobbnál jobb 
eredményekkel, ez sajnos az idén nem így történt. 
Októberben Bartha Ferenc vérebesünk Rábaparti 
Vadász Nency nevű hannoveri vérebével egy Cseh-
országi versenyen, ahol első ízben vettünk részt, az 
előkelő 3. helyet érte el. Emellett megnyerte a leg-
jobb vezetékmunka díját. A hagyományos lengyel-
országi versenyen ezúttal Kaszó győztes Horváth 

Ákos és hannoveri kutyája Tölösi Erdőjáró Álmos, 
valamint Maróti Béla teljesítménybíró képviselte 
színeinket, de az igazán nyerésesélyes munkához 
hozzátartozó szerencse ezúttal elkerülte delegáci-
ónkat. A biztosított 3 munkából sajnos egyik sem 
volt értékelhető, így a kiváló és a házigazdák által 
megcsodált vezetékmunkák ellenére nem értünk el 
eredményt. Ugyancsak októberben került megren-
dezésre Szlovákiában a Friedrich Konrad Memori-
ál, ahová eredetileg az idei NVV győztes, igen fia-
tal, és természetes munkában még nem elégséges 
tapasztalattal bíró Kispipin Apeh bhv került volna 
nevezésre., de vezetője Babály Csaba javaslatára, 
kérésére a már sokszor bizonyított (NVV győztes, 
lengyel versenyen I.díjas, Kaszó 3.) anyja Judy vom 
Militzer’s Meute lett komoly nyerési esélyekkel ne-
vezve. A Militzer név a német vérebesek szemében 
egyenlő az ördög emlegetésével, sok és általuk meg-
oldhatatlan problémát jelent a számukra az egyle-
teiken kívül „tenyésztő” személy tevékenysége. A 
versenyen jóhiszeműen megjelenő Vajda Csaba 
vérebvezetőnk igen komoly és bántó támadásnak 
lett kitéve a bajor hegyi véreb klub bírója által, s 
gyakorlatilag ez alól a házigazdák sem tudták füg-
getleníteni magukat. A fegyelmi és mesterséges fel-
adatokat magas pontszámmal teljesítő kutya gya-
korlatilag nem kapott természetes sebzést, szinte 
kizárták a versenyből. Ennek aztán lett folytatása 
a Nemzetközi Vérebszövetségen belül, jött egy fel-
háborodott, számon kérő levél az ISHV elnökétől 
aki történetesen épp bajor vérebklub elnöke, erre 
írtam egy választ, amiben elmagyaráztam, hogy az 
általuk zugtenyésztés eredményének tartott véreb 
a MEOE által tőlünk függetlenül megkapta az FCI 
elismerést még 2008-ban így részünkről a nevezé-
sének nem volt jogi akadálya. A helyzet annyira 
elmérgesedett, hogy Thomas Wengert úr lemon-
dott az ISHV elnökségről, így az sajnálatomra visz-
szaszállt rám. Naponta órákat töltök a különböző 
hochdeutsch nyelvezettel írott levelek, szabályza-
tok fordításával elemzésével.
Bizonyára rövid időn belül lesz folytatása az ügy-
nek, még az is előfordulhat, hogy 2015-ben nem 
lesz megrendezve a nemzetközi vérebverseny.
Mindezt azonban tájékoztatásul írtam bele az el-
nöki beszámolóba, hiszen ennek a mi mindenna-
pos tevékenységünkre nagy hatása egyelőre nin-
csen, mi végezzük a dolgainkat, s bízom benne, 
hogy 2015-re sikerül magunk mögött tudni azokat 
a gyerekbetegségeket, melyek az új vezetőség első 
időszakát általában jellemzik.

Vérebes üdvözlettel:
Buzgó József
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Ft-ban
Nyitó egyenleg 2014. január 1-jén
1. Banki elszámolási számla 435 374
2. Házipénztári készlet 55 200
2013. évi bevételek 2 952 021
Összesen: 3 442 595

Ft-ban
2013. évi kiadások 2 774 315
Záró egyenleg 2014. december 31-én
1. Banki elszámolási számla 637 630
2. Házipénztári készlet 30 650
Összesen: 3 442 595

Bevételek
Ft-ban

1. Tagdíj 1 743 000
2. Vizsgadíjak 330 000
3. Tenyész-szemle, nevezési díj 123 000
4. Egyéb anyagok, kiadványok értékesítése (jelvény, kitűző) 377 300
5. Személyi jöv. adó 1%-ból szárm. bev. 145 322
6. Gazdasági társaság, egyéb szerv. támogatása 233 000
7. Banki kamat 399
Összesen: 2 952 021

Kiadások
Ft-ban

1. Anyagok, egyéb eszközök vásárlása 217 468
2. Irodaszer, nyomtatvány 149 549
3. Ajándéktárgyak 114 300
4. Véreb Híradó, prospektusok 471 637
5. Posta költség 71 169
6. Nemzetközi tagdíj (2014) 137 295
7. Szövetségi tagkártya 268 890
8. Weboldal karbantartás 248 600
9. Szállodai szolgáltatás 38 300
10. Vállakozói díj 90 000
11. Egyéb igénybevett szolgáltatás 42 125
12. Banki költségek 55 227
13. Saját személygépkocsi használat 306 292
14. Reprezentációs költség 144 463
15. Adók, illetékek (2013) 419 000
Összesen: 2 774 315

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2014
Pénzforgalmi Bevételek - Kiadások 2014
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Mindenek előtt engedjétek meg, hogy ezúton is 
megköszönjem a bizalmat, hogy egy évvel ezelőtt 
egyletünk tenyésztésvezetőjévé választottatok. Fel-
adatomat igyekszem lelkiismeretesen, legjobb tu-
dásom szerint végezni. Természetesen továbbra is 
számítok elődöm, Bőhm István több évtizedes ta-
pasztalatára, emberi és szakmai hozzáállása min-
dig példaként szolgál előttem.

Sajnálom, hogy épp akkor fejezte be aktív pályafu-
tását, amikor „élvezhette” volna munkája gyümöl-
csét.  A tavalyi híradóban örömmel értesültünk 
arról, hogy egyletünk rég várt lehetőséget kapott, 
vagyis elismert tenyésztői szervezetként megkap-
tuk a hannoveri és bajor véreb tenyésztésének teljes 
felügyeletét.  Ez a lehetőség egyben felelősséggel is 
jár, mert innentől kezdve csak rajtunk múlik, tud-
juk –e és képesek vagyunk-e a régi –új szabályok-
nak megfelelve elképzeléseinket megvalósítani, 
vérebállományunk minőségét megőrizni, javítani.

A tenyésztés szabályai alapvetően nem változtak.  
A jövőben is csak elővizsga, fővizsga, tenyészszem-
le és HD szűrés birtokában lehet tenyészteni. A tör-
zskönyvezés rendje viszont alapvetően megválto-
zott. Törzskönyvezni, törzskönyvet vezetni csak a 
MVE jogosult. Esetünkben megbízási szerződéssel 
a MEOESZ végzi a törzskönyvezést, származási / 
regisztrációs lap kiállítását, melyet minden esetben 
a mi kérelmünkre és jóváhagyásunkra teszik. 

Megszűnt a felülbélyegzett származási lap, amelyen 
a „A szülő nem rendelkezik az előírt minősítéssel” 
jelezték, hogy a szülők a tenyésztési feltételeket 
nem teljesítették.  A jövőben, ha a szülők a tenyész-
tési feltételeket nem teljesítették, a kölykök mellék-
törzskönyvbe kerül( het)nek és regisztrációs lapot 
kap(hat)nak.

Nem véletlen jeleztem a feltételes módot, mert 
fontos tudni, hogy ez  a lehetőség  sem korlátlan 
és feltétel nélküli. A tenyésztő, ha a tenyésztési fel-
tételeket nem teljesítette, akkor a törzskönyvezési 
kérelme benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a 
szülőkkel 1 éven belül minimum az elővizsgát, kül-
lembírálatot és HD szűrést elvégzik. Ha nem nyilat-
kozik, tehát semmilyen módon nem kíván velünk 
együttműködni, a törzskönyvezést elutasítom. 

Ha nyilatkozik, a kölykök bekerülnek a mellék- 
törzskönyvbe és regisztrációs lapot kapnak ideig-
lenes státusszal. Amennyiben  a szülők teljesítik–e 
a fenti  három feltételt a kölykök átmeneti státusz-
ba kerülnek és a saját teljesítményük alapján, ha 

TENYÉSZTÉSVEZETŐI BESZÁMOLÓ

tenyésztési feltételeket teljesítik kerülnek be a fő-
törzskönyvbe. Viszont ha a szülők a fenti három 
feltételt egy éven belül nem teljesítik, vagy kizáró 
ok merül fel, úgy a kölykök végleges regisztrációs 
státuszba kerülnek és velük a jövőben tenyészteni 
nem lehet. 

Fontos megjegyeznem, hogy a fent említett lehe-
tőséggel, vagyis hogy „csak” elővizsga, HD és kül-
lembírálat birtokában tenyészt valaki, ezzel egy 
esetben, egy alkalommal élhet. Ha valaki ismét 
úgy tenyészt, hogy a szülők nem minden feltételt 
teljesítettek, a törzskönyvezési kérelmét elutasítom. 

A honosítás is teljes egészében a MVE hatáskörébe 
tartozik. Kérek mindenkit, akinek még honosítat-
lan vérebe van, keressen meg.  A jövőben hono-
sítatlan vérebbel MVE rendezvényre nevezni nem 
lehet. 

Az export pedigré kiváltását továbbra is a MEOESZ-
nél kell kérelmezni. A kérelem a www.meoesz.hu 
oldalról letölthető. Fontos változás, hogy a kiállí-
tott export pedigrét a MEOESZ minden esetben az 
adott fajtára elfogadott tenyésztői szervezethez el-
küldi hitelesítésre (jelen esetben hozzám). Ameny-
nyiben a szülők nem teljesítették a tenyésztési fel-
tétlelket, azt három nyelven, jól láthatóan az export 
pedigrén feltüntetem, viszont ha minden rendben 
van, rákerül a piros ISHV bélyegző.

Munkánkat a NÉBIH Állattenyésztési hatósága a 
98/2013. (X. 24.) VM rendelet a fajtatiszta ebek 
tenyésztési szabályairól rendelet alapján ellenőr-
zi, szúrópróba szerűen.

A rendelet értelmében tenyésztési információ gyűj-
tése, nyilvántartása csak a mi hatáskörünkbe tar-
tozik. Nyilván amióta a MVE elismert tenyésztői 
szervezet lett, minden törzskönyvezési információ 
a birtokunkban van. Én viszont szerettem volna ki-
bővíteni azoknak a kutyáknak az adataival a nyil-
vántartást, amelyekről eddig nem volt vagy nem 
teljes volt az információnk, hogy minél nagyobb 
rálátásunk legyen vérebállományunkra. 2014 év 
márciusában megkerestem mindenkit, hogy küldje 
meg számomra kutyája összes olyan dokumentum 
másolatát, ami tenyésztési információnak minősül. 
(Elővizsga, fővizsga, HD-tanúsítvány és tenyész-
szemle bírálati lap másolata). 

Nagyrészt elkészült egy adatbázis, amiben 250 
vérebtulajdonos 238 vérebének adatai érhetők el 
úgy, hogy az eredeti dokumentumok szkennelve, 
digitálisan megnyithatók. Kérek mindenkit, hogy 
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ha még nem küldött el mindent (vagy egyáltalán 
semmit) tegye meg. Szívesen látok olyan kutyák 
dokumentumait is, amelyek már nem aktívak, sőt 
már nem is élnek. Minél nagyobb az adatbázisunk, 
annál értékesebb. Különösen fontos lenne, hogy 
minél több képet is küldjetek.

Nyilván néhány éven belül minden adat a birto-
kunkban lesz, mert minden tenyésztési informá-
ció a mi kezünkön megy át. A törzskönyvezés, a 
származási és regisztrációs lapok kiállítása továbbá 
a küllem - és teljesítménybírálati eredmények ki-
adása a MVE hatáskörébe tartozik. 

Munkateljesítmények 2014
Az adatszolgáltatási kötelezettség betartásában je-
lentős változás nem történt az elmúlt évekhez ké-
pest. A 2013-as Híradóban 101 vérebvezető 119 
kutya munkateljesítmény adatait küldte meg, míg 
2014-ben 100 vérebvezető 139 véreb keresési ada-
tait közölte. 

Megjegyzem jelen pillanatban 250 főt tartok nyil-
ván, akinek ma Magyarországon vérebe van, ebből 
2014-ben 178-an fizettek tagdíjat. Tehát tagjaink 
alig több mint 50 %-a küldte meg az éves adatlapot. 
Úgy tűnik egyelőre nincs hatékony eszközünk arra, 
hogy ezt az alacsony számot emelni tudjuk. Csak 
remélni tudom, hogy egyszer mindenki megérti 
ennek a jelentőségét. A naplózott kereséseket még 
ennél is kevesebben küldték vissza, összesen 38 fő.

Sajnos 46 fő nem összesítette az általuk megtalált 
vad (440 db!) trófeaértékét, így megközelítőleg sem 

tudok értéket becsülni az összes megtalált vadról. 
Elgondolkodtató, hogy így is 300 millió forint felett 
van a megtalált vad trófeaértéke, úgy, hogy a húst 
nem is vettük figyelembe.

A 2014 évben jelentett 139 véreb által megtalált vad:

Tenyésztés 2014

Bevallom, év elején arra számítottam, hogy tö-
megével fognak jelentkezni nálam a tenyésztési 
szabályokat megkerülő szaporítók, hogy valami-
lyen úton-módon „papírozzuk” le a kutyákat. Nem 
ez történt. Legtöbben, akik megkerestek, elfogad-
ták a tenyésztési, törzskönyvezési szabályokat és 
megpróbálják a tenyésztési feltételeket teljesíteni. 
Azt gondolom, a körzetfelelősi szervezet biztosít-
ja mindenki számára, aki dolgozni és tenyészteni 
akar, hogy minden tenyésztési feltételt teljesíthes-
sen. Erre a körzetekben megszervezésre kerülő elő- 
és fővizsgák lehetőséget nyújtanak.

2014-ben 7 hannoveri alomból 30 kölyök, két bajor 
alomból 12 kölyök született. Sajnos két esetben ta-
lálkoztunk foghibákkal, harapás problémával. HD 
terheltség (közepes vagy súlyos fokú) miatt három 
vérebet, szemhéj probléma miatt egy vérebet kel-
lett a tenyésztésből kizárni.

Jelenleg a teljes állományukból 12 hannoveri kan 
és 15 szuka tenyészthető, míg a bajor vérebek ese-
tében ez a szám csupán 4 szuka és 2 kan.

Fontos, hogy minden dolgozó, jó küllemű kutyával 
teljesítsük a tenyésztési feltételeket, hogy az ala-
csony tenyészbázisunkat növelni tudjuk.

Kívánok mindenkinek 2015-re jó egészséget, emlé-
kezetes kereséseket és állandó GPS–jelet!

