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ELNÖKI BESZÁMOLÓ • 2016

Mozgalmas és sok szempontból eredményes 
2016-ot tudhatunk magunk mögött, hiszen folya-
matosan növekszik taglétszámunk, s ez örömteli 
még akkor is, ha több belépőt a jogszabály hatása 
késztetett arra, hogy közénk álljon. Nyilván a fel-
tételek megváltozásával ezek egy része nem kíván 
többé közénk tartozni, de senkire nem kívánjuk 
ráerőltetni magunkat.

A megnövekedett tag és véreblétszámból kifo-
lyólag soha nem látott mennyiségű elő- és fővizs-
gát kellett lebonyolítsunk az elmúlt évben, s miu-
tán azok a vérebeink, amelyek a korábbi években 
megszerezték a tenyésztéshez szükséges jogosítvá-
nyokat, tenyészkorba értek, igen megerősödött a 
tenyésztési tevékenységünk is. Erről részletesen a 
tenyésztésvezetői beszámoló tartalmaz informáci-
ókat.

Pénzgazdálkodásunk immár évek óta kiegyen-
súlyozott, az elmúlt évben sem volt ez másként, 
annak ellenére, hogy a három nemzetközi verse-
nyen való részvétel költségeit nem kalkulálhattuk 
be az év eleji számításinkba. Minderről bővebben a 
pénzügyi beszámolóban lehet olvasni.

Sajnos megszokhattuk már, hogy minden évben 
bekövetkezik valami jogszabályváltozás, amihez 
igazodni kell, 2016-ban sem volt ez másképp. Meg-
szüntették a 98/2013-as vhr-t a fajtatiszta ebek te-
nyésztésről, s az ebtenyésztés jogosítványai, a ma-
gyar fajták kivételével, visszakerültek a MEOE-hoz. 
Újfent pályázni kellett, s 
az elnökség döntése ér-
telmében megpályáztuk 
és megnyertük a bajor 
hegyi véreb és a hanno-
veri véreb fajták vonat-
kozásban a fajtagondo-
zói szervezet státuszt, 
melyről a szerződést 
aláírtuk a MEOE-val. 
jelenleg e két fajta vo-
natkozásában nincs 
másik elismert fajta-
gondozó szervezet.

A 2016 évi Kaszó Ku-
pán érdekes módon ke-
vés volt a kiemelkedő 
teljesítmény, de végül 
is Ozvári Zoltánnak a 

saját tenyésztésű Zemplén-erdei Léna(Szofi) nevű 
hannoveri vérebével sikerült immár harmadszor 
is megnyernie hazánk talán legjobban elismert va-
dászkutyás díját, a Kaszó kupát.

A nagy érdeklődésre való tekintettel nem egy, ha-
nem két nehezített vércsapa versenyt rendeztünk 
az elmúlt évben egyet egy teljesen új helyszínen 
a Bács-Kiskun megyei Kelebián, melyen legjobb 
eredményt Garai Gábor érte el Töröcskei úti Elza 
nevű hannoverijével, majd a nyár folyamán a 2. 
versenyünket Gánton tartottuk, ahol az első helye-
zett Pál János lett Blood Han Bay Emily nevű bajor 
hegyi vérebével. Mindkettejük jutalma az lett, hogy 
képviselhettek bennünket egy-egy olyan nemzet-
közi vérebversenyen, ahol a természetes sebzések 
kidolgozása mellett mesterséges csapán is össze-
mérték tudásukat a vérebek és vezetőik. Külföldön 
mindketten szép eredményt értek el, öregbítették 
az egylet hírnevét.

Pál János kutyájával október 19-22. között a szlo-
vákiai Stara Lubován (Ólubló) vett részt a hagyo-
mányos Fridrich Konrad Memoriálon (FKM) és 
úgy lettek szoros harmadikok az összesítésben, 
hogy a mesterséges csapát a rendkívül kiemelkedő 
teljesítménnyel abszolválták. Az egy km-es csapát 
15 perc alatt teljesítették,s közben az összes csapa-
jelet megtalálták. A rendezvényen bíróként Takács 
Árpád volt jelen.

Garai Gábor ugyanebben az időpontban egy 
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csehországi versenyen, Libován képviselte színe-
inket. Itt a versenyfeladatok között volt fegyelmi 
rész, majd egy mesterséges és egy természetes csa-
pa kidolgozása. Gábor és kutyája sajnos a fegyelmi 
feladat során pontokat veszített, s hiába nyerte el a 
legjobb vezetékmunka díját, ez összesítésben a má-
sodik helyhez volt elegendő. A rendezvényen Var-
ga Aladár képviselte bíróként az Egyletet.

Ugyancsak október végén (26-30. között) a né-
metországi Knüllwaldban rendezték meg az ISHV 
34. versenyét és közgyűlését. A nemzetközi verse-
nyeken elért dícséretes harmadik és második helye-
zések után joggal reménykedhettünk abban, hogy 
a zsinórmértéket tartva sikerül egy első helyezéssel 
megkoronáznunk az éves teljesítményünket. Ezen 
bizakodásra az is okot adott, hogy az ország egyik 
legkiválóbb vérebét és vezetőjét neveztük erre a 
versenyre. Bartha Ferinek és Rábaparti Vadász 
Nency-nek (Sába) jó esélye is volt ennek a remény-
nek a beteljesítésére. Még mielőtt ismertetném a 
versenyen történteket, mindenképpen szót kell ej-
teni a kötelező szakmai programokon történtekről, 
melyek most legalább olyan fontosak voltak, mint 
a vérebvezetőnk szereplése. A legtöbb tagtársunk 
tudta, hogy évek óta nem értettünk egyet a Nem-
zetközi Vérebszövetség-ben folyó irányítással, s a 
piros pecsétet kiváltó matricák használata dolgá-
ban éles vitába keveredtünk a többiekre rátelepül-
ni szándékozó Hirschmann Verein-nel. A dolog 
odáig fajult, hogy nem vettük át, helyesebben nem 
kaptuk meg a hannoveri fajtára használható matri-
ca készletet, mert az egyoldalún szabott feltételeket 

nem fogadtuk el. Knüllwaldban ennek a patthely-
zetnek a megoldására igen aktívan, sok előkészítő 
javaslattal vettünk részt a szakmai megbeszélé-
seken, és végül sikerült elfogadtatnunk a vélemé-
nyünket, s az ISHV történetében először fordult 
elő, hogy a HV javaslatával szemben a közgyűlés a 
mi javaslatunkat fogadta el. Persze ezzel a dolognak 
még nincs vége, sok munka vár még ránk, hogy az 
eddig kialakult status quót meg tudjuk változtatni.

Maga a verseny sajnos, immár szokás szerint 
aznapi terelővadászatok sebzéseire lett alapozva, 
ezért az összes induló kutya délig a versenyköz-
pontban ücsörögve, epekedve várta, hogy mikor és 
hová indulhat relatíve friss sebzésre munkába. Feri 
és Sába sem voltak ezalól kivételek, dolgoztak álta-
lában rövid munkákon és kontrollokon. Az utolsó 
reggel azonban egy előző napi, más kutya által fel-
adott láblövött spíszer keresést ajándékozott Ferké-
nek, és ők kiváló munkával, 2,5 km vezetékmunkát 
követően, majd 3,5 km-es hajszával, és 1,5 órás állí-
tással terítékre hozták a bikát. Egészen az esti ered-
ményhirdetésig reménykedtünk abban, hogy ez a 
teljesítmény valóra váltja az első hely elérésébe ve-
tett bizakodásunkat. Az első helyezettként azonban 
egy német kutyát és vezetőjét szólították, így eléggé 
nem vetett szét bennünket az öröm aznap este.