Pukánszki Zoltán

Gím bika 545

Gím tarvad 589

Dám bika 45

Dám tarvad 113

Vadkan 265

Koca, süldő 747

Muflonkos 11

Juh, Jerke 25

Őz bak 181

Őz suta 53

Össz. 2014: 2574

Ebből hajszás 1096

Trófeaérték (ezer Ft) 330 020 
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Tenyésztő neve Kennelnév Szuka Neve Tk.-i száma Kan neve Tk.-i száma Kan  
kölyök

Szuka 
kölyök Össz:

Schenek Tamás Sárosfői Rábaparti Vadász 
Méri Hv. 2694/09 Capo von der 

Niederen Munde 3449/06 2 2

Horváth Zoltán Szászvölgyi Dina Ruzovy dvor Met. Bhv. 9/H/14 Atos Jakubo dvor S 8888 4 3 7

Vereczkey Bálint Szentpéterföldi Körcsönyei Nóri Hv. 2425/06 Tengelici Bátor 
Brunó Hv. 2485/07 2 1 3

Lengyel Sándor Kálistói Szigetközi  
Nyomkereső Amica Hv. 2909/10 Magyarvölygi Ali Hv. 2314/05 1 1 2

Bartha Ferenc Szépvölgyi Rábaparti vadász 
Nency Hv. 2849/10 Borosmenti 

Vadász Brunó Hv. 2420/06 1 2 3

Bőhm István Piroserdei Rábaparti Vadász 
Niki Hv. 2844/10 Elvis von der 

Brandschmide 3433/06 3 3

Markovics János Borosmenti 
-Vadász Alka Hv. 2918/H/11 Szentpéterföldi 

Bandita Hv. 2956/11 6 4 10

Kecskés József Bördec Vásárosmiskei 
Hunor Cudar Hv. 2628/08 Rábaparti Vadász 

Morgó Hv. 2689/09 3 4 7

Nagy-Dezső 
Emese

Buckalaki Prof. 
Hunter

Sasréti Vadász 
Álom Bhv. 203/08 Bojar Metajova 

Dolina 9055/10 4 1 5

Tenyésztési eredmények 2014

Balogh István MORTHIS MINAS ITHILIEN Met. Hv 28/H/14

Pomsár László KAYA Z ROZNOVSKEY luky Met. Bhv 18/H/14

Bogdán Lajos IGGY KRÁLOVSKA STUDNICKA Met. Bhv. 19/H/14

dr. Buzgó József BORA VOM ZIEGERTAL Met. Hv. 23/H/14

Kámán Szabolcs AIDA z IPELSEKJ PAHORKATINY Met. Bhv. 17/H/14

Cseh lászló BECKY POD KARIKASOM Met. Hv. 7/H/14

Horváth Zoltán DINA RUZOVY DVOR Met. Bhv. 9/H/14

Pál János CEZMIN SVRCVNIK Met. Bhv. 20/H/14

Szigeti János DITA POD KARIKASOM Met. Bhv. 29/H/14

Szigeti János DAN POD KARIKASOM Met. Bhv. 28/H/14

Németh Attila JAGGA JAZVINY Met. Bhv. 8/H/14

Magyar Zsolt LORD Z POPOVEJ DEBRY Met. Hv. 24/H/14

Bőhm István Piroserdei Berci Hv. 22/14

Egerszegi László Dérvölgyi Harcos Bella Hv. 2996/11

Nagy-Dezső Emese Buckalaki prof. Hunter Isolde Bhv. 6/14

Nagy-Dezső Emese Buckalaki prof. Hunter Ignátz Bhv. 1/14

Nagy-Dezső Emese Buckalaki prof. Hunter Isidor Bhv. 2/14

Nagy-Dezső Emese Buckalaki prof. Hunter Inska Bhv. 7/14

Ozvári Zoltán Zemplén Erdei Léda Hv. 2687/09

Ruszinkovics Ferenc Hollósvölgyi Erős Hv. 3152/13

Schenek Tamás Sárosfői Bíborka Hv. 5/14

Vereczkey Bálint Szentpéterföldi Cinkos Hv. 13/14

Zsernovicky István Válickamenti Aladár Hv. 3168/13

Zsirai Jenő Holtér Parti Andor Hv. 1/1

Honosítás 2014

Export 2014
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Kutya neve Fajta Ivar Törzskönyvi szám Tulajdonos Minősítés

Borosmenti Vadász Brunó 
(2014.11.22-én elpusztult) Bhv. kan Hv. 2420/07 Oláh Csaba Tenyésztésre javasolt

Jagga Jazvinny Bhv. Szuka Met. Bhv 8/H/14 Námeth Attila Tenyészthető

Astor Bertovikov Dvor Bhv. kan SPKP9879 Tóth Pál Tenyészthető

Töröcske-úti Dalma Hv. Szuka Hv. 2985/11 Márton Attila Tenyészthető

Dina Ruzovi Dvor Bhv. Szuka Bhv. 9/H/14 Horváth Zoltán Tenyészthető

Blood Hann Bay Erosz Bhv. kan SPKP 240/12 Tilinger Miklós Tenyészthető

Bakonyalja Linda Hv. szuka 2992/11 Maróti Béla Tenyészthető

Hidegvölgyi Borcsi Hv. szuka 2990/11 Kozma József Tenyésztésre javasolt

Blood Hann Bay Ella Bhv. su 245/12 Bogdán Lajos Tenyésztésből kizárt

Sashegyi Artúr Hv. kan 3019/11 Burkus István Tenyészthető

Hidegvölgyi Alfa Hv. kan 2866/10 Horváth Imre Tenyésztésre javasolt

Gyütefai Alíz Hv. szuka 2801/10 Nyúl András Tenyésztésre javasolt

Tenyészszemle eredmények 2014



MAGYAR VÉREB EGYLET HÍRADÓ • 201410

2014 évben 20 helyszínen 23 rendezvényt bonyolí-
tott le az MVE.
A vizsgák során a 41 elővizsgára jelentkezett kutyá-
ból 38, a 9 nehezített vércsapa vizsgára jelentkezett 
vérebből mind a 9, és az egy VAV vizsgára jelentke-
zett kutya vette sikerrel az akadályt.16 értékelhető 
fővizsgára került sor,itt 15 kutya volt eredményes, 
egy alkalommal az eredményes munka ellenére a 
szabályzat értelmében kizárásra került a vizsgázó 
véreb. 4 db I. díjas, 3 db II. díjas és 8 db III. díjas 
eredmény született.
10 fővizsga spontán körülmények között történt.
A bírói tevékenységre hivatalos kifogást nem tet-
tek, óvással nem élt senki.
Ennek ellenére Egyletünkkel nem szimpatizáló 
körök egy konkrét esetet úgy állítottak be, mintha 
súlyos bírói hiba történt volna.
Az esetet kivizsgáltam, bizonyosan kijelenthetem, 
hogy a vizsga eredményét, a pontszámot és a díjba 
sorolást érintő tévedés nem történt!
Az eset kapcsán viszont kiderült, hogy a rendez-
vényeinket látogató közönség egy része nem érti 
a fővizsga szabályzatot, ebből fakadnak a félreér-
tések, híresztelések, amelyek közvetett módon egy 
tragikus eseményt is előidéztek.
Az ISHV–fővizsga szabályzatának megújításával 
párhuzamosan folynak a hazai szabályzatok frissí-

Beszámoló a Magyar Véreb Egylet Bírói Testületének működéséről

tésének is az előkészületei. (Célszerűen kivárva a 
nemzetközi szabályzat végleges formáját.)
A bírói felkéréseket és a szükséges adminisztrációt 
a MEOESZ VTBT  rendjének megfelelően alakí-
tottam ki, minden bíró minden felkérést írásban 
kapott meg. A spontán fővizsgákra is rendelkezett 
mindenki hivatalos felkéréssel.
Fegyelmi eljárás indítására okot adó esemény nem 
történt.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megkö-
szönni minden bírónak az önzetlen munkáját, aki 
az elővizsgákon és fővizsgákon közreműködött. 
Külön köszönet illeti azokat,akik a spontán fővizs-
gák lebonyolításában szerepet vállaltak!

Nyúl András
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ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓJA 

Körzetfelelősi beszámolók 2014 • Körzeti rendezvénynaptár 2015

MVE éves rendezvénynaptár

Tisztelt Közgyűlés!

Szinte csak most olvasta fel a mandátumszámláló 
bizottság egyletünk új vezetőségének névsorát, és 
máris újra itt vagyunk Kaszón, ahol az éves ren-
dezvényeink közül talán a legtöbben tudunk egy-
mással találkozni, tapasztalatainkat kicserélni, él-
ményeinket megosztani.
Azt gondolom, hogy minden szervezetről a legtöb-
bet mondja el, ha az Ellenőrző Bizottság jelentése a 
legrövidebb. Bizonyítva ezzel, hogy rendezettek a 
sorok, a napi munka a szabályoknak és előírások-
nak megfelelően zajlik. Nem szeretném ezzel azt 
mondani, hogy életünket soha nem zavarja meg 
egyetlen felhő sem, - ahogy azt Elnök úr beszámo-
lójában is hallhattuk - de szerencsére ezek a napi 
működést, legalábbis egyenlőre nem zavarták meg, 
legfeljebb néhányunkban keltettek kisebb-nagyobb 
értetlenkedést, hadd ne mondjam megdöbbenést.

Az EB valamennyi elnökségi ülésre meghívást 
kapott, sajnálatos módon hivatali elfoglaltságom 
miatt a háromból csupán egy ülésen tudtam részt 
venni. Az idei évtől igyekszünk ezt úgy megoldani, 
hogy az EB részéről mindig jelen legyen egy fő.
Egyletünk pénzügyi tevékenysége a tervezettnek 
megfelelően alakult. Kiegyensúlyozott gazdálko-
dás jellemezte. Örömmel tapasztaltuk, hogy tag-
jaink tagdíj befizetéshez való viszonyulása nagyot 
javult. Örvendetes, hogy több tagunk is támogatja 
az Egyletet adója egy százalékával, ezzel is hozzájá-
rulva likviditásunk javításához.
Összességében elmondható, hogy a Véreb Egylet 
a 2014-es évben is az előírásoknak, és a működést 
meghatározó szabályzatoknak megfelelően műkö-
dött.
A 2015-ös évre kívánok valamennyiünknek egy 
nagy kalappal!

Galamb Gábor

2015. 02. 28 - 03. 01.  Kaszó Kupa, Kaszó, elnökségi ülés, körzetfelelősi értekezlet, elővizsga,  
 tenyészszemle, küllembírálat,
2015. 05. 30 - 31.  I. típusú NVV. Alsópere, elnökségi ülés, körzetfelelősi értekezlet, elővizsga,  
 tenyészszemle, küllembírálat

Pukánszki Zoltán, Vas megye

Megyénkben az első vérebvezető tanfolyamok meg-
rendezése a 70-as évekre végére nyúlik vissza. Varga 
Aladár – kezdetben Knefély Nándi bácsi segítségével 
- évtizedeken keresztül irányította, szervezte a vé-
rebes találkozókat, ahol felnőtt a mi korosztályunk 
is. Összekovácsolódott egy baráti társaság, amit a 
véreb szeretete, a vadászat és utánakeresés iránti el-
kötelezettség és egymás iránti tisztelet kötött össze. 
Bár tanfolyamnak hívjuk a találkozókat, de inkább 
nevezném baráti összejövetelnek, ahol mindenki 
mindenkitől tanul. Aladár mindig egyenlő part-
nerként kezelt bennünket és talán jobban izgult ér-
tünk, jobban örült mindennapi sikereinknek, mint 
mi magunk. Ezúton is köszönjük neki fáradhatatlan 
munkáját. Aktív részvételére ezután is számítunk 
mind a tanfolyamok szervezésében, mind az elő és 
fővizsgák lebonyolításában. 

Tavaly márciusban engem ért a megtiszteltetés, 
hogy folytathatom munkáját, ami természetesen 
semmilyen változást nem jelentett az eddig kiala-
kult gyakorlatban.
2014-ben, az előző évekhez hasonlóan, a tanfolya-
mokat márciustól augusztusig havi rendszeresség-
gel szerveztük meg, változó helyszínnel. A tanfo-
lyam résztvevői felváltva biztosították a rendezés 
helyszínét, így mindenki részesült a szervezés (csa-
pafektetés, jó hangulat, stb.) feladataiból. Az első és 
utolsó találkozó mindig a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. szentpéterfai vadászterületén van. Az utolsó 
tanfolyami nap egyben elővizsga is, ahol az év so-
rán tanultakat bizonyíthatják a vérebek és vezetőik.  
Rendszerint 15-17 fő vett részt a tanfolyamokon, ahol 
alkalmanként 5-6 csapát dolgoztunk ki közösen.
Az augusztusi elővizsgára hat vérebet neveztek, 
amelyből 5 sikeres vizsgát tett.
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2015-ben folytatjuk a tanfolyamot. Március 7-én 
szombaton találkozunk először Szentpéterfán. A 
következő időpontokat és helyszíneket mindig az 
adott tanfolyami napokon fogjuk megbeszélni. 
Ami biztosnak tűnik, hogy az augusztus 22-i hét-
végén fogjuk tartani az utolsó találkozót, ami egy-
ben elővizsga és tenyészszemle is lesz. 
Szeretettel látunk mindenkit, akár vérebbel, akár 
véreb nélkül.

2015. évi naptár: 

Vas megyében márciustól augusztusig havonta 
tartunk egy tanfolyami napot. Az első nap már-
cius 7-én szombaton lesz Szentpéterfán. A többi 
rendezvény helyszínéről és időpontjáról mindig az 
utolsó rendezvényen egyezünk meg. 
Ami biztosnak tűnik, hogy a tanfolyam utolsó 
napja augusztus 22. szombat vagy 23. vasárnap lesz 
szintén Szentpéterfán, ahol egyben elővizsgát és te-
nyészszemlét is tartunk.

Az évközbeni tanfolyami napok az változó helyen 
vannak megtartva, a tanfolyam résztvevői dönte-
nek arról ki nyeri el a következő rendezés jogát. 
Ezzel mindenki részt vállal a szervezésben (csapa-
fektetés, jó hangulat, stb).

Vérebvezető Kutya neve Eredmény

1 Piskor Máté Vásárosmiskei 
-Hunor Dina

192 p.  
megfelelt

2 Gelencsér Zoltán Csibodai Cicero 154 p.  
megfelelt

3 Kámán Szabolcs AIDA z Ipelkej 
pahorkatiny

219 p.  
megfelelt

4 Kovács Róbert Katóköi Borcsa 219 p.  
megfelelt

5 Mihály Zsolt Hidegvölgyi Cinkos 225 p.  
megfelelt

Onofer Attila, Veszprém megye

Veszprém megyében a tizenkét aktív vérebes ti-
zenhárom kutyával dolgozik. Ebből határidőre ha-
tan küldték el számomra éves adatlapjaikat illetve 
eredménynaplójukat. Ennek összesítése alapján 
Veszprém megyében terítékre került:

•	 44 db gímbika
•	 45 db gím tarvad
•	 7 db dám tarvad
•	 18 db vadkan
•	 55 db vaddisznó koca, süldő, malac
•	 2 db muflon kos
•	 2 db jerke, ill bárány
•	 12 db őzbak

A fenti eredményes munkákból 78 esetben hajszát 
követően adhatták meg a kegyelemlövést a sebzett 
vadnak.

Rendezvények tekintetében a megye 2014-ben 
nem járt az élen. Igaz december 4-én  a Bakonyer-
dő Zrt. Hubertlaki vadászházának közelében talál-
ható „Gyilkos-tónál” felavatták a Veszprém megyei 
hivatásos vadászok emlékhelyét, ahol szép látványt 
nyújtott a sok véreb és vezetője a kopjafa körül 
megtartott megemlékezés során. 

2015. évi naptár: 

- Április végén a Balaton-felvidéki Erdei iskolában 
(Bakonyerdő ZRT. Nagyvázsony), vérebes hétvége 
ill. felkészítő tréning a NVV-re.
- 05. 23. Vadászati Kultúra Napja – nyílt NVV.  
(6-7. fajtacsoport) 
- Augusztus: Hubert laki megemlékezés, vérebes 
találkozó/eszem-iszom, gyakorlás

Radó Zoltán, Baranya megye

A Baranya megyei körzetben a 2014-es évben a kö-
vetkező események voltak:

Nehezített vércsapa verseny 
2 kutya kihelyezett eredményes fővizsgát tett
2 kutya sikeres elővizsgát tett
A Bm.-i Kamarával karöltve 1 származási lappal 
nem rendelkező véreb eredményes VAV vizsgát tett.

2015. évi naptár: 

03. 07. - Körzeti vérebes találkozó, Martonfa 
vadászház.
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Bartha Ferenc, Fejér-megye

A megye vérebes létszáma változatlan volt a  
2014-es évben, de az aktív keresők létszáma kicsit 
átrendeződött.
Sajnálatos módon elvesztettünk pár kutyát, ilyen 
olyan betegségekből adódóan. Így gyakorlatilag alig 
maradt hadra fogható vérebes, szám szerint három 
vérebvezető rendelkezett olyan kutyával, amivel tel-
jes értékű munkát lehetett végezni.
Természetesen van még aktív kutya a megyében, de 
az ő teljesítményükről csak foszlányokban értesü-
lünk. Többszöri invitálás ellenére sem akarnak kö-
zénk jönni.
Négy vérebvezető jelentette munkáit, összesen 
131db megtalált vadat.
Márciusban Komárom megyével közösen szervez-
tünk és bonyolítottunk le elővizs-
gát tanfolyami nappal egybekötve 
Tornyópusztán a Vértesi Erdő ZRT 
kezelésében lévő területen, ahol két 
vérebvezető vizsgázott sikeresen vé-
rebével.
A nyár folyamán a VADEX Mezőföldi 
ZRT Fehérvárcsurgói vadaskertjében 
tartottuk következő összejövetelün-
ket, ahol szép számmal jelentek meg 
kölyökkutyákkal tagtársaink, ezzel 
is megalapozva a 2015-ös év bővebb 
tanfolyami programját. Itt Majoros 
Gábor az erdőgazdaság vezérigazga-
tója mint aktív résztvevő és házigazda 
üdvözölte a megjelenteket.

Összességében elmondható, hogy az erdőgazdasá-
gokkal jó viszonyt ápolunk, és támogatják a vérebes 
rendezvényeinket. A jövőben új helyszíneken is sze-
retnénk megjelenni, ezzel kapcsolatban már vannak 
elképzelések.

2015. évi naptár: 

02. 21. nyílt NVV (6-7. fajtacsoport) Lovasberény
03. 21-22. junior NVV. (egy évnél fiatalabb kutyák 
részére) Soponya
4-8. hónap, tanfolyam, felváltva Komárom megyé-
vel, változó helyszínnel
04-07. hó tanfolyam, havonta változó helyszínen, 
bővebb információ a honlapon.

Burkus István, Győr-Moson-Sopron megye

A 2014 évi  kaszói rendezvényen megkaptuk az enge-
délyt a GY-M-S megyei vérebvezetői tanfolyam meg-
szervezésére és lebonyolítására. A foglalkozásokat 
havi leosztásban tartottuk. A foglalkozások minden 
alkalommal elméleti és gyakorlati ismeretek bemu-
tatásával és átadásával történt. Meghívott előadók: 
Pukánszki Zoltán és Varga Aladár. Nagyon tartalmas 
és színvonalas előadásokat tartottak a vérebről, a te-
nyésztési szabályzatról és az új törzskönyvezési lehe-
tőségekről.
Dr. Sándor Gyula előadó az utolsó pillanatban le-
mondta megjelenését. A tanfolyamok látogatottsága 
igen jó volt, alkalmanként 8-14 fő vett részt. A gya-
korlati foglalkozásokon mindig más kutyájával men-
tünk végig a mesterséges csapán, és minden egyes 
munka után közös értékelés volt. 

2014. 05. 17-én elővizsgát rendeztünk, ahol 6 kutya 
és vezetője jelent meg, valamint a vérebvezetői tan-
folyam hallgatóinak egy része. Öt kutya megfelelt a 
vizsgán, egy kutya nem teljesítette a feladatot (gyenge 
nyomkövető képesség miatt elbukott). 
Május hónapban a tanfolyami foglalkozás után Püskin 
tartottunk egy kötetlen beszélgetést (eszem-iszom-
mal), kiegészülve a megyei körzethez tartozó vérebe-
sekkel. A megjelenés szinte 100%-os volt. Köszönet a 
vendéglátásért Tilinger Miklós vérebvezetőnek.
Június hónapban Majlinger Zoltán próbálkozott fő-
vizsgával, ami sajnos eredménytelen volt. Részben a 
gyenge sebzés miatt, részben kétszeri engedély nélkü-
li hajszára engedés miatt. Sebágy, illetve a vad mene-
külésére utaló jel nem volt. 
Augusztus hónapban a TAEG vadászházánál tartot-
tunk egy újabb vérebes találkozót. Nagyon hasznos, 
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kötetlen beszélgetés volt jó ellátással. Köszönet érte 
Kiss Ferenc vérebes társunknak. 
Az év folyamán több problémás kutyának tartot-
tunk egyéni foglalkozást (babakocsi alvázára szerelt 
vadbőrrel), melynek hatására kiváló volt az állatás és 
az állóra csaholás gyakorlása. Minden egyes problé-
más kutya garantáltan 30 percen belül stabilan, bát-
ran állóra csaholta a fantomot.
A megyében még vannak olyan utánkereső kollé-
gák, akik rendelkeznek vérebbel, illetve más egyéb 
kutyafajtákkal, akik tudomásom szerint szépen 
gyűjtögetik a sebzett vadat. 
Mindenkinek ezennel gratulálok az eredményeihez, 
további jó egészséget és eredményes munkát kívá-
nok!

2015. évi naptár: 

2015. 03. 21-én szeretnénk indítani a vérebvezetői 
tanfolyam első foglalkozását Bezenye, Árpád u. 18. 
sz. alatt 9 órai kezdettel. A tanfolyam következő idő-
pontja és helyszíne az adott utolsó foglalkozás végén 
lesz meghatározva, alkalmazkodva mások elfoglaltsá-
gi igényeinek figyelembevételével.
Tervünk szerint május 23-án szeretnénk tartani 
elővizsgát, megfelelő jelentkezői létszám mellett. 
Amennyiben nem jön össze a megfelelő létszám, más 
időpontot fogunk kijelölni, amit majd mindenkivel 
időben közölni fogunk.
A tanfolyamok végeinek várható időpontja: augusz-
tus közepe.

Oláh Csaba, Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom és Fejér megye közösen bo-
nyolítja le rendezvényeit a csekély taglétszám miatt. 
Komárom-Esztergom megyében Tornyópusztán 
került megrendezésre 2014.03.15-én egy vérebve-
zető tanfolyam, amelyen mintegy 40 érdeklődő vett 
részt. Két kutya teljesítette sikeresen az elővizsgát. 
Neubauer János Sashegyi Betti nevű Hannoveri és 
Imre Norbert Rábaparti nyomkereső Aisa nevű ba-
jor vérebével. 2014. júliusában tartottunk egy kihe-
lyezett fővizsgát, melyen Pál János Blood Hann Bay 
Emily bajor véreb szukájával sikeres fővizsgát tett 
(gím ünő bal hátsó láblövés 2500 m vezeték munka 
2800 m hajsza) a többi rendezvényünk Fejér me-

gyében került megrendezésre Komárom-Eszter-
gom megyében 5 egyleti tag tevékenykedik. Az öt 
tagból 4 rendelkezik törzskönyvezett kutyával. 1 
fővizsgás (enyém elpusztult), 2 elővizsgára készül 
(másfél ill. 2,5 évesek), 2 kölyök (1 év alatti), ill. 
a törzskönyv nélküli, de egyleti tagunkról semmi 
infóm nincs. Rendezvényre nem jön. Nem kérdez, 
nem érdeklődik. (Tudomásom szerint még 2 kutya 
dolgozik, de se nem egyleti tagok, se vizsga se papír 
se semmi.)

2015. évi naptár: 

04-08. hó, tanfolyam felváltva Fejér megyével,  
információ a honlapon.

Kovács Gábor, Nógrád és Pest megye

Körzetünkben a 2014. évben 15 tagunk tudott után-
keresést vállalni, többeknek kiöregedett, vagy el-
pusztult a kutyája, azóta fiatal ebük van, vagy még 
nem találták meg a megfelelő utánpótlást.
Az egylet tagjai közül ketten elköltöztek másik kör-
zetbe, egy fő kilépett az egyletből, néhányan a lehe-
tőségeiket felmérve pártoló tagjai lettek egyesüle-
tünknek.
Egyleten kívül legalább hatan keresnek sebzett vadat 
vérebbel, az ő teljesítményeikről – bár némelyik ki-
emelkedő – dokumentáció nem született.
Az elmúlt évben mintegy 350 eredményes munkát 
tudtunk dokumentálni, melynek közel fele (168) két 
vérebvezető – Babály Csaba és Vajda Csaba – három 
kutyájához köthető. Összesen hat kutya tudott har-
minc vagy annál is több eredményes munkát végez-

ni az év során. Az eredményes munkák egyharmada 
hajszás volt, a megtalált vad jelentett értéke közel 
23 mFt, a körzetben dolgozó kutyák összes élettelje-
sítménye mintegy 1200 megtalált vad.
A fiatal vérebek részére egy alkalommal hirdettünk 
meg elővizsgát (egyúttal VAV vizsgát), melyhez 
helyszínt és a feltételeket a Pilisi Parkerdő Zrt. Gö-
döllői Erdészete biztosította. Az előzetes érdeklődést 
követően három kutya jelent meg a rendezvényen, 
mindhárman eredményesen teljesítették a vizsgakö-
vetelményeket.

2015. évi naptár: 

03. hó körzeti találkozó, elővizsga, 
08. hó elővizsga, mindkét esetben bővebb információ 
a honlapon található.
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Nyúl András, Somogy megye 

Megyénk évente két jelentős vérebes esemény há-
zigazdája. Az elmúlt évben is Kaszó adott helyszínt 
egyletünk fővizsgájának és közgyűlésének. A má-
sik rendezvény immár másodjára Kardosfán meg-
rendezésre került elővizsga ,és baráti összejövetel a 
körzet vérebesei számára.
A jó hangulatú rendezvényen 3 kutya tett eredmé-
nyes elővizsgát. Két vérebvezetőnek és vérebének 
sikerült fővizsgát tennie a mindennapos vadászati 
körülmények között.

2015. évi naptár: 

07. 23. körzeti nap, 
elővizsga, tenyészszemle, Kardosfa

Egle Zoltán, Zala megye

2014 évben a Zala megyei körzetben 3 alkalommal 
tartottunk összejövetelt 2x Szentpéterföldén és 1x 
a Vas megyeiekkel közösen. Az összejövetelek célja 
elsősorban a kezdő kutyások támogatása, valamint 
a fiatal kutyák munkához juttatása volt.
Horváth Imre kutyája Hidegvölgyi Alfa sikeres fö-
vizsgát tett!

2015. évi naptár: 

03-07. hó vérebes találkozó, csapafektetés, gyakor-
lás, változó helyszíneken, infó a honlapon, közös-
ségi oldalon.

Szabó Ádám,  
Borsod -Abaúj Zemplén és Heves megye 

Augusztusban  tartottunk elővizsgákat. Szeptem-
berben Lengyel Andor Szentpéterföldi Aida nevű 
kutyája tett eredményes fővizsgát.

2015. évi naptár: 

Heves, valamint Borsod megyében körzeti vére-
bes találkozót (csapafektetést, gyakorlást) esetleges 
elővizsgát, netán fővizsgát, III-VIII. hóban terve-
zünk. A pontos időpontokról, helyszínekről a hon-
lapon adnék majd tájékoztatást.

Misó Mihály, Békés megye, Hajdú-Bihar 
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A 2014. évben körzetünkben a vérebes közösségi 
élet május 1-jén indult egy baráti találkozóval, ahol 
elővizsgára is lehetőség nyílt. Az idei találkozón 
meghívásunkra a romániai vérebesek (Limier Club 
Roman) is képviseltették magukat 11 fővel, illetve 1 
kutyával, így a létszám a Magyar Véreb Egylet He-
ves, Borsod-Abaúj–Zemplén megyei, valamint a 
Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés me-
gyei körzeteinek kutyásaival együtt meghaladta a 
30 főt. 

Május 1-jén délután nagysikerű előadásokat hall-
gathattunk Dr Nagy Zsolt állatorvos (Elsősegély-
nyújtás vadászkutyáknak, zoonózisok), Babály 
Csaba vérebvezető (Mesterséges csapák fektetése, 
jelentősége) és Bartucz Péter erdészeti igazgató 
(Vadgazdálkodás Guthon) tolmácsolásában. Emel-
lett mesterséges csapák lefektetésére is sor került, 
melyek másnapi kidolgozása a gyakorlást szolgálta. 
Az éjszakába nyúló beszélgetés után nehéz volt az 
elővizsgák lebonyolításához szükséges csapák ké-
szítőinek a 4 órás ébresztő.
Gyönyörű, napsütéses, kakukkszavas májusi reg-
gel kürtszó nyitotta meg a második, a vizsganapot. 
Guzsik Alfréd vezetőbíró és Babály Csaba, Szabó 
Ádám, Erdős László bírók köszöntötték a Babály 
család fenséges hurkájától eltelt résztvevőket, vala-
mint ismertették a vizsgák rendjét. A Zöldház mel-
letti réten lezajló fegyelmi gyakorlatok után a kis 
csapat kivonult az erdőbe, ahol 5-7 órás csapákon 
megkezdődtek a munkák.