A sok pozitívum mellett azonban nem hallgat-
hatjuk el a negatívumokat sem. Sok vérebvezető és 
bíró tette szóvá az általuk túlnehezítettnek tartott 
vizsga és versenyszabályzatokat. Az események 
alakulása miatt a szokásosnál több elnökségi ülést 
kellett összehívnunk, és szomorúan kellett tapasz-

taljuk, hogy több esetben 
szerény volt a részvétel és 
az aktivitás. Az év során az 
elnökségen belül olyan vi-
ták és egyet nem értések 
alakultak ki, amelyek alap-
ján erősödik bennem az a 
vélemény, hogy ekkora lét-
számú és ilyen összetételű 
elnökség nem sokáig fog 
tudni a jövőben együtt dol-
gozni. A feszültségek azon-
ban nem hatottak ki a Nem-
zetközi Véreb Szövetségen 
belüli fellépéseinkre, ott 
sikerült teljes összhangban, 
együttműködve megvédeni 
az érdekeinket.

dr. Buzgó József
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Ft-ban
Nyitó egyenleg 2016. január 1-jén
1. Banki elszámolási számla 1 478 155
2. Házipénztári készlet 0
2016. évi bevételek 2 679 686
Összesen: 4 157 841

Ft-ban
2016. évi kiadások 3 306 072
Záró egyenleg 2016. december 31-én
1. Banki elszámolási számla 810 134
2. Házipénztári készlet 41 635
Összesen: 4 157 841

Bevételek
Ft-ban

1. Tagdíj 1 693 600
2. Vizsgadíjak 215 000
3. Nevezési díj 100 000
4. Törzskönyv értékesítés 171 000
6. Átírási díj, honosítás, tulajdon átírás 27 000
7. Egyéb anyagok, kiadványok értékesítése      (jelvény, kitűző, póló) 98 900
8. Személyi jöv. adó 1%-ból szárm. bev. 90 116
9. Banki kamat 70
Összesen: 2 679 686

Kiadások
Ft-ban

1. Anyagok, egyéb eszközök vásárlása 227 345
2. Irodaszer, nyomtatványok 378 749
3. Ajándéktárgyak 421 640
4. Véreb Híradó, prospektusok 343 535
5. Posta költség 79 279
6. Nemzetközi tagdíj (2016) 140 288
7. Szövetségi tagkártya 281 000
8. Weboldal karbantartás 228 600
9. Szállodai, éttermi szolgáltatás 115 479
10. Hazai Vadászfilm költsége 342 900
11. Egyéb igénybevett szolgáltatás 79 194
12. Banki költségek 41 990
13. Saját személygépkocsi használat 108 253
14. Bíró képzés 210 000
16. Bírói kikérés 47 000
17. Kaszó kupa szervezési költségek 138 320
18. Származási ig. kitöltési díja 122 500
Összesen: 3 306 072

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2016
Pénzforgalmi bevételek - kiadások  2016
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Kedves Barátaim!

Ismét eltelt egy esztendő és számot kell vetnünk az 
előző év eseményeiről.  Már tavaly ilyenkor tudtuk, 
hogy változni fog a fajtatiszta ebek törzskönyvezési 
rendje, azonban a részleteket nem ismertük. 2016. 
szeptember 19-től új időszámítás kezdődött. A ko-
rábban kiadott ETSZ (Elismert Tenyésztő Szerve-
zet) címeket megszüntették és ismét a MEOESZ 
hatáskörébe került a fajtatiszta ebek regisztrációja, 
nyilvántartása. Azonban megmaradt számunkra a 
teljesítményigazolások kiadása, melyek alapján a 
különböző származási lapokat a MEOESZ kiállít-
ja. Ahhoz, hogy az eddig elkezdett munkát tovább 
folytathassuk ismét pályázni kellett a „Fajtagondo-
zó szervezet” címre. Egyedüli pályázóként meg-
nyertük a pályázatot mindkét vérebfajta vonatko-
zásában. Ez azt jelenti, hogy bár a törzskönyvezést 
nem mi végezzük, a mi általunk kiadott és igazolt 
teljesítmények alapján fogják a különböző típusú 
származási lapokat kiállítani.  Időközben személyi 
cserére is sor került a MEOESZ törzskönyvezési 
osztályán, az új tisztségviselőkkel kiváló, konstruk-
tív kapcsolat alakult ki. További pozitívum, hogy 
minden kiállított származási lapot megkapunk 
hitelesítésre, ami biztosíték arra, hogy minden 
regisztrált kutyáról információnk lesz. Így nem 
szakad meg az a korábban felépített nyilvántartási 
rendszer, amit teljes igényével építettünk fel vére-
bállományunkról.

Fontos megemlítenem, hogy a megpályázott „Faj-
tagondozó szervezet” cím legfontosabb tartalmi 
eleme az úgynevezett konfirmációs szabályzat. Ez 
tartalmazza azokat a minimum feltételeket, ame-
lyekkel egy véreb tenyésztésbe vonható és az utó-
dok valamilyen FCI származási lapot kaphatnak. 
Összességében nem változott a törzskönyvezés lo-
gikája. Maradt a háromféle kategória: regisztrációs 
lap, standard FCI származási lap és a prémium ka-
tegóriás FCI származási lap. Természetesen ennek 
megfelelően a tenyésztési szabályzatunkat is aktu-
alizálni kellett.

A honosítás és tulajdonátírás is újfent a MEOESZ 
hatáskörébe tartozik. Bár a tulajdonátírás lehetősé-
gét megkaptuk mi is, az csak egy személyre korlá-
tozódik (nevezetesen rám) ami elég szűk mozgás-
teret jelent. 

Nemzetközi viszonylatban is több említésre méltó 
dolog történt a tavalyi évben. Mint tudjátok, a pi-
ros nemzetközi teljesítmény-bélyegzőket 2015-ben 

TENYÉSZTÉSVEZETŐI BESZÁMOLÓ • 2016

visszavonták, és helyettük számozott ISHV matri-
cákat készített a nemzetközi szövetség. Első körben 
nem kaptuk meg a hannoveri vérebekre vonatkozó 
matricákat, csak a bajor vérebekét. Ennek hátte-
rében az állt, hogy nem írtunk alá olyan, a matri-
cák használatára vonatkozó nyilatkozatot, amelyet 
egyoldalúan a Hirschmann Verein készített elő, és 
a nemzetközi szövetség nem tárgyalta és nem is 
szavazta meg. Az idén, Németországban megren-
dezett nemzetközi versenyen a magyar delegáció 
javaslata alapján az ISHV közgyűlése megtárgyalta 
és megszavazta a matricák használatára vonatko-
zó új szabályokat. Ebben komoly szerepe volt Nyúl 
Andrásnak, aki előterjesztette a javaslatokat. A né-
metek csak „Magyar forradalomnak” nevezték az 
esetet, melyet komoly diplomáciai sikernek köny-
velhetünk el. 

Az elfogadott ISHV-matrica használatára vonat-
kozó szabályok egyelőre egy évre érvényesek, a kö-
vetkező ISHV találkozón ismét szóba fog kerülni a 
téma. A legfontosabb eleme a szabályzatnak, hogy 
az exportra kerülő kölykök esetében a befogadó or-
szág tenyésztésvezetője teszi fel az export pedigrére 
az ISHV-matricát. Vagyis csak akkor kapja meg a 
kölyök a matricát, ha az új tulajdonos a befogadó 
ország vérebegyletének teljes jogú tagja. Termé-
szetesen továbbra is fontos előírás, hogy a szülők 
FCI származási lappal rendelkezzenek, minden te-
nyésztési feltételt teljesítsenek, valamint a hajsza-
igazolásnak is rendelkezésre kell állnia.

Tájékoztatni szeretnélek benneteket egy a KBGS 
tenyésztésvezetője, Thomas Schneider úr által kez-
deményezett programról, mely egy vérmintabank 
létrehozását célozza meg. A vérminták egy svájci 
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állatorvosi klinikán lennének tárolva és feldogozva, 
Bernben. Első körben a tenyészegyedekről szeretnének 
vérmintát venni, azonban fontos lenne minden – kü-
lönösen örökletes betegségben szenvedő – egyedtől is 
mintát küldeni. A mintavételt bármely állatorvos elvé-
gezheti, kb. 5 ml vért kell levenni és postán a megadott 
címre eljuttatni. Mellékletben egy adatlapot kell kitöl-
teni, ami vérmintát kísérni fogja. Ezt elérhetővé fogjuk 
tenni a vérebegylet honlapján. A vérminta levétel díján 
és a postaköltségen kívül egyéb költség a programmal 
kapcsolatban nem merül fel. Ha valaki részt kíván ven-
ni a programban, kérem, keressen meg engem.