A Hajdu-Bihar megyei Vadászkamara kynológusá-
nak, Erdősné Szabó Katalin segítségének köszön-
hetően a sikeres elővizsgát tett kutyák automatiku-
san megkapták a VAV-vizsga igazolásukat is, illetve 
sor került Oláh Miklós bockereki fővadász (sajnos) 
törzskönyv nélküli, de igen nagy életteljesítmény-
nyel bíró (170 eredményes munka), Ördög névre 
hallgató kutyájának VAV vizsgájára is (177 pont, 
megfelelt).
Az elővizsgák után volt mód a tegnap fektetett 
csapák kidolgozására, értékelésére, ahol kiemelke-
dő teljesítményt a romániai vérebesek patrónusa, 
Hendrik Schubert bajor hegyi véreb kutyája mu-
tatott.
Kora délután kürtszó mellett zajlott le az eredmény-
hirdetés, ahol minden vizsgázó örömmel vehette át 
a sikeres vizsgát igazoló bírálati lapot. Ezt követő-
en Baráth Béla csirkés slambuca vette át a szerepet, 
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melynek elfogyasztása után zárult az esemény.
A Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei va-
dásznapokon is képviseltük az Egyletet. A Nyírerdő 
Zrt illetve a Bockereki Vt bográcsa mellé állítottuk 
fel azt az önköltségen előállított 70 cm*110 cm-es 
nyomtatott táblát, mely hitvallásunk, eredménye-
ink és elérhetőségünk mellett néhány vadászoknak 
szánt jó tanácsot volt hivatott hirdetni.
Az év végén Gúthon rendezett terelővadászat után 
sor került Végh Zoltán Hollós-völgyi Bori kutyájá-
nak kihelyezett fővizsgájára is, a bíró Babály Csaba 
volt. Sajnos csak rövid dermedthez vezetés, hosszú, 
de többünk szerint a könnyű sebzés miatt kilátás-

talan vezetékmunka, illetve sok rálövés-ellenőrzés 
jutott nekik, így a fővizsgát a januári vadászatokra 
halasztottuk

2015. évi naptár: 

A 2015. évi találkozónk pontos idejét nem tudom 
megmondani, hiszen ezt nagyban befolyásolja a 
gúthi illetve a tagtársak vadászati leterheltsége.
Tavasszal, nyár elején szeretnénk itt Gúthon egy 
baráti találkozót szervezni egy a gyakorlást, tapasz-
talatcserét szolgáló háziversennyel fűszerezve.

Kammermann Péter,  
Bács-Csongrád megye, Szolnok megye

Tavasszal körzeti nap volt Kecelen, ahol rendes tag-
jaink és pártoló tagjaink közül is többen eljöttek.  
Lehetőség nyílt az elmaradások pótlására, mint pél-
dául tulajdonjog átírása. Minden körzeti tag ren-
delkezik vérebnaplóval, amit csak korrekten kell(e-
ne) vezetni, és semmiféle probléma és csúszás nem 
fordulhatna elő a pontos adatszolgáltatással. A két 
nap terepi munkánk folyamán segítségünkre vol-
tak a frissen alakult Kiskunsági Vadászkürt Egye-
sület kürtösei. Az előző napon lefektetett csapákat 
közösen dolgoztuk ki, és értékeltük is. Köszönet 
Garai Gábornak és Zentai Norbertnek. Augusztus 

végén Tolna megyével közösen elővizsgát szervez-
tünk, ahol is mindhárom kutya megfelelt. Szikinger 
János, a kamara kynológiai bizottságának elnöke, a 
helyszínen kiállította a VAV vizsga igazolványt. A 
Bács megyei vadásznapon fajta és munkabemutató 
tartottunk a szép számú érdeklődőnek. Hivatásos 
vadászok megyei kötelező továbbképzésén előa-
dást tartottam az utánkeresés fontosságáról.

2015. évi naptár: 

04. 10-11. körzeti nap, közös csapafektetés, gyakor-
lás, megbeszélés, Kecel, vadászház
8. 29. körzeti nap, közös csapafektetés, gyakorlás, 
megbeszélés, Baja, Kammermann tanya
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Már júliusban megérkezett a felkérés a Cseh Véreb 
Egylet 20. jubileumi vérebversenyére, amelynek meg-
rendezését október 22-26. között írták ki. A nagysza-
bású rendezvényre ezúttal szlovák, lengyel és magyar 
versenyző és bíró részvételét is kérték. A magyar szí-
neket versenyzőként Bartha Ferenc és vérebe, bíró-
ként a férjem képviselte.
A verseny helyszíne a Doupov-hegységben egy 
35.000 hektáros honvédségi kezelésben lévő katonai 
gyakorlótér. A terület 5-600 m magas, erősen erdő-
sült, folyókkal, patakokkal, tavakkal szabdalt hegy-
vidék, melyben – zártságánál fogva – meglehetősen 
háborítatlanul és nagy számban él a vaddisznó és a 
szika szarvas.
A nyár eleji bejelentkezésünkkor még távolinak tűnt 
az október vége, de ahogy az őszi ködös hajnalok és 
a délutáni langyos napsugarak bearanyozták a fák, 
bokrok leveleit, hihetetlenül gyorsan eljött az utazás.

Esős reggelen indulunk T. Árpival, aki szurkol majd 
Feriért. Szerencsére az első felhők hamar elvonulnak 
fölülünk. Bécs előtt tartunk egy kis pihenőt. Olyan 
erős és hideg a szél, hogy sietünk vissza az autóba. 
Az osztrák főváros után egyre észak felé, a Cseh-me-
dence nyugati pereméig haladunk. A medencét az 
Érchegységtől az Ohre folyó árokszerű törésvölgye 
választja el. Az árok besüllyedését vulkánok feltörése 
követte. Ennek eredménye a Doupovi-hegység hatal-
mas bazaltkúpja, amely a széles Ohre-völgyet egészen 
elszűkíti. 
A honvédségi terület a Doupovi-hegységben van. A 
Karlovy Vary- hegység is meredeken törik le az Ohre 
árkára. A törésvonalakon fakadnak a híres gyógyfor-
rások.

A rendezvény központja Kyselka, a Karlovy Varytól 
16 km-re, az Ohre összeszűkült völgyében, pompás 
erdők között fekvő hegyi falu. Gyógyforrások tették 
híressé, mint a „nagy szomszédot”, az egykori Karls-
badot, IV. Károly fürdővárosát.

Prágától jó minőségű autóút vezet Karlovy Vary felé. 
Szép a táj, gondosan megmunkált földek, színpompás 
erdők és persze komló ültetvények kísérnek bennün-
ket. Prága után még egy szusszanásnyi időre megál-
lunk, éppen a magyar csapat másik felét, Ferit és ba-
rátait szállító autó mellett.

A központi szálloda egyúttal autós kemping is fahá-
zakkal, és itt némi kellemetlenséggel találkozunk. A 
korai bejelentkezés ellenére a szállások elosztása rög-
tönzött. Mi magyarok a faházas szállást, bármily tágas 

Egy vadászfeleség naplójából

CSEHORSZÁGI VÉREBVERSENY

is, nem fogadjuk el. Itt már hideg van, a falut ketté-
szelő Ohre völgyében szinte egész nap megül a köd, 
melegre van szükségünk. Szerencsénkre a németül jól 
beszélő recepciós hölgy megérti problémánkat: Feri 
és barátai néhány házzal feljebb egy panzióba men-
nek, mi pedig a hotel második emeletén kapunk me-
leg, tágas szobát, természetesen fürdőszobával.
Reggel és este mindenki az étteremben van, itt regge-
lizünk és vacsorázunk, itt tartják a bírói megbeszélé-
seket.
A programban kiírt első napi bírói értekezletnek 
nincs időpontja, helyette megtelik az étterem vacso-
rázó résztvevőkkel. Érdemes megnézni a helyiséget 
is: a világ több részén vadászó tulajdonos emléktár-
gyaival és trófeákkal gazdagon díszített, sokféleségük 
mégis valami egységet, harmóniát sugároz.
Konyhájuk az osztrák és bajor hatásokat is magán vi-
seli, finom és bőséges minden étel, melyet a cseh sör 
koronáz meg.

A vacsora végén egy nagy asztalnál mégiscsak össze-
gyűlnek a bírók, mindenkit bemutatnak, de minden 
cseh nyelven zajlik. (A versenykiírásban német tol-
mácsolást ígértek, ezt vártam!) Ez persze nem gond 
a lengyel és a szlovák résztvevőknek, de hamarosan 
kiderül, hogy a magyaroknak sem. Ali mellé ült egy 
cseh bíró, Julius Alexa, aki egyszercsak tiszta magyar-
sággal azt mondja: „Na, arról van szó …”

Gyula, kérésére úgy szólítottuk: Gyuszi felvidéki ma-
gyar. Érettségi után, 18 éves korában került el Kas-
sáról. Gépészmérnöknek tanult, majd a hadsereg 
alkalmazásában dolgozott nyugdíjazásáig. Itt, Cseh-
országban él a családja, az osztrák határ közelében.
„Tegeződjünk – mondja – nagyjából egykorúak va-
gyunk.” „Erzsi – mondom, Szervusz!” Talán az öröm, 
talán az emlékezés ködfátyolát látom a szemében. 
„Erzsike” – ismétli. „Édesanyámat is így hívták” – 
szorongatja kezemet.
Nagyon boldog, hogy tolmácsunk lehet. Első nap 
még keres egy-egy szót, kisegítést vár, nem elégszik 
meg azzal, hogy anélkül is megértjük. A második 
naptól visszatérnek az emlékek, egyre kevesebbszer 
kéri a kiigazítást, folyékonyan, választékosan beszél. 
Élvezi a magyar fiúk társaságát, ők is megszeretik. A 
versenyen egy bírói kört alkot Alival és egy fiatal cseh 
segédbíróval. Nem mondja, de látszik, hogy szurkol a 
magyar versenyzőnek.

Reggelente a katonai gyakorlótér központi helyére 
autózunk. Ez egyúttal a gyakorló lőtér is.
A völgy egyik oldalán egy kis patak hatalmas csob-
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banásokkal adja tudtunkra jelenlétét. Magas partján 
parkolhatnak az autók. A völgy másik oldalán egy fe-
dett, de nyitott terasz, legalább 30 m hosszú. Belső fe-
lén, paravánokon fotókiállítás mutatja be a Cseh Vé-
reb Egylet elmúlt 20 évét. Aztán egy hatalmas nyitott 
kandalló ontja melegét, ami áldás a nap nagy részét a 
nyirkos, vizes erdőben töltő vérebeseknek. 
Fedett, félig szabadtéri konyha zárja a sort, itt kapunk 
minden nap ebédet, kétszer vacsorát is. Nem itt ké-
szül az étel, hanem a faluban, minden étkezés előtt 
felhozzák. Gyuszitól megtudjuk, a vendégek ellátásá-
nak biztosításához levágtak egy nagy disznót és lőttek 
egy szarvast. Felsorolni is nehéz, mennyi finomsá-
got tálaltak: disznótoros hurka – kolbász, disznósajt, 
tepertő, sült húsok, rántottak, steak-ek, nagy adag 
krumplival, káposztával, igazi erdőn járó férfiember-
nek valók.
A hegyoldalban szerencsére egy faház követte a be-
építést, amelyben egész nap égett a kályhában a fa. Ez 
volt az én törzshelyem, nem mentem terepre. Itt dol-
gozott a vezető bíró, ide érkeztek a bírók a napi telje-
sítmények híreivel. A cseh vérebesek közül néhányan 
kiválóan beszélnek németül, többen megszólítottak, 
dícsérték Magyarországot, a vadászati kultúrát. 
Talán a második napon nagy sor állt az ebédosztó 
pult előtt. Én is beálltam. Látva a hatalmas adagokat, 
oroszul próbálkoztam: „malo” – mondtam. A kony-
hafőnök, egy idősebb férfi (később megtudtuk, 74 
éves) magyarul szólt vissza: „Jó, mondja nyugodtan 
magyarul, én is magyar vagyok.” Kicsit akcentussal 
beszélt és kereste a szavakat. Komarno-ból való, de 
gyerekkorában a család cseh területre költözött. Na-
gyon örült, hogy magyarokkal találkozott. Feri bará-
tait minden jóval kényeztette, nekem az ebédet külön 

behozta a házba. Sugárzott róla, hogy most büszke 
lehet a magyarságára.
A versenyen 10 kutya vett részt. Ali és Gyuszi a fe-
gyelmi munkát bírálták mind a 3 napon, délelőtt vagy 
délután, attól függően, hogy reggel hány sebzést jelen-
tettek. Feri vérebe az első napon teljesítette a fegyelmi 
feladatokat, aztán csak a harmadikon jött el az utánke-
resés. Addig kevés kutya tudott jó versenyeredményt 
felmutatni. A magyar kutyát nagy érdeklődés kísérte. 
A baráti koronához csehek is csatlakoztak. A nap szá-
momra is izgalommal telt. Minden jelre, hangsúlyra 
feszülten figyeltem, amit a vezetőbírónak mondtak. 
Órák múlva némi nyugtalanság vett erőt a bentlé-
vőkön, mindenki a magyar kutyáról beszélt. Aztán 
megérkeztek! Örömmel mutatták nekem az ablakon 
át: sikerült! A kísérő korona cseh tagjai el voltak ra-
gadtatva: kitűnő vezetékmunka, hajsza, megállítás. 
Csak egy kutyának sikerült hosszabb hajszát tenni.
Ez már az utolsó versenynap, az esélyek latolgatása, az 
eredmények összevetése.
Miközben a vezetőbíró és segítői a pontokat számol-
ják és az eredményjelző táblát készítik, kinn is lázás 
munka folyik. Egy füves platón, ahol minden reggel 
és este a versenyzők, bírók és rendezők, a korona fel-
sorakozott, vadászkürtös együttes köszöntötte és bú-
csúztatta a napot, most terepjárók hozzák terítékre 
a megtalált 18 szika szarvast. A bírók melletti asztal 
roskadásig megtelik díjakkal, ajándékokkal.
Meghallgatjuk a vadászkürtösök csodálatos játékát, a 
rendezők értékelését, aztán kezdődik a díjak átadása. 
A 10 versenyzőből 6 már megkapta, aztán Ferit szó-
lítják: III. helyezés, csodálatos munka, a legjobb ve-
zetékmunkáért járó különdíj, sőt a tárgyi ajándékok 
mellett a Doupovi katonai erdészet meghívása egy 

szika szarvas elejtésére.
Feri alig fogja föl, a barátai 
örülnek, Árpi azt hajto-
gatja: „én megmondtam, 
hogy jól végződik!” Mi na-
gyon büszkék vagyunk rá. 
A bírók, a rendezők sorban 
odajönnek hozzánk, gra-
tulálnak. Gyuszi boldogan 
büszke, vagy inkább büsz-
kén boldog. Büszke lehet 
a magyarságára, a magya-
rokra, az új barátokra. Ő 
még ezen az estén hazain-
dul. Látszik rajta, hogy ne-
hezére esik az elköszönés, 
többször visszalép, megí-
gérteti velünk, hogy meg-
látogatjuk.
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A délután derekán utoljára autózunk vissza szállás-
helyünkre. Az Ohre romantikus, szűk völgyében a 
falakhoz simul az út. A parti fák lombjain átszűrő 
napfényben megpróbálok még néhány fényképet ké-
szíteni. Sajnos, a 19. században épült csodálatos vil-
lák, fürdőházak az enyészet jeleit mutatják. A 90-es 
években a privatizálás áldozatául estek, ablakaik be-
deszkázva, kitörve, falaik fölvizesedve. Talán csak 2 
villaépületet láttunk felállványozva, ha sikerül, feléb-
redhetnek rémes álmukból. 
A programban ünnepi vacsora áll, de többen már el-

utaztak, hivatalos része nincs, a la carte eszünk. Fá-
rasztó, izgalmakkal teli napokon vagyunk túl, még-
sem tudunk aludni. Nehezen jön el a reggel. Szobánk 
ablakából még egyszer megcsodáljuk az Ohre folyót, 
amint sebesen suhog alá kőlépcsőin. 
Árpit a panzió előtt vesszük fel. Feri és barátai elkö-
szönnek, mi pedig kényelmes tempóban indulunk 
hazafelé. Szívünkbe zártuk Csehország egy szép da-
rabját, a cseh vérebesek tiszteletét, Gyuszi szeretetét. 
Jó volt itt magyarnak lenni!

Varga Aladárné

Vérebverseny Cseh.jpg – Varga Aladárné fotója

CSEHORSZÁGBAN JÁRTUNK 

Mikor kiderült, hogy a Csehországban rendezendő 
nemzetközi meghívásos versenyre magyar induló-
ként Bartha Ferke és Rábaparti Vadász Nency, Sába 
nevű kutyáját delegálta egyletünk, egy páran úgy 
döntöttünk, hogy amennyiben lehetséges, elkísérjük 
őket. Október 22-én érkeztünk. Megérkezésünk nap-
ján egy hangulatos vacsora után a cseh elnök köszön-
tötte a résztvevőket, és röviden ismertette a ránk váró 
versenynapok menetét. Majd felhívta a figyelmünket, 
egy zárt katonai területen lesz a bázisunk, szigorúan 
tartsuk be a találkozási és kezdési időpontokat. 23-án 
a színvonalas megnyitó és sorsolás után Sábára fe-
gyelmi feladatok megoldása várt. A feladatok 3 rész-
ből tevődtek össze.
1: mesterséges csapa kidolgozása és vadnál való vi-
selkedés. A csapa hossza 800 méter, ebből 600 métert 
vezetéken, majd adott jelre a kutyát csatolni kellett és 
a maradék 200 métert önállóan kellett kidolgoznia a 
vadig. A csapa végén fekvő vadat meg kellett kicsit 
tépnie, majd visszamenni a várakozó gazdáért, és 
egyértelműen jelezni a gazdának, hogy megtalálta a 
vadat, majd a gazdát odavezetnie a vadhoz. A fela-
datot egy indító és a vadnál a takarásban elbúvó bíró 
értékelte. Sába ennél a feladatnál kicsit felhívta magá-
ra a figyelmet, mivel a többi kutyához képest negyed 
annyi idő alatt végezte el a feladatot.
2: követés láb mellett vezetéken, illetve vezeték nélkül.
3: elfektetés ideje 30 perc, lövésre való viselkedés.
Az első 2 feladat kiválóan sikerült. A harmadik az el-
fektetés amit valószínűleg Sábának Ferke nem jól ma-
gyarázott el, nem igazán jól sikerült. A szigorú cseh 
szabályzat miatt sajnos ezért a hibáért a munka nem 
lett díjba sorolva. Így fordulhatott elő, hogy a verseny 
végén az elsőhöz képest több pontszámmal szorultak 
a harmadik helyre. A feladatok elvégzése után visz-
szaérkeztünk a bázisra. Kis csapatunk a bázison ész-
revett egy „kis objektum”-ot, ahonnét egy szabadtéri 
kemencéből barátságos füst gomolygott. A nagy hi-

deg miatt közösen úgy döntöttünk, hogy közelebbről 
is szemügyre vesszük. A „kis objektum”-nál örömmel 
vettük tudomásul, hogy a kemence mellett két szim-
patikus öreg úriember kiváló cseh sörrel, és kiváló 
italokkal kínálja a résztvevőket. A negyedik kanyar 
után az egyik úriember megszólalt magyarul. Nyu-
godtan kérjetek magyarul, én is az vagyok, szólítsa-
tok Pista bácsinak. Kérdem Én: Hát a kollégáját hogy 
szólíthatjuk? Azt? Az csak a volt sógorom, szólítsátok 
Ökörnek! Ettől a pillanattól kezdve, az elkövetkezen-
dő napokban, a nagy hideg miatt csak ha muszáj volt 
akkor hagytuk el a „kis objektum”-ot. Az esti vacsora 
elfogyasztása után, a cseh bírói körből alakult zenekar 
szórakoztatta az egybegyűlteket. Asztalunk rövid idő 
alatt Nemzetközi asztaltársasággá bővült.
24. - Sábára éles munka kidolgozása várt. A helyszín-
re kiérve, a bírók kibontották a borítékot, és tudatták 
Velünk, hogy egy szika tehénre lőttek rá. Lőjel nincs, 
de vélhetőleg hátracsúszott a lövés. Az elugrás helye 
vadásziasan meg volt jelölve. Sába nagy hévvel kez-
dett neki. Először kis köröket, majd egyre nagyobba-
kat megtéve, egyszer csak kérdően nézett a Gazdá-
jára. Ismét vissza az elugrás helyére, ismét ugyanaz. 
Bevallom a korona tagjaival, kicsit megijedtünk, kér-
dően néztünk egymásra. Ferke odahívta a bírókat, 
és közölte velük, hibázás, itt a golyó nyoma! A bírók 
először egy kicsit hezitáltak, de a magyar korona ak-
tiválta magát és bemutatta hogyan kell felülvizsgálni 
a lövedék röppályája magasságát, a lövész helyétől, a 
vélhető található helyén keresztül, a lövedék becsapó-
dási helyéig. Hamar visszaértünk a bázisra, és hamar 
elfoglaltuk helyünket a „kis objektun”-ban. Ahol csat-
lakozott hozzánk 2013-ból jól megismert Lengyel ba-
rátaink, és az új cseh barátok. Sajnos Sába erre a nap-
ra már nem kapott lehetőséget. 25-én nagyon sokáig 
kellett várnunk, hogy munkát kapjunk. Igaz ehhez 
kellett Julius Alexa Gyulabácsi és Radek Hassenőhrl 
hathatós közbenjárása. A helyszínre érve a bírók is-
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mét borítékot bontottak, és közölték, hogy vélhetőleg 
sajnálatos módon hátsó lábon lőtt gím ünőt kell ke-
resni. Ferke megkapta az engedélyt a keresés megkez-
désére, megvizsgálta a rálövés helyét, ekkor egy kis 
sunyi mosolyt véltünk felfedezni az arcán. Odament 
Sábához és elhangzott a „keresd” vezényszó. Sába szé-
pen mutatta a lőjeleket, megkezdődött egy fantaszti-
kus vezetékmunka. A csapa végig kontrollálható volt. 
Sába jó ütemben és precízen haladt rajta. Elértünk a 
sebágyig, ahonnét egy rövid hajsza, és egy kitartó fo-
lyamatos állítás következett. A résztvevők közül min-
denkinek nagyon tetszett amit láttak, nagyon sokan 
gratuláltak Sábáéknak, köztük a büszke tenyésztő is. 
Azt gondolom, Sába a rá szabott lehetőségből kihozta 
a maximumot! Amit a szakmai zsűri azzal ismert el, 
hogy a 10 induló kutya közül az ő éles munkáját külön 
díjjal jutalmazta. A sikeres munka után ismét vissza-
vonultunk a „kis objektum”-ba. Ferenc folyamatosan 

és kitartóan (és mi is) fogadta a gratulációkat. Bírálat-
ból megérkező Varga Aladár futva jött hozzánk: na na 
na.... Mi elmeséltük mi volt.
Aladár Bá tekintetében benne volt minden, az is hogy 
nyilván csak ragadt valami a gyerekre a vérebes tábo-
raimban!
Mindent összevetve, nagyon jól szervezett és színvo-
nalas versenyen vehettünk részt. Amit tükröz az is, 
hogy a jelentett 26 sebzésből mind a 26 vad terítékre 
került. Itt szeretném megköszönni Julius Alexanak 
Gyulabának a cseh vérebegylet vezetőségi tagjának, 
a 3 napos velünk való törődését. Bartha Feri és kis 
csapatunk nevében Majoros Gábor Úrnak a Vadex 
Mezőföldi Zrt. vezérigazgatójának nemcsak az egész 
éves, de a mostani hathatós támogatását is.
Gratulálunk Ferencnek ehhez a remek teljesítmény-
hez, és kívánjuk, hogy Sábával sok hazai és külföldi 
vadásznak szerezzenek örömet munkájukkal.

Flaisz Szilárd

Hajszál híja, hogy a Tisztelt olva-
só a kezében tarthatja ezt a köny-
vet. A szerző, Jung Jenő ugyanis 
sosem akart könyvet írni. Aztán 
a sors úgy hozta, hogy a jegyze-
tekből, a szolgálati napló bejegy-
zésekből, az elmesélt történetek-
ből, majd a rövid novellákból, 
lassan fejezetek kerekedtek ki. A 
szerző inkább csak magának írt 
- mint mondja -, csupán azért, 
hogy az egykor oly nagyszerű és 
minőségében páratlan ormán-
sági szarvasnak emléket állítson. 
Egy olyan korszaknak, amikor 
hazánkban és ezen belül az Or-
mánságban, valóban párját ritkí-
tó vadállomány élt.
A kötet harminc vadászévet fog-
lal össze. Harminc évet, egy tőmelletti hivatásos vadász 
életéből, aki az erdőgazdaság fácántelepén kezdett, 
majd kerületvezetőként, később fővadászként irá-
nyíthatta álmai vadászterületét, a Sellye melletti Drá-
va-síkon.  A kiváló fővadas vadászterület mindig is 
vonzotta az olyan vadászvendégeket, akik igazán érett, 
nagybikával szerettek volna hazatérni. Erről a sellyei 
és a körcsönyepusztai erdők, valamint, az ott szolgáló 
személyzet gondoskodott. Ezek után nyilvánvaló, hogy 
a kötet nagy részét a szarvasos történetek töltik ki, de 
emellett egy teljes fejezetet szentel vadászkutyáinak. A 
vadászkutyákról szóló fejezet, a tacskós, terrieres, ko-

AJÁNLÁS

torékos korszaktól, a vizslákon át, 
egészen magas szintű vérebvezetésig 
vezeti az olvasót. Ebben a fejezetben 
többek között megismerkedhetünk, 
a vérebes körökben országosan is 
ismert két kiválló hannoveri kannal 
Alexal és Maxival. Az izgalmas után-
keresések mellett részletes leírást 
kapunk a két megnyert Kaszó Kupá-
ról, valamint a szerzőnek oly kedves 
Storcz Mátyás emlékversenyről is. A 
szerző a hivatásos vadászi pálya tel-
jes szegmensét gyakorolta, mond-
hatni a pincétől a padlásig ismeri ezt 
a területet. Sportlövőként, vérebve-
zetőként, vadászkürtösként is ma-
radandót alkotott, nem beszélve ar-
ról, hogy a napi feladatok mellett, 
az elmúlt harminc évet szinte teljes 

egészében a vadászvendégek kísérőjeként töltötte. Az 
elmúlt évtizedekben számtalan vadász megfordult a 
körcsönyei erdőkben és azt lehet mondani, hogy szin-
te kivétel nélkül elégedetten távoztak. Ehhez Jung Jenő 
szakmai alázata, valamint az a szint és színvonal kellett, 
mellyel a kötet olvasása közben bizonyára találkozni 
fog a Tisztelt olvasó. A könyvet jó szívvel lehet ajánla-
ni, nem kell félni attól, hogy kitalált, vagy irodaszagú 
vadásztörténetek untatják azt, aki kézbe veszi. Ehhez 
a szerző eddigi szakmai múltja és a hozzá kapcsolódó 
kiváló sellyei vadászterület a garancia. 

Agyaki Gábor
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ELŐVIZSGA A VEREIN HIRSCHMANN-NÁL

A 2013-as keszthelyi nemzetközi verseny utolsó bí-
rói értekezletén a vizsgaszabályzat módosításáról, a 
kor technikájához és társadalmi, jogszabályi elvá-
rasainak igazításáról beszélgettünk. Ebből a beszél-
getésből indult ki az ISHV fővizsga szabályzatának 
most előkészítés alatt álló módosítása.
A beszélgetés alatt megemlítettem Christian 
Rietz-Nausénak, a Verein Hirschmann vizsgafelelő-
sének, hogy szívesen megnézném egy elővizsgájukat 
a gyakorlatban, mert az általam írásban megismert 
szabályzatuk szakmailag nagyon érdekel.
Tavasszal e-mail érkezett, amely az Osztrák Véreb 
Egylet bírói testületének vezetőjével, Christoph 
Hitzzel egyetemben  a Hessen tartományban lévő 
Spessartba invitált.
A Verein Hirschmann (VH) a hannoveri véreb fajta-
gazda egyesülete, Németország talán legpatinásabb 
vadászkutya klubbja. A tenyésztés irányításán, vizs-
gák lebonyolításán kívül két állandó képzési prog-
ramja fut, az egyik a teljesen kezdő vérebvezetők 
számára meghirdetett vérebvezető tanfolyam Sol-
lingban, a másik az elővizsgára felkészítő Spessart-
ban. Mindkét rendezvény bentlakásos, és Németor-
szág egész területéről ide érkeznek az érdeklődők.
A Spessarti tanfolyam utolsó előtti napján délben ér-
keztem meg az egykor Németország legszegényebb 
vidékei közé tartozó Spessartban fekvő Jossgrund 
városkába. Délután a tanfolyam résztvevőinek gya-
korlása mellett már javában zajlott a másnapi elő-
vizsga feladatainak előkészítése. A helyi viszonyok-
nak megfelelően a vizsgát 2 nap alatt bonyolították 
le. Első nap délutánján és a második nap délelőttjén, 
így a résztvevők kényelmesen tudtak oda- és haza-
utazni. Este pedig lehetősége nyílott mindenkinek 
pár korsó sör mellett baráti beszélgetésre. A VH ál-
tal pár évvel ezelőtt bevezetett elővizsga szabályzat 
jelentősen eltér a miénktől, egy-egy feladat végre-
hajtását másként követeli meg, erősen érződik rajta 
a kutyázással szemben támasztott társadalmi köve-
telményeknek való megfelelés igénye, az értékelésen 
pedig az, hogy a vizsgaeredményekből számítógép-
pel feldolgozható információkat szeretnének nyerni 
a tenyésztés számára.

Négy osztályzat kerül a vizsga végén a bírálati lap-
ra, de ezeket az osztályzatokat több részfeladat- ré-
szosztályzataiból  állapítják meg.