Végezetül engedjétek meg, hogy röviden ismertes-
sem az időben beérkezett adatlapok alapján elkészített 
munkateljesítmény-összesítést valamint a 2016. évi te-
nyésztési eredményeket.

Munkateljesítmények 2016
Az adatszolgáltatási kötelezettségben az elmúlt évekhez 

hasonlóan továbbra sem tapasztaltam előrelépést. Sokan 
későn vagy egyáltalán nem küldték be az adatlapokat. 
A híradóba 105 vérebvezető 138 kutya munkateljesít-
mény-adatait küldte be.

Az adatok összesítésében szeretném megköszönni a 
körzetfelelősök, valamint Businé Tóth Réka segítőkész 
munkáját.

MUNKATEJESÍTMÉNYEK

Év 2014 2015 2016

Gím bika 545 567 511

Gím tarvad 589 646 537

Dám bika 45 47 62

Dám tarvad 113 119 113

Vadkan 265 288 295

Koca, süldő 747 922 756

Muflonkos 11 11 12

Juh, Jerke 25 8 3

Őz bak 181 225 245

Őz suta 53 42 35

Össz.: 2574 2872 2569

Ebből hajszás 1096 1128 1039

Trófeaérték  
(ezer Ft)

330 
020

345 
288 380714

TENYÉSZTÉSI EREDMÉNYEK 2016
Tenyésztő 

neve Fajta Kennelnév Szuka Neve Kan neve Kan  
kölyök

Szuka 
kölyök Össz:

Horváth 
Dániel Bhv Mons Bellator Kety Nemenéró Dasty Vrátana 

Dolina 6 4 10

35
Perjési Balázs Bhv Rábaparti 

Nyomkereső
Rábaparti 

Nyomkereső 
Arany

Blood Hann Bay 
Eros 5 2 7

Dombai József Bhv Pálbükkösi Bjuty Surenik Jaro od 
Stanovského 4 6 10

Majlinger 
Zoltán Bhv Örerghanyi Blood Hann Bay 

Azura Likashegyi Arthos 7 1 8

Végh Zoltán Hv. Ricsika Erdei Hollós-Völgyi Bori Arko vom Gais-
Wald 7 2 9

52

Hári Béla Hv. Marcal-völgyi Vétyempusztai 
Anett

Kelet-Mecseki 
Darkó 4 3 7

Szigeti János Hv. Erdészházi Ricsika Erdei Alíz Hidegvölgyi Alfa 4 4 8

Kozma József Hv. Belsőcsányi Hidegvölgyi 
Borcsi

Tölösi Erdőjáró 
Álmos 3 5 8

Gaál Endre Hv. Pécsújhelyi-
Cserkelő Zagraj Házi Myra Rábaparti Vadász 

Kroni 1 5 6

Lengyel Andor Hv. Nagykunsági 
Szikes

Szentpéterföldi 
Aida Kálistói Ali 3 2 5

Ruszinkovics 
Ferenc Hv. Hollósvölgyi Hollósvölgyi Évi Kálistói Ali 6 3 9
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HONOSÍTÁS 2016 (Hannoveri vérebek)

Véreb neve Ország Új tulajdonos

CHILI from Arian Hill PL Csiszár István

Baja II Devana SK Flaisz Szilárd

Dolly od Zidarskej vidly SK Lengyel Andor

CEILA Silva zovulon SK Pál László

DAJLA od Zidarskej vidly SK Picz József

BORKA DEVANA SK Takács Árpád

HONOSÍTÁS 2016 (Bajor hegyi vérebek)

Véreb neve Ország Új tulajdonos

Ada Zakluc SK Amrein Tamás

Cyra z Loveckej SK Aradi Péter

Jasna z Opalovej SK Horváth Zoltán

z Mintuchovho dvora ALKA SK Szajkovics Péter

BELKA Lipche Lupus SK Szutorcsik Dávid

EXPORT 2016 (Hannoveri vérebek)

Véreb neve Ország

Mészáros Erdei Akor A

MORA zo Zeleného domu SK

Ricsika erdei Bátor D

Ricsika erdei Ella D

Sárosfői Báró A

Sárosfői Szika A

Sashegyi Boris D

Erdészházi Indigó B

Erdészházi Igor B

Erdészházi Igor SCO

Erdészházi Izidor B

Erdészházi Iringó B

Erdészházi Inna SK

Erdészházi Ivett F

Erdészházi Imail B

EXPORT 2016 (Bajor hegyi vérebek)

Véreb neve Ország

Pálbükkösi Elek SK

Pálbükkösi Ella SK

Pálbükkösi Emil SK

Pálbükkösi Erotika SK

Pálbükkösi Eta SK

Tenyésztés 2016
2016-ben 8 hannoveri alomból 54 kö-

lyök, 4 bajor alomból 35 kölyök szüle-
tett. Az átlag kölyökszáma bajor almok 
esetében 8,75 db, míg hannoveri eseté-
ben 6,75 kölyök/alom volt. Összességé-
ben elmondhatjuk, hogy idén kimagas-
lóan jól sikerültek a fedeztetések.

Jelenleg a teljes hannoveri véreb ál-
lományunkból 14 kan és  19 szuka te-
nyészthető, míg a bajor vérebek eseté-
ben ez a szám 10 szuka és 3 kan.

Tenyészszemlén összesen 12 vérebet 
bíráltunk el (8 hannoveri és 4 bajor) me-
lyekből egy hannoveri kan került kizá-
rásra erős ektropium miatt.

Továbbra is fontos, hogy minden dol-
gozó, jó küllemű kutyával teljesítsük a 
tenyésztési feltételeket, hogy  tenyészbá-
zisunkat növelni tudjuk. 

Mindenkinek jó egészséget és emléke-
zetes kereséseket kívánok 2017-ben is!

Pukánszki Zoltán
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR VÉREB EGYLET  
BÍRÓI TESTÜLETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bírók 
magas színvonalú és önzetlen munkáját, amellyel 
lehetővé tették a 2016-os rendezvények lebonyo-
lítását! Fontosnak érzem annak kihangsúlyozását, 
hogy rendezvényeinken a bíróink még az utazási 
költségük megtérítésére sem tartanak igényt! 

A 2016-os évben bírói tevékenységre hivatalos 
kifogást nem tettek, óvással nem élt senki. Kelle-
metlen közjátékok azonban voltak, melyek az el-
nökségen belül komoly vitákat generáltak.

A legnagyobb vitát a nevezési fegyelem, és ehhez 
kapcsolódóan a feladat- és hatáskörök betartása 
váltotta ki.

Vizsgák során, ahol a nevezési létszám nem kor-
látozott, a szervező lehet rugalmas, de versenye-
ken, ahol korlátozzuk az indulók létszámát, ra-
gaszkodnunk kell a szabályok betartásához, mert 
egyletünk hitelessége múlik rajta!

Szeretném a szereplők megnevezése nélkül a 
2016-os legnagyobb elnökségi vita okát ismertetni.

A kelebiai rendezvényre szabályos nevezést be-
adók közül egy vérebvezető visszalépett, és helyette 
egy nevezést be nem adott kutyát szerettek volna 
indítani. A kutya gazdája ugyan szóban korábban 
többször jelezte az elnök és a titkár felé indulási 
szándékát, de a rendezvényfelelősnek nem küldte 
el a szükséges dokumentumokat.

Rendezvényfelelősünk többeket ekkorra már úgy 
tájékoztatott, hogy betelt a létszám, ne is küldjék el 
a nevezésüket.

Ők ezt tudomásul vették, noha ugyanannyi mun-
kát fektettek a felkészülésbe, mint aki kerülő uta-
kon próbált indulási jogot szerezni.