Az első osztályzat a vezetékmunkára vonatkozik. Itt 
a csapázási hajlamra, orrhasználatra, és az önkorri-
gáló képességre adott osztályzatokból képzik a végső 
minősítést. A mesterséges csapa 1000 m hosszú, 20 

órás, és vér nélkül készül. A bírálati segédletükből 
szeretnék kiragadni példa okán 3 értékelést :
-csapázásási hajlamnál : jó (3) osztályzat, ha az in-
tenzíven dolgozva, a csapahossz minimum 75% -án 
biztosan tartja a csapát
-orrhasználatnál: jó (3) osztályzat, ha tartamosab-
ban magas orral a szélbe szimatolva keres
-önkorrekciónál: jó (3) osztályzat, ha a vezető bizta-
tására tér vissza a csapára
Az előkerestetést másként vizsgálják, és e feladat so-
rán a csapajelek jelzése is feladat.
Egy nyiladékot „S” alakban haladva háromszor ke-
resztez a csapacipővel készített nyom. A háromból 
kétszer meg kell mutatnia a nyomot, és a pár méter 
után lévő csapajelet jeleznie kell. A csapa kétszeri 
megtalálása minimumkövetelmény, maximális osz-
tályzathoz határozottan, látványosan kell a vérebnek 
ráfordulnia a csapára és jeleznie a kihelyezett friss, 
véres csontdarabot.
A kutya viselkedését és idegrendszerét - jellemét - a 
következő módon figyelik meg: rövid, friss nyomon 
önállóan kell a kutyának csapáznia, és így megköze-
lítenie egy jól álcázva elhelyezett „vaddisznót” , ha a 
kutya megfelelően közelre kerül, akkor a „vaddisz-
nó” támadólag megmozdul....
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Az ekkor mutatott viselkedés szolgál a bírálat alap-
jául. Amelyik kutya félve, távolról ugatja csak, az 
gyengébb osztályzatot kap, mint amelyik szenvedé-
lyesen támadólag megközelíti.
Az utolsó megítélési szempont a kutya vezethetősé-
gére fókuszál. Emberekkel és más kutyákkal muta-
tott viselkedését éppúgy értékelik, mint a nálunk is 
bírált elfektetést és pórázon vezetést. Az emberekkel 
szembeni viselkedését a kutyáknak többféleképpen 
is tesztelik. Szimulálják, ahogy hátulról elhalad egy 
kocogó a véreb mellet, 8-10 ember közreműködé-
sével először körbesétálják a vezetőt és kutyáját, 
majd kört képezve egyre szorosabban körülfogják 
őket,egészen addig amíg lépni sem lehet a zsúfolt-
ságtól.
A vérebnek nyugodtan, félelem vagy agresszió nél-
kül kell elviselnie ezeket a próbatételeket.

Az elővizsgán látottakról elmondhatom, hogy szak-
mailag rendkívül érdekes volt, számos olyan dolgot 
láttam, aminek az alkalmazását érdemes megfon-
tolnunk, ezek közül a legfontosabbnak tartanám a 
kutya emberekkel való kapcsolatának fejlesztését és 
a leírt módszerek alkalmazását vérebeink jellemvo-
násainak vizsgálatához.

Nyúl András 

Első látásra is szimpatikus, szerény és kedves ven-
dég érkezett hozzánk 2014 szeptemberében Sellyé-
re. Két nagyfia hívta meg édesapját hatvanadik szü-
letésnapja alkalmából egy 9-10 kg-os bika elejtési 
lehetőségére.
A csapadékos év ellenére ezekben a napokban pá-
rás, napos, meleg idő volt nálunk. Első délután kis-
sé késve tudtunk indulni, ezért egy közeli vadföldet 
választottam vadászatunk céljául. 
Előző nap két bikát is hallottam on-
nan bőgni, de egyiket sem láttam. 
Lassan cserkeltünk hátrahagyott te-
repjárónktól a kb. háromhektáros, 
lucernával bevetett vadföldhöz jó 
széllel, tervezett magaslesünkhöz.
Az előttük lévő gyomos területen 
magasabb volt a gaz a kultúrnö-
vénynél.
Ahogy a leslétra alsó fokára fellép-
tem, megláttam egy kint fekvő szar-
vasbika agancsának tetejét, tőlünk 
úgy százötven méterre. De milyet!? 
Nagyon óvatosan felmásztunk 

VADÁSZTÖRTÉNET

ügyes vadászvendégemmel és csendesen elhelyez-
kedtünk a leskosárban. Megtávcsöveztem az agan-
csot és rögtön hevesebb lett a pulzusom. Egy idős, 
torz dalia feküdt előttünk.
Egyből elkezdtem vadászomnak sorolni az érveket, 
meglövése okait, de őt a látvány egyáltalán nem 
hozta lázba.
Amikor azután felállt a bika és bőgött néhányat, 

majd visszafeküdt, akkor láttam a 
gerincén éktelenkedő hatalmas se-
bet. Egy röpke órán át tartott, mi-
alatt az összes elképzelhető dolgot 
elsoroltam, amelyek miatt el kéne 
ejteni az előttünk minden oldalát 
megmutató agancsost. A torzulá-
son kívül, nagy sebének további kö-
vetkezményeit ecseteltem. Semmi 
nem hatott, közben engem az infar-
ktus kerülgetett. Remegő kézzel ír-
tam sms-t Perjás Béla kollégámnak, 
aki szintén vendéggel vadászott a 
terület egy másik részén. Leírtam 
az egészet, ami eddig történt. Rövid 
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válasza ennyi volt: „Lődd meg! Komolyan!”
Ezután még mindig presszionáltam a vendéget, aki 
a sok kifogás között azt is mondta, „ha otthon a ha-
veroknak megmutatom, kinevetnek”. Ez nem úgy 
néz ki, mint egy szarvasbika! Tény és való, hogy 
nem szabályos, és főként nem a kívánt minőség, ill. 
súlykategória. 
Ekkor újra felállt vadunk és az erdőben bőgő másik 
társa felé indult. Még most is kértem vendégemet, 
hogy a bikát tehénhanggal megállítom, majd lője 
meg azt!
A válasza egyértelmű volt. Értsem meg, hogy sem-
miképpen nem érdekli elejtése. Megértettem. Ek-
kor már majd leestem a magaslesről idegességem-

ben, amit persze 
lepleztem. Meg-
kérdezte, hogy ne-
kem lesz-e valami 
problémám, ha el-
ejtem? Miért len-
ne? - válaszoltam. 
Nemes egyszerű-
séggel kezembe 
nyomta .30-06-os 
Steyr-ét és kért, 
ha akarom, csele-
kedjek. Vonakod-
va vettem kézbe 
fegyverét és rövid 

célzás után lőttem. A bika tűzben rogyott. Oda-
mentünk, megnéztük, majd Josef elballagott a 
tölgyes szélére. Hozott utolsó falatot, sebtöretet és 
kalap mellé valót is. Kedvesen, őszinte örömmel 
gratulált. Tüzetesebb vizsgálódás után láttuk csak, 
hogy a hatalmas seb és környéke alatt a bőr nyüzs-
gött a légylárváktól. Ennek következménye szep-
temberben (a meleg idő miatt), eléggé kétesélyes.
Itt jön képbe a véreb! 
Valahol, valamikor a közelmúltban 
ezt az állatot egy vadász már meg-
sebezte, valószínűleg nem messze 
vadászterületünktől. Egyik szom-
szédos vadásztársunk már majdnem 
örült a különleges agancsosnak. A 
hiba az, hogy kollégámat, Perjás Bé-
lát vagy volt kollégámat, Balaskovics 
Józsit, (mindkettő ismert és kiváló 
kutyával rendelkező vérebvezető) 
nem értesítették.
Bármelyikük szívesen megpróbál-
kozott volna a mégoly reménytelen-
nek tűnő kimenetelű utánkeresésre. 
Ugyanis ezeknek egy része egy ügyes 

párossal és kis szerencsével igenis megfogható!
Ha a szóban forgó állat egyéb okból (verekedés, 
esetleg gépjárművel való ütközés) sérült meg - 
amelynek kicsi a valószínűsége -, félig „vissza-
szívom” a vérebes felkeresését. Itt a verekedéstől 
származó sérülésre gondolok, mert az ütközésről 
feltétlenül tudomást szereztünk volna.
Mindenesetre a következő délutáni vadászatra in-
dulásunk előtt vendégemnek egy négy kiló feletti 
hullajtott agancsot ajándékoztam, borravaló gya-
nánt, mert kiváló torz harcost lőhettem kíséreté-
ben. Nagyon örült az ajándéknak.
Aznap délután egy másik bőgőhelyen elejtette áhí-
tott bikáját. Súlyban, korban megfelelt és igénye 
szerint, mindkét oldalon koronával rendelkezett. 
Sőt, egyik alacsonyan tűzött, lecsúszott középá-
ga rendellenesen hosszú volt. Tehát ennek is volt 
némi rendellenessége.
Olyan boldog volt, hogy mikor odaléptünk a kivá-
ló lövéssel terítékre hozott vadjához, a töret átadá-
sakor hosszan megkönnyezte, meghatódott. Az el-
ejtés körülményeire és a mutatós agancsra nagyon 
büszke volt.
Ekkor merült fel bennem a fura kettősség. Való-
színűleg egyáltalán nem érdekelte az előző nap 
látott torz agancsú különlegesség, nem ilyenre vá-
gyott.
Nem kérdeztem, de szarvasos ismeretei hiányosak 
lehettek vagy egyszerűen a beígért szülinapi aján-
dékot szerette volna terítékre hozni? Mindegy volt 
már.
Sokféle vadászember van, szerencsére nem va-
gyunk egyformák. Mindenki személyre szabottan, 
máshogy, másként értékeli sok esetben csodával 
fűszerezett élményeit.
Ilyenek is vagyunk mi, vadászemberek!

Jung Jenő
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Egy 2014 szeptemberi sebzett szarvasbika utánkeresé-
sének történetét osztanám meg a vérebvezető társaim-
mal, vadászokkal és minden kedves olvasóval ki mélyen 
kötődik leghűségesebb társunkhoz a kutyához. Kezde-
ném ott, hogy régi társam Dorisz már nincs közöttük. 
Új társat kerestem és találtam is egy bajor hegyi fiú ku-
tyában. Hunort Zólyomból hoztam Bőhm Pista bácsi 
és Zeltai Tibor segítségével. Már jóval túl vagyunk a 
századik munkán,,de a kutyus még a mai napig is olyan 
mintha kölyök volna, szertelen, igazi örömkutya, ki él 
hala a munkáért és a gazdájáért. Várakozásokkal voltam 
tele a 2014-es év szeptemberében ugyanis Hunor feb-
ruártól több műtéten volt túl melyeket utánkeresések 
alkalmával szerzett , de ez idő alatt is dolgoztunk. 2014 
szeptembere nagyon jól kezdődött, sok helyszínre való 
hívással, sok szép eredményes munkával. Ezek közül az 
egyik számomra emlékezetes munkát osztanám meg a 
kedves olvasóval. 
Szeptember második felében Keresnyei Pál, az Agrover 
Kft. hivatásos vadásza keresett fel, hogy volna egy esti 
sebzés, amit már a rálövés után este mindjárt kutyákkal 
átnéztek. Mivel a sebző teljes köpenyes, hegyes lőszerrel 
lőtt, ezért a helyszínen sem vér, sem csontszilánk nem 
volt, igaz, ez csak később derült ki. A kutyák elmentek, 
de nem jeleztek semmit. Majd másnap reggel újra át-
nézték kutyákkal a területet, de ismételten nem sokkal 
jutottak előrébb. A munkát mi kicsit későn másnap, ta-
lán délelőtt tíz óra is elmúlt mikor elkezdtük. A rálövés 
helyén nem találtak semmit az elmondások szerint , a 
sűrűbe beváltva  csak egy csepp vér van ami jelzi a ta-
lálatot. Úgymond kontroll kutyaként egy próbát meg-
ér, kerestek meg és vágtunk neki a munkának. Benke 
Balázs hivatásos vadász elmondása szerint nem nagy 
esélyt lát a megtalálásra, ugyanis rálövés után közvetle-
nül több kutyát is ráengedtek a friss nyomra. Megkezd-
tük hát a munkát. A rálövés helye csak körülbelül  volt 
behatárolható és egy kicsit erősebb nyom található a bú-
zatarlón. Lassan haladva egy sűrűbb kökényes részhez 
értünk, ami patakkal volt kettészelve. Nem mondanám, 
hogy ez az a munka ahol Hunor az első perctől kezdve 
nagy lendülettel ment volna. Az első ötven méter ki-
csit lassan került kidolgozásra majd a kökényes sűrűbe 
váltva 40-50 méter után egy csepp, de valóban csak egy 
csepp vér jelezte, hogy jó irányba megyünk. Kiértünk 
egy földesútra, ahol a lábnyomból ítélve szintén arra kö-
vetkeztettem, hogy jó az irány. Egy nagy kukorica táblá-
ba váltott be a sebzett vad. Vér nélkül nagyon lassan de 
biztosan haladtunk előre.  A kukoricásban egy idő után 
egyre több jó  nyomot és vért találtunk, most már 700-
800 méterre voltun a rálövés helyétől és ettől a helytől 
erős töréssel a sorokat nem tartva erősebb menekülésbe 
kezd a sebzett bika. Valószínű, hogy a frissen sebzett bi-
kára ráengedett kutyák zavarhatták meg a vadat. Ezen 
a szakaszon nagyon gyorsan tudtunk előre haldni, kb.: 
1200 métert, majd újból kiváltott a földes utat keresztez-
ve  egy kökényesbe onnan egy sűrű nádasba váltva. Egy 

újabb patak és a vér újra elfogyott. Most egy nagyobb 
nádasba értünk. Na itt biztos megáll, ugye szinte min-
den vérebvezetőbe ott a gondolat: víz, nád, itt kell, hogy 
legyen. Balázsnak szólva állja el a nádas Dél -Nyugati 
végét mert ha nem fekszik dermedten valószínű ott fog 
kiváltani. Hát se dermedt nem volt se ki nem váltott. Mi 
váltottunk ki egy gyengén kontrollálható nyomon a bú-
zatarlóra néha egy-egy lábnyom ami megerősít abban, 
hogy Hunor jól megy. Beváltottunk egy sűrűbe. Nekem 
már csak Hunor érdeklődése és munkája adott hitet, ab-
ban hogy továbbra is jó irányba haladunk. Újabb patak, 
mocsaras dagonyás rész, amin átkelve egy szálasba ér-
tünk. Az erdőben több hurkot leírva halad előre ,” most 
már keresi a helyét” gondolom én, de nem találja. A 
harmadik leírt hurok után irány a dombtető de azt sem  
egyenesen , nem is hurokban, hanem 300-400  métere-
ket balra-jobbra kitérve megy előre,  és így jutunk fel a 
horizontra. 150 méter egyenes és az erdő szélétől 10 mé-
terre mintha kiváltani készülne, innen tovább semmi, se 
nyom se más egyéb jel, csak eddig értünk el. Itt Hunor 
lefekszik és kész, nem dolgozik, nem lelkesedik, csak 
fekszik. Ezt nem hiszem el. A kutyám aki eddig ilyen 
lendülettel és érdeklődéssel dolgozott fekszik és néz rám 
fáradt, bágyadt tekintetével. Próbáltam itatni beszéltem 
a lelkével “Hunor nem adhatjuk fel ennek itt kell lenni 
a közelben “. A GPS szerint 5600 métert tettünk meg 
nem adhatjuk fel, nem is adjuk fel. Hozd a puskát én 
majd dolgozok helyetted, mondom Hunornak, de meg 
kell legyen. Szóltam a Balázsnak is, hogy jöjjön az álta-
lam leírt helyre, ha tud hozzon friss vizet mert nagyon 
megakadtunk, a kutya nem mozdul. Jó majd én segítek 
pihenj Hunorkám. Az utolsó vértől ötször-hatszor elin-
dulva Hunorig jutottam, de nem tovább. A sebzett vad 
eddig kidolgozott saját nyomán visszafelé haladva pró-
báltam keresni a kilépést és sikerrel jártam. Lehet hogy 
véletlenül, lehet hogy tudatosan, de megtaláltam balra 
kilépve kb. 100 méterre egy csepp vért, majd később 
egy sebágyat. Visszamentem Hunorért, akit odavittem a 
sebágyhoz és lecsatoltam a vezetéket. Kicsit aktívabban 
kezdett dolgozni és mozogni, azt nem mondom, hogy 
farka felvetve, rohanva de eltűnt a szemem elől. Percek 
telnek el, messzebbről ugatás, hajsza , állítás és újra haj-
sza, teljesen rám hajtja a sebzett bikát. Egy kapáslövéssel 
sikerült terítékre hoznom az alacsony első láb lövött va-
dat. Dicséret és köszönet a kutyusnak, de miért fekszik 
újra és miért nincs  benne a tőle megszokott aktivitás, 
érdeklődés a vad iránt. Nem rángatja, nem tépi, csak 
közömbösen fekszik. Nem is fekszik, ki van nyúlva,  fá-
radt biztos, hisz hosszú volt a munka és a késő délutáni 
meleg levegő sem tesz neki jót gondoltam én. A máskor 
zsigereléskor oly nagyon várt jutalomfalat sem  derítette 
jobb kedvre. Az én kutyusom csak fekszik, itt nagyobb 
a baj. Haza érve átöltözve irány az állatorvos. Vizsgála-
tok, majd az eredmények után a gyors diagnózis: kul-
lancscsípés által okozott babézia -injekció. És másnap 
reggel kicserélődve, munkára újra készen vidáman éb-

 ÉRDEKES UTÁNKERESÉS
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AZ ÉN GEMENCEM

redtünk Hunorral. Elgondolkodtató a történet, betegen 
de az utolsó pillanatig  munkájára koncentrálva  vajon 
értem a gazdájáért dolgozik, aki nem akarja feladni, aki 
mindent megtesz azért, hogy a kutyájának újabb sike-
rélménye legyen. Hát most ő is megmutatja, hogy segít 
az utolsó leheletéig, mert így vagyunk egy pár egymást 

segítve, egymás örömeinek és sikereinek örülve, sok va-
dásztársunknak szintén segítve, szép vadász emlékeket 
adva. Kívánom minden kutyás barátomnak, hogy ilyen 
kapcsolata legyen társával önzetlen, őszinte oda-vissza. 
Ember-kutya barátság.