Nem úgy egy bírótársunk, aki érintettnek érezte 
magát az ügyben és ezt úgy próbálta meg kifejezni, 
hogy tagságát „felfüggesztette”, bírói igazolványát 
pedig a Vérebegylet Titkárának küldte el. Tette 
mindezt úgy, hogy ilyen lehetőség nem létezik a 
szabályzatunk alapján, a bírói igazolványt pedig a 
MEOESZ VTBT-nek kellett volna leadni, ha tény-
leg komolyan gondolja. Az már csak hab a tortán, 
hogy a kérdéses időpontban még nem fizette be a 
tagdíját sem, így érvényes tagviszonya sem volt…

A heves és hosszú vita eredménye lett egy má-

sodik verseny kiírása, így szabályainkat betartva 
mindenki számára adott volt a lehetőség nevezni. 

A verseny és vizsgaszabályzatunk módosítása 
óta számos, olykor ellentmondásos tapasztalatokat 
nyertünk, ezek tanulságait be kell építeni a vizsga-
rendszerünkbe, a megfelelő szakmai előkészületek 
után. 

A jogszabályi környezet változása miatt a Bírói 
Testületnek mint önálló egységnek egyletünkön 
belül már nincs létjogosultsága, ezért célszerűnek 
látszik ennek a testületnek és az általam betöltött 
tisztségnek a megszűntetése. A szükséges admi-
nisztrációs feladatokat talán a vizsga- és rendez-
vényfelelős tudná a leghatékonyabban ellátni a 
jövőben, mert a nevezések, a bírókérések, az ered-
mények adminisztrálása és jelentése a MEOESZ-fe-
lé így egy kézben lehetne. 

Végül szeretném megköszönni azon tagtársaink 
munkáját is, akik egyletünk felkérésére részt vet-
tek az elmúlt évek során a bírói képzésben. Közü-
lük többeket nem vizsgáztattunk le a tavalyi évben, 
mert az elmúlt pár év tapasztalata alapján nem kell 
a bírói létszámot felduzzasztanunk. Az ő munkáju-
kat, az ő segítségüket és türelmüket szeretném kü-
lön megköszönni! Azoknak a tagtársainknak, akik 
sikeresen teljesítették először az MVE vizsgáját, 
majd a MEOSZ által szervezettet is, szívből gratu-
lálok! (A MEOESZ nem tartotta be a korábbi meg-
állapodásokat, nem ismerte el a korábbi gyakorlat 
szerint megszervezett és lebonyolított vizsgánkat.)

ÚJ BÍRÓINK: 

Flaisz Szilárd, 

Misó Mihály, 

Oláh Csaba, 

Perjás Béla, 

Kovács Gábor 

és Takács Árpád.

Kívánom nekik, hogy bírói feladataik során min-
dig jó szemmel és korrekten tudják megítélni ku-
tyáink teljesítményét, és sok élménnyel gazdagod-
janak!

Nyúl András
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KÖRZETFELELŐSI BESZÁMOLÓK - 2016

Agyaki Gábor – Baranya megye

A 2016-os év végén Baranya megyében 25 egyleti 
tagunk van nyilvántartva. Ebből tizenhárman ren-
delkeznek úgymond ”hadrafogható„ kutyával. Fő-
vizsgája jelenleg tíz kutya rendelkezik, míg elővizs-
gával kettő. A múlt évben, május közepén tartottuk 
Egyleti napunkat a Mecsekerdő Zrt. területén, a 
központ ezúttal is Kisújbánya volt. Felemelő érzés, 
hogy a baranyai vérebvezetők közül szinte kivétel 
nélkül mindenki megjelent és aktívan részt vett a 
rendezvényen. Ebből adódóan igazán családiasra 
sikeredett az összejövetel. A programról már ko-
rábban, a honlapon egy rövid tudósításban beszá-
moltunk. Most csak annyit, hogy a Baranyai Kör-
zeti Napon egy hannoveri és egy bajor hegyi véreb 
tett sikeres elővizsgát.

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. 2016 
első napjaiban egy sikeres fővizsga, majd később 
két elővizsga nap és egy Nehezített Vércsapa Ver-
seny is lebonyolításra került, Komárom megyével 
karöltve. 

A meglehetősen univerzális, de nem könnyű 
helyszínnek bizonyuló, Csákvárhoz közeli legelős 
erdős terep nagyon nehéz feladatok elé állította a 
kutyákat és vezetőiket. A tavasszal, áprilisban meg-
tartott elővizsga napon két kutya megfelelt a kívánt 
követelményeknek. Ezután július 10-én követke-
zett a nehezített vércsapa, ahol elsősorban azon 
jelentkezők indultak, akik lemaradtak az előtte 
Bács megyében rendezett versenyről. Az előzetes 
egyeztetések alapján új időpontra tettük a csapa-
kidolgozást. Kerülve a nagy hőséget, hajnalban in-
dultak a kutyák több-kevesebb sikerrel. Az itt elért 
eredményének is köszönhetően Pál János képvisel-
hette hazánkat Szlovákiában, ahol dobogós helyen 
végeztek. Külön megtiszteltetés volt, hogy a megye 
legeredményesebb vérebe vehetett részt az ISHV 
Suche-n Németországban. 

Novemberben tartottuk második elővizsga na-
punkat. Itt az időjárás borzolta a kedélyeket, hiszen 
az egész rendezvény alatt szakadt az eső. Három 
véreb és vezetője ilyen körülmények között is sike-
res vizsgát tett. 

Bartha Ferenc – Komárom-Esztergom és Fejér megye

Sajnos tagtársaink nem jelentették időben mun-
káikat, ezért csak két kutya eredményeit tudtam 
összesíteni és elküldeni. E két kutya eredménye 127 
db terítékre hozott vad.

Ezúton is szeretném megköszönni segítőimnek az 
egész éves munkáját, és remélem, hogy 2017-ben is 
hasonló jókedéjű, érdekes rendezvényeket tudunk 
tartani.
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Burkus István – Győr-Moson-Sopron megye

2016. évi országos fővizsgán Kaszón Győr-Mo-
son-Sopron megyét nem képviselte vérebes ver-
senyző.

Akik megfeleltek az indulási feltételnek, egysze-
rűen nem vállalták az indulást. Az évi teendőket 3 
részre osztva szerveztük meg. Áprilisi hónapban 4 
fő részvételével rendeztünk. elővizsgát. A nyári hó-
napokban egyéni képzést csináltunk fiatal vérebek 
és vezetőik részére. Elővizsgára való felkészítést 
igény szerint rendeztünk.

Aki részt vett az elővizsgára való felkészítésen, 
annak sikerült is a vizsga. Augusztus hónapban 
3 vérebes részvételével elővizsgát tartottunk. Az 
elővizsgákon mindig voltak külsős érdeklődők. A 
megyei hírlevélben cikket közöltünk a megye vére-
beseinek eredményeiről, a vizsgák időpontjáról, és 
az utánkeresők elérhetőségéről. Az éves adatlapok 

kitöltését továbbra is nyögve-nyelősen teljesítik a 
tisztelt vérebeseink!

Az együttműködést mindenki részéről köszö-
nöm!

Kovács Gábor – Pest és Nógrád megye

Körzetünkben május 7-én tartottunk szakmai na-
pot, egyúttal elővizsgát, melynek érdekessége, hogy 
valamennyi nevezett eb ugyanannak a tenyészetnek 
a 2015-ben született fiatal kutyái voltak. A helyszínt 
most is az Ipolyerdő Zrt. biztosította, ezúttal a Ka-
talinpusztai Kiránduló Központ és környezete várta 
nem csak a szakmai érdeklődőket, hanem a civil kö-
zönséget is.

7 bajor hegyi véreb tett eredményes elővizsgát a kör-
zeti napon, valamint a program részeként az egylet 
által delegált bíró jelöltek részére a vezetőbíró tartott 
felkészítést a teljesítménybírói vizsgára.

A tavaszi fedeztetésekből körzetünkben egy alom 
született a Pálbükkösi kennelben, 10 bajor hegyi vé-
reb kölyök. Az alomellenőrzés a tenyésztésvezető irá-
nyításával történt meg.
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Pukánszki Zoltán – Vas megye

Vas megyei vérebvezető tanfolyam

2016-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - március-
tól szeptemberig összesen 6 alkalommal tartottunk 
tanfolyamot. Általában 10-15 fő vett részt a tanfolya-
mokon, ahol különböző képzettségű és korú vérebek-

kel elsősorban mesterséges vércsapán gyakoroltunk.  
2016. augusztus 27-én elővizsgát tartottunk, ahol 3 in-
duló sikeres elővizsgát tett: Őhm László Kis Pipin Cin-
ke nevű bajor vérebével, Vereckei Bálint Cezar Silva 
Zovulon nevű hannoveri vérebével és Magolcsi Nagy 
Miklós Cherzg Vatrová nevű bajor vérebével. 

2017-ben folytatni kívánjuk a már több évtizede tar-
tó tanfolyamot. Első találkozó 2016 március 4-én lesz 
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. szentpéterfai vadászte-
rületén, majd ezt követően havonta egy alkalommal, 
előre megbeszélt helyen, időpontban találkozunk Vas 
megyében (esetleg Zala megyében) valamelyik vére-
bes barátunk vadászterületén. 

Elővizsgát 2017. augusztus 26-án fogunk tartani, 
azoknak a vérebeknek, akik felkészültségük alapján 
arra alkalmasak lesznek. 

Továbbra is mindenkit szeretettel várunk rendezvé-
nyeinkre.

A 2016. évben körzetünkben a vérebes közössé-
gi élet áprilisban indult meg. A NYÍRERDŐ ZRT., 
a Magyar Véreb Egylet és a Tacskókopó Klub két 
napos szakmai bemutatót szervezett a Guthi Er-
dészetnél. A téma: az utánkeresés és a vaddisznós 
kutyák minőségi munkája. A téma aktualitását az 
adta, hogy a gím és a vaddisznó egyre 
általánosabban elterjedtek az alföldi 
régióban is, így mindkét vadászkutya 
magas fokú munkájára van szüksége a 
vadászatra jogosultaknak. A népes hall-
gatóság elméleti előadásokat és gyakor-
lati bemutatókat egyaránt élvezhetett.

A második egyleti program egy au-
gusztus végi körzeti nap volt, szintén 
Gúthon, mérsékelt érdeklődés mellett. 
A közös feladatok, gondok megbeszé-
lésén kívül mód nyílt az előző napon 
fektetett csapák kidolgozására, közös 
kiértékelésére is.

Tenyésztés: 
A körzetben a Ricsika Erdei kennel-

ben 11 hannoveri véreb kiskutya szü-
letett.

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

Vizsgák:
Az év elején Gúthon rendezett terelővadászat 

után sor került Misó Mihály Baja Bemutcai Anti 
kutyájának kihelyezett fővizsgájára is, a bíró Babály 
Csaba volt. Sajnos a sebzett vad nem került teríték-
re, kontroll-kutya segítségével sem.
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Nyúl András – Somogy megye

2016. június 23-án Kardosfán találkoztak a Somogy 
megyei vérebvezetők. 

A szakmai program gerincét az ISHV-beli konflik-
tusok ismertetése jelentette, amelyek tartalma a tag-
ság előtt ez ideig ismeretlen volt. Az elővizsga és az 
NVV szabályzatokról is szó esett, a változtatások 
lehetőségeit, szakami tartalmukat vitattuk meg. Szó 

Tervezett programok - 2017

Megye Fővizsga NVV Elővizsga Találkozó

Bács-Kiskun, Tolna 05. vége Pörböly

Fejér-Komárom 04. 05. 08. 19.

Somogy 02. 25-26. Kaszó 07. 06. Kardosfa

Győr-Sopron
04. 08.

08. 19.

Szabolcs-Szatmár
04. 01. Nyírerdő Zrt.
Becsky László emlékverseny

Baranya 05. 10. Martonfa 08. hó végén

Vas 08. 26. Káld-Hidegkút 03. 04-től minden hónapban

esett még a kelebiai és a gánti versenyek nevezési prob-
lematikájáról is, különös tekintettel arra, hogy hasonló 
körülmények között korábban egy somogyi vérebve-
zető már elesett indulási lehetőségtől. 

Ezt az idén sikerült elhárítani, és mindenki megtudta 
mérettetni magát, aki a szabályokat betartva nevezett 
a második rendezvényre. 
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34. NEMZETKÖZI VÉREBVERSENY

2016. október 24-től 26-ig került megrendezésre 
Németországban a 34. Nemzetközi Vérebverseny.   
Hazánkat és a Magyar Véreb Egyletet Bartha Fe-
renc képviselte Rábaparti Vadász Nency (Sába) 
nevű 6 éves hannoveri véreb szukájával. A magyar 
delegáció tagjai voltak Dr. Buzgó József elnök, Nyúl 
Andás, a bírói testület elnöke, Radó Zoltán, Jung 
Jenő és Egle Zoltán teljesítménybírók valamint jó-
magam mint tenyésztésvezető. 

A verseny házigazdája a német bajor hegyi véreb 
klub („Klub für Bayerische Gebirgsschweißhun-
de”) volt. A rendezvényt Hessen tartományban 
Knüllwaldban tartották, de Alsó-Szászországban 
és Türingiában zajló terelő és hajtóvadászatokon 
sebzett vad utánkeresésére is el kellett utazni a vé-
rebeseknek, sok esetben több száz kilométert meg-
téve. A 11 országból érkezett vérebesek, kiválóan 
felkészített hannoveri és a bajor vérebeikkel, a tava-
lyi évben megváltoztatott és elfogadott új nemzet-
közi verseny- és vizsgaszabályzatnak megfelelően 
mérték össze tudásukat. 

A verseny lebonyolítása a jelenlegi német vadászati 
gyakorlathoz igazodott. Nagy létszámú, sok esetben 
több száz vadász részvételével szervezett „Beweg-
ungsjagd”-okat tartottak, a mi fogalmaink szerinti 
terelővadászatokat, ahol a sebzett vadat a vadászatot 
követően azonnal keresni kellet. Ez néha nehezebb 
feladat bizonyul, mint egyéni vadászatokon a seb-
zett vad hideg csapájának követése. A versenyen sok 
volt a kontroll munka, mivel minden rálövést meg 
kellett vizsgálni, ahol lövés történt, de vad nem ke-
rült terítékre. Így volt ez a magyar vérebes, Bartha 
Feri esetében is, akinek a verseny első két napján 
vagy gyengén sebzett vad vagy csak kontroll munka 
jutott. 

A verseny utolsó napján azonban ránk köszöntött 
a szerencse. Pénteken délben, 210 km-re a szállá-
sunktól terelővadászaton sebeztek egy csapos gím 
bikát, melyet aznap délután a svéd kutya és vezető-
je kezdett keresni. Szombaton délelőtt folytatták a 
munkát, azonban a viszonylag nagy vadbőség és ke-
vés vér megoldhatatlan feladat elé állította a svéd vé-
rebest, így a kb. 400 m kontrollálható vezetékmunka 
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után feladta a keresést. Ekkor, szombaton 12 óra-
kor kaptuk a hívást, hogy Feri és kutyája elindul-
hat a csapán. Nagy reményekkel indultunk, hiszen 
tudtuk, Sába kiváló formában van, életteljesítmé-
nye több mint 420 megtalált vad. A rálövés helyét 
megvizsgálva Sába azonnal felvette a már 24 órás 
csapát és nagy rutinnal kezdte követni. Hamar el-
értünk a svéd vérebes által jelölt utolsó vérig, ahol 
Sába és vezetője néhány kör megtétele után átju-
tott az akadályon és ismét nagy magabiztossággal 

követték a csapát. A három bíró - két svéd és egy 
német- nagy megelégedettséggel nyugtázták a vé-
reb és vezetője között látható összhangot. Az egyre 
kevesebb csapajel egyáltalán nem bizonytalanítot-
ta el sem Sábát sem vezetőjét. Mindenki számára 
egyértelmű volt, hogy csapán vagyunk és csak idő 
kérdése, mikor érjük el a sebzett bikát. Bár sebágyat 
nem találtunk,  2,5 km vezetékmunka után látha-
tó módon nagyon izgatott lett a kutya. Teljesen 
egyértelmű volt, hogy hajszára akar menni, azon-
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Pukánszki Zoltán, 
2017. februári Nimród alapján

ban semmilyen csapaigazoló jelet nem ta-
láltunk. Ekkor vettem észre a csapán egy 
csepp friss vért, amit a bíróknak jeleztem 
is. Feri engedélyt kapott a kutyát hajszára 
engedni.  A GPS-en azonnal pörögtek a 
méterek: 4-500 méter után hallottuk elő-
ször Sábát, állóra csaholt, aztán csönd. 
GPS szerint a sebzettet üldöző kutya és 
közöttünk folyamatosan nőtt a távolság: 
1,2 km….1,7 km.