Horváth János

Egyleti tagtársunk Zilai János fővadász, negyvennégy  
szolgálati év után, 2015 február 14-vel megérdemelt 
nyugdíjba vonul. A fővadász a magyar vadászat és hiva-
tásos vadász gárda egyik emblematikus alakja. Hivatásos 
vadászi pályája, a vadászat iránti alázata, elhivatottsága 
és szakértelme példa értékű lehet minden vadásznak, 
legyen az pályakezdő vagy akár évtizede a vadászatban 
dolgozó szakember. Életét a gemenci ártérrel kötötte 
össze. Pályájának főbb állomásai is jelzik elhivatottsá-
gát a gemenci pagonnyal. A gyerekkor Gemenc északi 
részén, Gógán zajlott. Igaz, Gyulajban kezdett dolgozni 
mint kerületvezető erdész, de Böröczky Kornél, az akko-
ri vadgazdaság vezető, hamarosan felfigyelt rá és áthívta 
a vadászathoz. Miután Böröczkyt  Gemencbe helyezték, 
Zilait is vitte magával. Gemencben először Szomfova, 
majd Pörböly, aztán három év kitérő Galgamácsára, on-
nan Keselyűs, Karapancsa, végül Béda voltak a főbb szol-
gálati helyek. Zilai János harmincöt éve tagja a Magyar 
Véreb Egyletnek és több mint huszonöt éve a Verein Hir-
schmann-nak. Mint vadászkutya vezető, ő is túljutott az 
úgynevezett tacskós, terrieres, kotorékos korszakon, ami 
minden vadászkutyával foglalkozó szakembernek jó ala-
pot biztosít. A vizslás korszakból a Bianka névre hallgató 
nagy münsterlandira még bizonyára sokan emlékeznek. 
Egy kiválóan képzett vizsláról van szó, mely minden 
tekintetben kimerítette a mindenes vizsláról alkotott 
képet. Több kiválóan bevezetett utánkereső kutya után 
megérkezett az első véreb Karasica–völgye Cecil szemé-
lyében. A hannoveri szuka Búzás Ferenc tenyészetéből 
származott, akitől a kutya mellett sok önzetlen segítséget 
is kapott a fiatal vérebvezető. A Vanda hívónévre hallga-
tó hannoveri szukával országos versenyt is nyertek, de 
mindemellett kilencvennyolc sikeres munka után került 
töret Vanda nyaklójába. A következő nagy hírű hanno-
veri kan Fuchs Antal valkói tenyészetéből származott. 
Valkói Basa, aki Jakab hívónévre hallgatott, 331 sikeres 
életteljesítményt produkált. Nemzetközi és országos 
versenyeken is sikeresen szerepelt a Zilai – Jakab páros. 
Aztán egy váltás következett, amikor Szlovákiából meg-
érkezett a Bajlesz hívónévre keresztelt bajor kan. Mind-
annyian jól tudják, akik vadászkutyákkal foglalkoznak, 
hogy egy vadászéletbe alig–alig fér bele három–négy 
kiválóan bevezetett kutyánál több. Az évek rohannak, és 
úgy tűnik mintha Bajlesz is csak tegnap érkezett volna. 
Pedig az idő elment és már a bajor kan is az öreg vére-

bek útját járja. Igaz, mai napig hűen szolgálja gazdáját és 
jelenleg 270 sikeres munkát tudhatnak maguk mögött.  
A nyugdíj sokaknak a megérdemelt pihenést, az évtize-
dek alatt elmulasztott és kihagyott lehetőségek pótlását 
is jelentheti. De vannak szakmák és emberek, akik so-
hasem tudnak a szó igazi értelmében nyugdíjba menni. 
Ez talán azért van, mert a munkájukat sohasem érezték 
béklyónak vagy kötelező folyamatnak, amit meg kell 
csinálni. Sokkal inkább olyan szenvedélynek, amitől so-
sem akarnak szabadulni. A nyugdíj csak egy állomás, de 
ettől még a belső tűz és a szenvedély tovább lobog. Zilai 
János is ezek közé az emberek közé tartozik. Egyszerűen 
nem lehet elképzelni úgy, hogy akár másodpercenként 
ne a vadászat körül forogjanak a gondolatai. Remélhe-
tőleg aktív nyugdíjas évek előtt áll. Kiadásra váró köny-
véből, mely „Az én Gemencem” címmel jelenik meg, 
bizonyára többet is megtudhatunk arról a világról, me-
lyet a közeli ismerősök csak „Zilais történetek” néven 
emlegetnek. Addig is jó pihenést és aktív nyugdíjas éve-
ket kívánunk Fővadász Úr!

Agyaki Gábor
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Dátum Helyszín Kutya neve Fajtája
(hv/bhv) Ivara Törzsköny-

vi száma
Elővizsga/
Fővizsga Vérebvezető Minősítés Pontszám

2013-11-28 Herend Bakonyalja Linda Hv szuka 2992/11 Elővizsga Maróti Béla Megfelelt 198

2014-01-04 Szálláspuszta Likashegyi Arthos Hv kan 2718/09 Fővizsga Garai Gábor II.díj 178

2014-01-16 Bakonyszücs Odvaskői Lili Hv szuka 2798/10 Elővizsga Trosics György Megfelelt 207

2014-01-23 Herend Bakonyalja Linda Hv szuka 2992/11 Fővizsga Maróti Béla II.díj 184

2014-02-17 Söjtör Hidegvölgyi Bori Hv szuka 2990/11 Fővizsga Kozma József I.díj 184

2014-02-17 Alexandra Töröcskei Úti Dalma Hv szuka 2985/11 Fővizsga Márton Attila III.díj 102

2014-02-22 Kaszó Sashegyi Boni Hv szuka 3075/12 Elővizsga Lénárt Zsolt Megfelelt 209

2014-02-22 Kaszó Bjuty Svrenik Bhv szuka 2231689 Elővizsga Dombai József Megfelelt 172

2014-02-22 Kaszó Hidegvölgyi Cili Hv szuka 3124/13 Elővizsga Nagy Péter Megfelelt 152

2014-02-22 Kaszó Baja Bemutcai Anti Hv kan 3115/12 Elővizsga Misó Mihály Megfelelt 234

2014-02-22 Kaszó Tölösi Erdőjáró Álmos Hv kan 2593/08 Fővizsga Horváth Róbert I.díj 214

2014-02-22 Kaszó Gyütefai Alfa Hv kan 2801/10 Fővizsga Csiszár István I.díj 204

2014-02-22 Kaszó Judy vom Militzer’s Meute Bhv szuka 205/10 Fővizsga Vajda Csaba III.díj 114

2014-02-22 Kaszó Rábaparti Vadász Nency Hv szuka 2849/10 Fővizsga Bartha Ferenc III.díj 78

2014-02-22 Kaszó Wotan von Falkenberg Hv kan 2585/08 Fővizsga Balaskovics József III.díj 90

2014-02-22 Kaszó Dina Ruzovy Dvor Bhv szuka 9254 Elővizsga Horváth Zoltán III.díj 84

2014-02-27 Alexandra Gyütefai Alíz Hv szuka 2805/10 Fővizsga Nyúl András III.díj 158

2014-03-01 Bakonyszücs Ricsika-Erdei Apacs Hv kan 3043/12 Fővizsga Klinkó Nándor III.díj 114

2014-03-15 Tornyó Rábaparti Nyomkereső Aisa Bhv szuka 217/10 Elővizsga Imre Norbert Megfelelt 198

2014-03-15 Tornyó Sashegyi Betti Hv szuka 3077/12 Elővizsga Neubauer János Megfelelt 157

2014-04-09 Pári Hollós-Völgyi Eszti Hv szuka 3158/13 Elővizsga Ozvári Zoltán Megfelelt 228

2014-04-26 Nádasd Hidegvölgyi Alfa Hv kan 2866/10 Elővizsga Horváth Imre Megfelelt 218

2014-05-01 Gúth Szádvári Vadász Bodza Hv szuka 3086/12 Elővizsga Burinda Tamás Megfelelt 142

2014-05-01 Gúth Hollós-Völgyi Évi Hv szuka 3159/13 Elővizsga Ruszinkovics Ferenc Megfelelt 199

2014-05-01 Gúth Ricsika-Erdei Argó Hv kan 3050/12 Elővizsga Séra Péter Megfelelt 175

2014-05-01 Gúth Bugaci-Basa von Harga Hv kan 2729/09 Elővizsga Szutorcsik Dávid Megfelelt 120

2014-05-01 Gúth Ricsika-Erdei Abu Hv kan 3048/12 Elővizsga Végh Zoltán Megfelelt 178

2014-05-17 Bezenye Kaya z Roznovskej luky Bhv szuka SPKP10388 Elővizsga Pomsár László Megfelelt 188

2014-05-17 Bezenye Szentpéterföldi Betyár Hv kan 2952/11 Elővizsga Kántor Péter Megfelelt 222

2014-05-17 Bezenye Vétyempusztai Anett Hv szuka 3118/13 Elővizsga Hári Béla Megfelelt 195

2014-06-01 Sasrét Rábaparti Nyomkereső Aisa Bhv szuka 217/10 NV Imre Norbert I.díj 200

2014-06-01 Sasrét Kispipin Apeh Bhv szuka 230/11 NV Babály Csaba I.díj 200

2014-06-01 Sasrét Blod Hann Bay Ella Bhv szuka 245/12 NV Bogdán Lajos I.díj 180

2014-06-01 Sasrét Blod Hann Bay Emily Bhv szuka 247/12 NV Pál János I.díj 180

2014-06-01 Sasrét Baja Bemutcai Anti Hv kan 3115/13 NV Misó Mihály II.díj 160

2014-06-01 Sasrét Buckalaki Prof. Hunter Herta Bhv szuka 255/12 NV Nagy-Dezső Emese III.díj 140

2014-06-01 Sasrét Gyütefai Ábel Hv kan 2802/10 NV Perjési Tamás II.díj 120

2014-06-01 Sasrét Hidegvölgyi Bori Hv szuka 2990/11 NV Kozma József I.díj 200

2014-06-01 Sasrét Hollós-Völgyi Eszti Hv szuka 3158/13 NV Ozvári Zoltán I.díj 180

2014-06-01 Sasrét Magaspart Rutinos Lédi Bhv szuka 288/13 Elővizsga Komáromi lászló Megfelelt 171

2014-06-01 Sasrét Mecsekerdei Vadász Aladár Hv kan 3234/13 Elővizsga Békli Balázs? Megfelelt 214

2014-06-19 Tornyó Blod Hann Bay Emily Bhv szuka 247/12 Fővizsga Pál János II.díj 154

2014-07-03 Kardosfa Zemplén-Erdei Omár Hv kan 2921/11 Elővizsga Halász Tibor Megfelelt 167

2014-07-03 Kardosfa Kálistói Ali Hv kan 3137/13 Elővizsga Picz József Megfelelt 190

2014-07-03 Kardosfa Töröcskei Úti Emil Hv kan 3132/13 Elővizsga Kámi János Megfelelt 187

2014-08-02 Mogyoróska Heiteri Nóri Hv szuka 3030/11 Elővizsga Varga Tamás Megfelelt 121

2014-08-02 Mogyoróska Mortis Minas Ithilien Hv kan 935 Elővizsga Varga Tamás Megfelelt 194

2014-08-02 Mogyoróska Hollós-Völgyi Elvira Hv szuka 3155/13 Elővizsga Dennis Marcell Megfelelt 152

2014-08-02 Mogyoróska Válickamenti Adél Hv szuka 3172/13 Elővizsga Baráth Zoltán Zsolt Megfelelt 216

2014-08-07 Ligetfalva Hidegvölgyi Alfa Hv kan 2866-10 Fővizsga Horváth Imre III.díj 114

2014-08-22 Baja Hollós-Völgyi Dia Hv szuka 3084/12 Elővizsga Kovács Gábor Megfelelt 228

2014-08-22 Baja Hollós-Völgyi Dorka Hv szuka 3083/12 Elővizsga Pál-Kovács Gábor Megfelelt 228

2014-08-22 Baja Magasparti Rutinos Liza Bhv szuka 289/13 Elővizsga Kammermann Péter Megfelelt 228

2014-08-24 Szentpéterfa Aida z Ipelskej Pahorkatiny Bhv szuka 17/H/14 Elővizsga Kámán Szabolcs Megfelelt 219

2014-08-24 Szentpéterfa Csibodai Cicero Hv kan 3105/12 Elővizsga Gelencsér Zoltán Megfelelt 154

2014-08-24 Szentpéterfa Hidegvölgyi Cinkos Hv kan 3123/13 Elővizsga Mihály Zsolt Megfelelt 225

2014-08-24 Szentpéterfa Katóközi Borcsa Bhv szuka 262/13 Elővizsga Kovács Róbert Megfelelt 219

2014-08-24 Szentpéterfa Vásárosmiskei-Hunor Dina Hv szuka 3203/13 Elővizsga Piskor Máté Megfelelt 192

2014-08-30 Galgamácsa Kálistói Anett Hv szuka 3131/13 Elővizsga Kovács Gábor Megfelelt 232

2014-08-30 Galgamácsa Blood-Hann-Bay Gróf Bhv kan 281/13 Elővizsga Karsai László Megfelelt 167

2014-08-30 Galgamácsa Gyütefai Alexa Hv szuka VAV Sebján István Megfelelt 213

2014-09-21 Szilvásvárad Szentpéterföldi Aida Hv szuka 266009 Fővizsga Lengyel Andor III.díj 108

2014-11-30 Káld Rábaparti-Nyomkereső Arany Bhv szuka 220/12 Fővizsga Perjési Balázs I.díj 224

Eredményes vizsgát tett kutyák - 2014
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Agyaki Gábor Hv.30/H15 Maike vom Idarwald S H 3 3 6 12 5 12 5

Amrein Tamás 2657/10 Szentpéterföldi Ada K H 1 1 3

Babály Csaba 228/14 Kis Pipin Avar S B 13 7 6 5 40 1  9 81 24 98 27

Balaskovics 
József 2585/H/09 Wotan von  

Falkenberg K H 14 8 3 1 8 2 36 27 286 160

Bartha Ferenc 2193/05 Hidvégi Parti Morgó K H 1 2 5 4 12 5 169 90

Bartha Ferenc 2849/11 Rábaparti Vadász 
Nency S H 22 20 3 6 9 21 4 4 7 1 97 49 216 102

Bertalan Zoltán Odvaskői Koppány K H 1 2 3

Bolla Csaba 212/11 Rábaparti  
Nyomkeresőc Saci S B 38 17 2 8 17 13 95 54 425 241

Bödei István 27766/10 Katóközi hunor K H 4 4 1 5 14 2

Bőhm István 2844/11 Rábaparti Vadász Niki S H 2 1 3 34 10

Bölcskei Gábor 2466/08 Heiteri Kormos K H 3 2 2 5 1 1 2 1 17 5 77 25

Bubán István 2708/10 Kerkavölgyi Vadász 
Alfi K H 2 5 7 1 1 16 5 68 16

Bubán István 2925/12 Zemplén Erdei Olgi S H 1 2 4 7 3 26 4

Busi Krisztián COR A 139-
10/217 Arno vom Harbachtal B 1 1 1

Burkus István 3019/12 Sashegyi Arthur K H 5 13 3 10 31 7 84 28

Burkus István 3122/14 Hidegvölgyi Cimbora K H 2 2 4 0 6

Buzgó József Met. Hv. 
24/H/14 Bora vom Ziegertal S H 2 1 1 4 2 4 2

Buzgó József 2052/04 Körcsönyei Kapitány K H 0 0 49 14

Csiszár István 2801/11 Gyütefai Alfa K H 15 7 3 3 3 31 13 145 56

Dabis László Bhv. 
23/H/15

Ajda z Vinanského 
Jazera S B 2 3 4 3 12 6 12 6

Dabis László Bhv 5/14 Buckalaki Prof. 
Hunter Ilka S B 4 3 2 9 3 9

Dombai József 22317 Bjuty Svrcnik B 3 6 3 9 2 4 1 2 30 7 42 11

Egle Zoltán BHhv. 22/
H15 Jetta sipova Skala S B 3 1 2 2 8 2 21 8

Flaisz Szilárd 2485/08 Tengelici Bátor Brunó K H 23 11 6 8 7 14 2 71 53 283 184

Flaisz Szilárd 3178/13 Rábaparti Vadász 
Odett S H 0 0

Földes Kálmán 2839/11 Rábaparti Vadász 
Néró K H 2 2 4 0 24

Fülöp Marcell 2761/09 Vásárosmiskei Hunor 
Dávid K H 3 6 4 9 4 26 8 106 29

Galbavi József 2720/09 Likashegyi Aida S H 4 1 2 7 2 25 6

Garai Gábor 2718/10 Likashegyi Arthos K H 14 5 1 7 23 5 2 57 29 108 50

Garai Gábor 3136-14 Töröcske úti Elza S H 2 1 1 4 1 6 1

Gelencsér Zoltán 3105/13 Csibodai Cicero K H 2 5 3 10 12

Gyergyói József 2506/07 Bőgőréti Harmatos 
Csinka S H 16 3 2 5 26 21 168 138

Halász Tibor 2922-12 Zemplénerdei Omár S H 3 1 4 10 3

Hortobágyi 
Tamás 3/14 Holt-ér Parti Aranka S H 3 1 4 6 14 0 14

Horváth Ákos 2603/09 Odvaskői Kinga S H 1 5 1 13 20 10 82 28
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Horváth Imre 2866/10 Hidegvölgyi Alfa K H 3 6 3 5 2 2 21 5 28

Horváth János 206/H/10 Emir Cabalov Dvor 
Hunor K B 18 6 8 12 7 3 54 18 135 37

Horváth János 2751/10 Erzsébet Nádrezgető 
Zira H 2 4 1 7 1 30 3

Horváth János S8705 Binaz Husivargiova 
Dvora B 1 1 10

Horváth Róbert 2593/09 Tölösi Erdőjáró Álmos K H 7 12 7 5 2 7 40 23 166 75

Horváth Zoltán Met. Bhv. 
15/14 Szászvölgyi Alma S B 2 1 3 140 3

Horváth Zoltán Met. Hv 9/
H14/ Dina Ruzovi Dvor S B 30 17 8 20 12 1 88 42 247 108

Imre Norbert 217/11 Rábaparti  
Nyomkereső Aisa S B 1 1 4 2 3 11 2 16 2

Jung Jenő 3074/13 Sashegyi Borisz K H 2 5 2 9 4 10 4

Jung Jenő 2684/10 Zemplénerdei Lord K H 0 0 9 2

Kálmán Gyula 3214/13 Tengelici Bátor Alíz 3 1 2 6 3 21 7

Kálmán Gyula 277/14 Mons Bellator Bonny B 1 1 2 4 1 4 1

Kámi János 3132/14 Töröcske-úti Emil K H 3 2 5 10 1

Király Attila 2717/09 Likashegyi Armis 
"Monk" H 4 3 3 8 5 1 1 25 15 95 51

Király Attila 192/07 Sasréti Vadász Cora S B 1 2 8 5 6 1 23 16 92 54

Kiss Ferenc 
(Feretősz.) 3020/12 Sashegyi Alíz S H 4 10 2 18 34 10 110 38

Kiss Ferenc 
(Feretősz.) 177/07 Katóközi Ajax K B 6 22 3 10 2 2 45 30 96 60

Kiss Ferenc (Iván) Répcementi  
Nyomkövető Csahos 3 3 3

Kiss Ferenc (Iván) Bőgőréti Harmatos 
Apacs 19 9 16 5 1 1 51 23 441 137

Klinkó Nándor 3048/13 Ricskika-Erdei Apacs K H 4 1 1 9 11 4 30 15 55 29

Kovács Endre 280/14 Mons Bellator Gina S B 2 1 3 6 3 6 3

Kovács Endre 280/13 Moons Bellator Gina S B 2 1 3 6 3 6 3

Kovács Gábor 
Gödöllő 3141/14 Kálistói Anett S H 1 1 3 5 1 7 1

Kovács Gábor 
Őcsény 3084/12 Hollósvölgyi Dia S H 2 7 2 11 2 25 6

Kovács Sándor Körcsönyei Lator H 1 3 4 2

Kozma József 2990/12 Hidegvölgyi Borcsi S H 8 17 1 8 34 9  73 22

Lénárt Zsolt 2014/04 Heiteri Gerda (Lili) S H 2 2 237 92

Lénárt Zsolt 3075/13 Sashegyi Boni S H 1 2  1 3 7 3 7 3

Lengyel Andor 2660/10 Szentpéterfölei Aida S H 2 1 4 2 1 10 5 89

Lengyel Sándor 2909-11 Szigetközi  
Nyomkövető Amica S H 10 7 1 2 3 11 34 14 105 44

Lukács Györgyné 271/10 Kerkavölgyi Vadász 
Babi S H 2 27 2 31 96 4

Magolcsi Nagy 
Miklós 2836/10 Szigetközi  

Nyomkövető Adadia S 2 1 2 5 0 31 3

Magyar Zsolt 2423/07 Körcsönyei Nándor K H 4 3 2 4 3 16 6 172 59
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Magyar Zsolt Met.hv 24/
H14 LORD z Popojec Debry K H 0 0

Majlinger Zoltán 2900/11 Blud Hann Bay Azura S H 6 14 2 17 6 45 20

Major Tamás Nósa B 1 2 3 6 1 6 1

Márkovics János 2918/12 Alka Bori S H 1 3 1 5 1 9 2

Márkovics János 2956/12 Szentpéterföldi 
Bandita K H 1 1 1 3 1

Maróti Béla 299/12 Bakonyaljai Linda S H 5 6 3 1 15 6 42 14

Márton Attila 2277/06 Mecseki Vadűző 
Edina S H 1 1 2 5 9 4 197 123

Márton Attila 2985/12 Töröcske-úti Dalma S H 2 9 1 5 1 11 29 16 65 33

Mihály Zsolt 3123/14 Hidegvölgyi Cinkos K H 1 13 1 1 16 9 20 9

Misó Mihály 2289/06 Körcsönyei Máté K H 1 3 1 1 6 4 77 18

Misó Mihály 3115/14 Baja-Bemutcai Anti K H 2 4 7 1 8 22 5 22 5

Móczár István 2922/12 Zemlén Erdei Okos K H 1 2 1 1 5 23

Móczár István 2961/12 Szentpéterföldei 
Bella S H 1 1 3

Moldován Ákos 3169/13 Válckameti Albert 1 1 3 5 1 5 1

Nagy Árpád 2689/10 Rábaparti Vadász 
Morgó K H 3 10 2 3 8 26 16 106 68

Nagy Dezső 
Emese 203/09 Sasréti Vadász Álom S B 1 1 3 2 7 4 57 23

Nagy Dezső 
Emese 255/12 Buckalaki Prof Hunter 

Herta S B 9 7 3 8 3 30 11 44 13

Nagy Péter 2173/05 Körcsönyei Liza S H 1 1 1 2 5 162 60

Nagy Péter 3124/14 Hidegvölgyi Cili S H 1 2 3

Németh Attila Met. Bhv. 
8/H/14 Jagga Jazviny S B 12 10 4 4 8 38 26 72

Németh Attila 9349/10 Dasty Vrtana Dolina K B 0

Németh Balázs Vétyempusztai Aida S H 5 2 3 6 16 6 25 6

Németh Tibor 3012/12 Szigetközi  
Nyomkövető Bogi S H 1 1 1 3 1 3 1

Neubauer János 3077/13 Sashegyi Betti S H 2 3 2 1 8 0 8

Nyúl András 2805/11 Gyütefai Alíz S H 6 9 4 6 1 26 14 91 50

Oláh Csaba 2420/07 Borosmenti Vadász 
Brunó K H 2 2 2 2 8 3 137 23

Onofer Attila 2257/06 Lelegőerdei Dina S H 16 10 6 27 1 2 4 66 31 209 94

Ozvári Zoltán 3158/13 Hollós-Völgyi Eszti S H 1 1 1

Ozvári Zoltán 2687/10 Zemlén Erdei Léda S H 12 17 4 1 34 15 174 75

Pál János 247/13 Blood Hanny Bay 
Emili S B 21 9 1 11 12 54 29 67 33

Palkó Géza 2610/08 Anja vom Geist Wald S H 0 0

Palkó Géza 2606/08 Arko vom Geist Wald K H 4 1 7 17 1 7 37 21 224 105

Palkó Géza 2608/08 AMSEL vom Geist 
Wald S H 0

Palkó Géza 2609/08 ANSA vom Geist Wald S H 0

Parrag Péter 2786/11 Dérvölgyi-Harcos 
Amzel S H 2 5 2 6 15 4 106 35
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Parrag Péter JR 70067 Hk Alíz Of Vojvodina 
Gladiator S H 3 3 1 3

Peller Csaba 2314/06 Magyarvölgyi Ali K H 6 7 11 7 31 10 216 77

Peller Csaba 5826 Dara z Rosnovskych 
Pasek B 2 2 0 2

Peller Csaba Kálsítói Berci K H 0 0

Perjás Béla 3104/H/13 Bass Dvorska Zahrada K H 3 10 1 2 10 26 11

Perjési Balázs 220/11 Rábaparti  
Nyomkereső Arany S B 7 3 4 7 4 25 13 99 32

Perjési Tamás 2802/11 Gyütefai Ábel K H 2 1 2 5 1 33 2

Picz József 3137/14 Kalistói Ali K H 4 6 1 5 2 3 21 7

Piskor Máté 3203/13 Vásárosmiskei Hunor 
Dina S H 2 1 3

Pomsár lászló Bhv.18/H/14 kaya zRoznovskey 
Kuly S H 1 2 1 2 1 1 8 1 8 1

Pukánszki Zoltán 2479/08 Sághegyi Stamesz 
Leo S H 9 4 1 4 1 19 10 209 93

Radó Zoltán 3042/13 Loncsikai Dóra S H 2 1 3 6 2 38 11

Rakovics János Körcsönyei Maxi K H 2 2 15 19 8

Süveges György 2388/07 Odvaskői Izsó K H 1 3 2 5 11 4 197 83

Szeifer Szabolcs 2294/06 Körcsönyei Mázli K H 10 2 1 1 1 15 11 167

Szeifer Szabolcs 3068/13 Újberki Csillag 
Calípso K H 1 1 1

Szentesi József 2268/06 Tiszametni  
Nyomkövető Abu H 3 4 1 6 1 15 3 156 52

Szigeti János 3052/13 Ricskika-erdei Alíz S H 6 1 1 2 21 1 13 1 46 16 67 21

Szitás Attila 3028/12 Heiteri Nelli S H 0 0

Szutorcsik Dávid 2729/10 Bugaci Basa von 
Harga K H 10 2 13 4 29 16

Takács Árpád 2715/05 Körcsönyei Luca S H 0 185 74

Takács Árpád 2493/08 Rábaparti Vadász 
Kroni K H 17 8 4 6 1 1 37 212 129

Tilinger Miklós 240/13 Blood Hann Bay Erosz K B 4 8 2 13 3 30 14 44 19

Tóth Pál 2220/05 Borosmenti Vadász 
Adél S H 3 6 1 2 3 15 4 431 163

Tóth Pál 9879 Astor Bertovicov dvor K B 8 5 2 4 9 1 29 14 47 20

Vajda Csaba 205/H/09 Judy von Militzers 
Meute S B 7 12 9 11 1 8 4 52 30

Vajda Csaba 231/12 Kis Pipin Alíz S B 4 8 2 12 4 5 35 21

Varga Csaba 2972/11 Likashegyi Bia S B 4 3 6 2 4 4 23 6 27 9

Végh Zoltán 3048/13 Ricsika-erdei Abu K H 1 1 1 1 1

Végh Zoltán 2681/10 Hollós-Völgyi Bori S H 2 3 3 4 12 5 44 8

Vereczkey Bálint 2425/07 Körcsönyei Nóri S H 1 2 3

Vodnák László 3046/13 Rábaparti  
Nyomkereső Bella S H 1 0 5 6 2 6 2

Vereczkey Bálint 2654/10 Szentpéterföldi Aba K H 8 19 11 22 60 24 206

Zsirai Jenő 2765/10 Vásárosmiskei Hunor 
Dancsi S H 4 5 7 4 8 28 9 93 34

Összeg 543 586 45 113 264 740 11 25 181 53 2561 1094 9563 3719
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