Tudni kell, hogy a keresés helyszíne közel 
volt Wiesbadenhez, egy majdnem 300 000 
lakosú nagyvároshoz, ahova - szombati 
nap lévén- rengeteg turista jött ki a sza-
badba. Szinte lehetetlennek tűnt, hogy a 
bika ne találkozzon emberrel, bárhol is fog 
megállni. Félő volt, hogy esetleg elvesztjük 
hajszában a bikát.

A GPS által rögzített nyom alapján kö-
vettük a kutyát. 1,5 km után egy hegy-
gerincen ismét GPS-jelet kaptunk, ahol 
látható volt, hogy Sába tőlünk 2 km-re 
állóra csahol. Rövid tanakodás után arra 
jutottunk, hogy Feri a két svéd bíróval a 
csapán marad és követi a kutyát, míg én a német 
bíróval visszamegyek az autóhoz és úgy követjük 
őket. Sába kitartó háromnegyedórás állítása után 
Feri megadta a kegyelemlövést a sebezett vadnak. 

Összességében egy 6 km-es kiváló munkát 
láttunk, ahol 2,5 km vezetékmunka után (24 órás 
kontrollban!), 3,5 km kitartó hajszával terítékre 
került a vad. A feladatot a magyar versenyző és ku-
tyája tökéletesen megoldotta. Természetesen a terí-
ték után közösen elénekeltük a magyar himnuszt és 
büszkén készítettük a terítékfotókat. Hazafelé még 
nagyon reménykedtünk, hogy akár első helyezett 
is lehet ez a munka, azonban nem így történt. A 
nemzetközi bíráló bizottság a Hirschmann Verein 
(német hannoveri klub) vérebesének és vérebének 
munkáját, egy gerinctüskén lőtt borjú eredményes 
keresését magasabb pontszámra értékelte, így Feri 
az előkelő második helyen végzett. 

Úgy gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel Feri 
nemzetközi szinten is elévülhetetlen érdemeket 
szerzett nemcsak magának, hanem a Magyar 
Véreb Egyletnek is, amely fennállásának több mint 
100 évében rendkívül sokat tett a hazai vadászati 
kultúra ápolásáért, szűkebb értelemben a vérebe-
zésért, amelynek célja mindig is a sebzett nagyvad 
mielőbbi terítékre hozatala volt, morális és anyagi 
szempontból egyaránt. 
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ARANYLÓ ŐSZ AZ ODERA-HEGYSÉGBEN

Az idei versenyt Csehország délkeleti részén, 
a Morva-medence szélén, Olomouctól délre, az 
Odera forrásvidékén, Lipnik-Libava-Potstát tele-
pülések által körülölelt katonai erdészet területén 
rendezték. A megmérettetésre a hazai vérebeken 
kívül lengyel, szlovák és magyar versenyző is meg-
hívást kapott. Hazánkat Garai Gábor és hannoveri 
vérebe, Holmes képviseli, míg férjem bíróként vesz 
részt a versenyen.

Gáborék Kunfehértón laknak. Bár ez nincs Szom-
bathelyhez túl közel, Alival úgy beszélik meg, hogy 
értünk jönnek. Gáborral tart párja, Anna és néhány 
vadász barátja. A helyszínen szeretnének szurkolni 
neki, bátorítják, ha kell. Szerdán kora hajnalban 
indulnak, így Szombathelyre érve még egy gyors 
ebédre is van idejük. 12 óra után áll meg a mikro-
busz a házunk előtt. A bepakolás nem olyan egy-
szerű. 8 utas 4 napi ruhaszükséglete tetemes meny-
nyiséget tesz ki. A bőröndök. kabátok, csizmák és 
egyéb vadászkellékek az autó hátulját a mennyeze-
tig megtöltik. A 8 felnőtt utas mellett szegény ku-
tyusnak csak Gábor és Anna között jut hely. De a 
kutyákat nem kell félteni, kiharcolják maguknak a 
kényelmet. Holmes is így tett, időnként felmászott 
gazdái ölébe.

Pozsonytól Olomoucig autópályán haladunk, a 
tempót csak helyenként lassítják útfelújítási mun-
kák. Szállásunkat Julius Alexa cseh vérebes bará-
tunk rendezte, és érkezésünket 17 órára kérte. Ju-
lius, azaz Gyula a Felvidéken, Rozsnyón született 
magyar. Alival 2 évvel ezelőtt bíráltak együtt, jó ba-
rátok lettek. Rendszeres a kapcsolatunk vele, most 
készül meglátogatni bennünket. Éppen elhagytuk 
a sztrádát, amikor aggódva hívta Alit, vajon meg-
találjuk-e a helyszínt. Hála a földrajzi koordináták-
nak, sikerrel vettük a sok kereszteződést, kanyart, 
hegyről le, hegyre föl utat. Na és persze gépkocsi-
vezetőnknek, Fazekas Andrásnak, az ő nyugodt, de 
lendületes vezetésének köszönhetően.

Az Odera-hegység nem túl magas. 620-670 m-es 
hegyeivel csodálatosan erdősült középhegység. A 
karszt mélyéből számtalan forrás tör a felszínre. 
Egyike az Odera eredője, amely innen indul a Ke-
leti-tengerig tartó útjára, hogy aztán a 2. világhá-
ború után oly fontos szerepe legyen kelet és nyugat 

határának meghúzásánál.

Még fél óra és örömmel pillantjuk meg egy ma 
már közösségi célokat szolgáló egykori katonai 
tiszti szállás előtt Gyuszit és Ing. Jaroslav Nerad 
urat, a Katonai Erdészet területi igazgatóját, szál-
lásadónkat. Gyors üdvözlés után megfordulunk, 
és visszaautózunk – most már helyi kalauzolással 
– a kb. 10 km-re lévő szálláshelyünkre. Az ámulat 
feledteti fáradtságunkat. Mint a mesében: stílusos, 
vadonatúj erdei vendégház, erdők mélyén, me-
redek hegyoldalak közt. Bent óriási társalgó kan-
dallóval, modern konyha teljes felszereltséggel. A 
társalgóból 3 szoba nyílik, villanyfűtés gondosko-
dik a melegről. A tárolóban hasított kandallófa és 
minden eszköz, ami egy jól felszerelt háztartáshoz 
szükséges.

Időnk persze csak annyi, hogy elfoglaljuk szobá-
inkat, bepakoljuk számtalan csomagunkat, aztán 7 
órára vissza a bázisépületbe. Ezt az utat a követ-
kező napokban többször is megtesszük. 7 órakor 
van ugyanis az első hivatalos köszöntő, kutyák és 
vezetőik bemutatása, étkezési jegyek kiosztása, 
vacsora. Nem időzünk hosszan, visszatérünk szál-
láshelyünkre, ránk fér a pihenés. Belakjuk a ven-
dégszárnyat, kipakolunk. Norbi befűt a kandalló-
ba. Tehetsége van hozzá, gyorsan lángra lobban 
a száraz fa. 9-en üljük körül az asztalt: András, a 
gépkocsivezető, megfontolt, precíz ember, a ver-
senyzőnk, Garai Gábor és párja, Tóth Anna, aki 
nagy szeretettel és odafigyeléssel látja el a kutyát, 
Szőke Imrét diákévei kötik Szombathelyhez, 1977-
ben Oladon végezte a vadász-vadtenyésztő szakot. 
Kállai Péter a társaság szórakoztatója, jó humorú, 
kedves fiú, Tóth Norbert a legfiatalabb, Péterrel 
egy hullámhosszon, ügyes, segítőkész. Na és persze 
Gyuszi és mi.

A hegyoldalak ölelő karjában megbúvó kis ház-
ban élvezzük a tűz lobogását, melegét, a minden-
től távoli erdő csendjét. Reggelente 7 órakor indu-
lunk az „alaptáborba”, ám a hajnali vadászatokhoz 
szokott fiatalok már fél 6-kor ébren vannak. Nem 
lehet rájuk panasz, szinte lábujjhegyen osonnak a 
fürdőbe, halkan beszélgetnek. A cseh reggeli nem 
mindig találkozik a magyar ízléssel, málnatea és 
lekváros fánk szinte minden nap előfordul.

Egy vadászfeleség naplójából

21. Cseh Véreb Verseny, 2016. október 19-22.
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A verseny első napján, csütörtökön 8-kor van az 
ünnepélyes megnyitó. Kb. 6 km-t autózunk egy cso-
dálatosan kialakított erdei pihenőhely és rendez-
vénytérre. Egy kisebb, ám korszerűen berendezett 
faépület lesz a színhelye 3 napra rendezőknek és bí-
róknak, a melegedni vágyóknak és várakozóknak. 
A megnyitó nagyon ünnepélyes: fából épült félkö-
ríves árkád előtt felsorakoznak a vérebek és vezető-
ik, jobbra a vadászkürtösök, balra a bírók, szemben 
a rendezők. A kísérők (korona) az árkád jobb és 
bal oldalán, állandó mozgásban, hiszen mindenki 
a legjobb fotót akarja elkészíteni. 8 órára az égbolt 
vastag, szürke paplanként borul fölénk, melyből az 
apró szemű, sűrű, hideg esőcseppek függönyként 
hullanak. A versenyzők sorszámot húznak, Gábor 
az 5-öt. „Szerencsét hozhat!” – mondják a többi-
ek. A versenybíró elosztja a munkákat. Néhányan 
a fegyelmi munkával, mások csapázással kezdenek. 
Ali és Gyuszi mindhárom napon fegyelmi munkát 
bírál. Először úgy tűnik, Gábornak várnia kell, de 
9 óra körül szól a vezetőbíró, hogy jelentettek egy 
sebzést, mehet.

A helyszínen csak én maradok. A hideg elől me-
nekülve beülök a társalgóba. A konyharészben két 
kedves hölgy megállás nélkül szolgálja a betérőt. 
Tőlem is többször megkérdezik, kérek-e teát, kávét. 

Az asztalokra nagy tál süteményeket raknak fel, 
ez grátisz, az alkoholos italért fizetni kell. Jó 2 óra 
múlva jönnek az első munkákról vissza, hangosan, 
nagy gesztusokkal tárgyalják a történteket. Persze 
csehül, amiből én egy szót sem értek, hiába szláv 
nyelv. Aztán úgy 13 óra táján bejön valaki, mond 
valamit. Némi csend után izgatottság érezhető a 
levegőben és csak azt hallom: „madjar, madjar”. 
Sejtem, hogy valami izgalmas történhetett a mi 
magyar versenyzőnkkel, de pontosan csak akkor 
tudom meg, amikor Aliék is bejönnek. Gábornak 
és Holmesnek sikerült egy nehéz, kiváló munka. 
Ők maguk csak egy jó óra múlva érkeznek vissza. 
Ahogy belépnek a terembe, mindenki sportszerű-
en föláll, gratulál.

A magyarokat ismét csak én képviselem, Aliék-
nak újra ki kellett menni, Annáék pedig – mivel 
korona a katonai területen nem kísérheti a ver-
senyzőt – visszamentek a szállásra. Én is fölállok, 
tétován megközelítem Gábort, hogy gratuláljak, ő 
úgy megörül nekem, hogy szinte fölemel, amikor 
megölelem. Tőle tudom meg röviden az igazsá-
got: az előző nap esti rálövés helyén szinte semmi 
nyom, az éjszakai eső mindent elmosott. A kutya 
azonban határozottan ráállt egy csapára. Hogy jó 
helyen megy, annak első apró jelét úgy 300 m után 
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találták. A bírók már-már kételkedtek, de Gábor 
nem adta fel. 1500 m vezetékmunka után a kutya 
határozottsága miatt Gábor engedélyt kért a le-
csatolásra. És ekkor kezdődött a java: dombról le, 
dombra föl, patakon át loholás a kutya után. A GPS 
újabb 2000 m-t mutat. A hajszában a szarvas ki-
fáradt, a tóvá szélesedett patakmederbe menekült. 
A kutya utána, csaholva forgott körülötte. Nem kis 
teljesítmény volt leadni a kegyelemlövést. Hogy a 
meglőtt vad el ne merüljön, Gábor gondolkodás 
nélkül belegázolt a combközépig érő jéghideg víz-
be és megragadta agancsát. A bírók csak ekkor ér-
tek oda.

„Járművet kéne hívni, hogy kihúzzák!” – mond-
ták. Erre Gábor megemelte a szarvast és hatalmas 
erővel kivonszolta a partra. „Madjarszki traktorsz-
ka!” – mondták a bírók álmélkodva. Ez nagyon jó 
munka volt, nehezen lehet túlszárnyalni! Gábor-
nak még arra is volt ereje, hogy előszedje hátizsák-
jából vadászkürtjét és elfújja a „szarvas halálát”. Az 
erdő visszhangozva mondott köszönetet. Szállás-
helyünkön a kandalló ontja melegét, száradnak az 
átázott ruhák, bakancsok, csizmák. Gábor újra és 
újra felidézi a történteket. Fáradtan, de elégedetten 
térünk nyugovóra.

Péntekre elvonulnak a felhők, csodálatos őszi 
arcát mutatja a hegység. A reggeli napsugarak 
aranyló ragyogásában indulunk. Most tárul csak 
fel előttünk a táj szépsége, a lankás hegyoldalak, a 
völgyekben nyújtózó tavak, a tisztásokon legelésző 
szarvasmarhák. És az erdők! Az erdészet intenzív 
gazdálkodást folytat, kitermelik a beteg fenyőt, 
megteremtve ezzel a vegyes lombos faösszetételt. A 
sok csapadék és a hűvösebb éghajlat kedvez a fe-
nyőnek, ugyanolyan szépek, mint az Alpok erdei. 
Nyírfaligetekkel váltakoznak. Haragos zöld tűleve-
lük és a nyírfák fehér törzse, aranyló lombkoroná-
juk mesébe illő látvány.

Gábornak a fegyelmi munka következik. Tudja, 
hogy kutyája nem csahol dermedtre, de a többi fel-
adat menni fog. Erre a munkára társai is elkísérhe-
tik. És valóban, 1 pont levonásával minden töké-
letes! Eddigi teljesítménye alapján első! Most már 
csak várni kell!

Ebéd után, több dolgunk nem lévén, visszame-
gyünk a szálláshelyre. Útközben betérünk Potstát 
faluba. Az 500 m-en fekvő kis település központja 
meglepetést okoz. Egy középkori kastély köré épí-
tett tágas téren szépen renovált házakkal körülvé-
ve 3 szoborkompozíció áll: a harangtorony mellett 

Mária gyermekével, egy képzeletbeli háromszög 
másik csúcsában Jézus 2 apostollal, a harmadik 
ponton a Szentháromság szobra. Jobbra lent a kas-
tély és egy templom. Érdemes volt bejönni!

Esténként a fiúk áthívják szolgálati lakásából az 
erdészeti igazgatót a mi kényelmes, tágas társal-
gónkba. A kandallóban pattog a tűz, előkerülnek a 
homoki párlatok, sonkák, kolbászok, sajtok. Gyu-
szi a tolmácsunk. Nerad úr élvezi a magyaros ven-
dégszeretet, szívesen van velünk.

A szombat a feszült várakozás napja. Délelőtt az 
erdei pihenőhelyen Norbi tüzet rak az erre épített 
helyen. Bár süt a nap, de a levegő éles, még sincs ked-
vünk bemenni a házba. Közel egy nagy tó, figyeljük 
a vadkacsákat, hattyúkat. Már csak néhány munka 
van hátra. Ha valami felkerül a teljesítménytáblá-
ra, rohanunk megnézni. A legvégén derül ki, hogy 
a lengyel versenyző hibátlan fegyelmi munkával 1 
ponttal megelőzi a magyar versenyzőt. Gábort egy 
kicsit elkeseríti, mert tudja, kutyája mire képes és 
mekkorát dolgozott, gyakorlatban a legjobb. Ezt 
a bírók is tudják. Még zajlik az eredményhirdetés 
előkészítése, de több versenyző, sőt bíró jön hoz-
zánk a tűzrakó helyhez, hogy gratuláljon Gábor-
nak. Elsőként az erdészeti igazgató, hogy közölje, 
különdíjat ajánl fel a legjobb vezetékmunkáért, egy 
dámbika elejtését jövőre. Jól beszél németül, én tol-
mácsolok. Megemlítem, hogy geográfus tanulmá-
nyaim miatt szívesen megnéztem volna az Odera 
forrását. „Itt van 10 km-re, megoldható lett volna! 
Tavaly egy német társaság is eljött. Olyan boldogok 
voltak, hogy láthatták a határfolyó eredőjét, ruhás-
tól ugráltak a jéghideg vízbe.” – mosolyog.

Aztán fotósok érkeznek, hogy megörökítsék a 
legjobb kutyát és gazdáját, sőt az egész magyar csa-
patot. Az eredményhirdetés 17 órakor kezdődik. A 
nap sugarai még éppen elérik a hegytetőt és beara-
nyozzák az itt töltött 4 napot. Csomagjaink már az 
autóban, elköszönünk és indulunk haza. Búcsút 
intünk az Odera-hegységnek, Olomouc-nak, a vá-
rosszéli bevásárlóközpontnak, ahol a finom cseh 
sört vásároltuk. Az autó monoton zúgása, az elsu-
hanó fények álmosítóan hatnak. Péter ízes kunsági 
történetekkel tart ébren bennünket. Aztán újra fel-
idézzük a 4 nap eseményeit, és mindannyian egyet-
értünk abban, hogy jó volt itt lenni, jó volt ilyen 
nagyszerű eredményt elérni, jó volt magyarnak 
lenni!

Varga Aladárné
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Megtiszteltetés volt számomra a felkérés, hogy a 
magyar vérebegyletet bíró ként képviseljem a XVI. 
Memoriálu Fidricha Konráda vérebversenyen. 
Versenyzőként Pál János vérebvezetőt - barátomat - 
delegálta az egyletünk Blood Hann Bay Emily bajor 
véreb szukájával, hát így indultunk október 19-én 
baráti csapattal melynek a résztvevői: Flaisz Szilárd, 
Oláh Csaba és Perjás Béla voltak. Megérkezésünk-
kor nagyon baráti és szívélyes fogadtatásban volt 
részünk, sok volt az ismerős arc az előző lengyel és 
cseh versenyekről. A versenyre 6 ország 11 kutyáját 
nevezték. Az esti megnyitón kisorsolták a bírói kö-
röket és a kutyák rajtszámát. Én az egyes bírói kör-
be egy szlovák kollégával kerültem össze, aki törté-
netesen 1996-ban nemzetközi ISHV versenyen járt 
Magyarországon. A reggeli megnyitón közölték: 12 
sebzés van, így mind a 11 kutya éles munkához jut. 
A versenyzők kihúzták a sebzések és külön a bírói 
körök számát. Így aztán én és bíró társam a lengyel 
kutyát mentünk bírálni, amely egy előző délutáni 
disznó sebzés volt, amelyről annyit lehetett tudni, 
hogy a rálövéstől kb. 100 méterre találtak egy-két 
csepp vért. A kutya kiválóan felvette a nyomot és 
elindult rajta. A csapán több száz méter után talál-
tunk csak kontrol vért. A kiváló vezetékmunka so-
rán egy friss fekvéshez értünk, amelyben ugyan vér 
nem volt, de a vérebvezető kérte, hogy csatolhassa 
a kutyát, nagyon magabiztos volt, így engedélyt 
adtunk a hajszára, 700 m-re felhangzott az állóra 
csaholás, de a kutya nem bírta egyhelyben tartani 
a disznót, nem volt kitartó az 
állóra csaholása, 1400 m haj-
sza után sikerült a kegyelem-
lövést megadni, így az állóra 
csaholást 3-asra értékeltük. 
A terítéken derült ki, hogy a 
disznónak láblövése volt. A 
vezetékmunkát, a hajszát és 
a munkakedvet maximum, 
4-es értékkel minősítettük.

Janót a szlovák és olasz 
bírok kísérték a munkán, 
egy gímtehén hátsó comb 
lövéssel 1100 m kifogásta-
lan, hibátlan vezetékmunka 
után a tehénnek már nem 
volt ereje, hogy a kutya elől 
meneküljön, így a hajsza el-
maradt, azonban az állóra 
csaholás, a vezetékmunka 

VÉREBVERSENY SZLOVÁKIÁBAN

és a munkakedv természetesen maximum pont-
számmal lett értékelve. Mivel a verseny összetett 
és mesterséges csapa, fegyelmi gyakorlat is részét 
képezte, Janó még aznap délután még ezeket is 
megcsinálta kutyájával. Az elfektetésből a lövésre a 
kutya felált, így ezt lepontozták a bírók, csak kettes 
osztályzatot kapott, viszont egy hibátlan csapaki-
dolgozás, mindhárom csapaigazoló jel megtalálása 
reményt és önbizalmat adott. Bíztunk abban, hogy 
még kap természetes munkát, de másnap már az 
eredmény táblán a végső össz. pontszám ki volt 
írva, 395 pont II. díj. Még aztán 8 sebzést jelentet-
tek, de az eredménytelen munkákat elért kutyák-
nak adtak lehetőséget, így nem jutott lehetőség 
arra, hogy Janó kutyája a hajszán is bizonyítani 
tudjon. Egynapi pihenő után munkára indultam, 
egész éjjel szakadt az eső, így másnap 11 óra körül 
indultunk, ahogy az eső kezdett alább hagyni. Ezt 
a munkát egy szlovák kutya húzta, aki addig két 
eredménytelen (nem megfogható) munkán dolgo-
zott, ezért kapott még egy lehetőséget. A helyszínre 
érve szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a kis he-
gyi patak, aminek a túloldalán történt a sebzés, úgy 
megduzzadt a sok esőtől, hogy nem tudtunk gya-
log átkelni rajta. Hosszas tanakodás után a hivatá-
sos vadász úgy döntött, mivel köves a patak alja, 
ezért autóval visz át bennünket. A sebzés helyén 
elmondta, hogy előző nap 14 órakor történt a seb-
zés. A rálövés helyén a sok eső után már csak egy 
csontszilánk adott biztos kiindulópontot. A kutya 
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magabiztosan elindult, majd pár száz méter után a 
sebzett vad átkelt a patakon, de helyiek ismerve a 
körülményeket, azt mondták, hogy a vadnak vissza 
kell jönnie erre az oldalra. Így nem volt más lehe-
tőség, a patak mellet előre kerestettünk a kutyával, 
melynek az eredmény 150-200 méter után beiga-
zolódott, hogy visszajön a vad. Ezt a manővert még 
megismételte kétszer, majd kb. 400 m megtétele 
után friss sebágyat találtunk. Csatolásra kértem a 
vérebvezetőt, aki azt kérte, hogy amíg meg nem 
bizonyosodunk, hogy nem megy át ismét a pata-
kon, addig hadd folytassa vezetéken a munkát. Kb. 
300-350 m megtétele után a sebzett vad nekifordult 
egy olyan meredek sziklás hegyoldalnak, hogy még 
felnézni is rossz volt oda. Hihetetlenek tűnt, hogy 
az addig a patak meder szélén menekülő lábon lőtt 
vad ott felkapaszkodjon, de a kutya felfelé indult a 
meredeknek. Mi vártunk lent és kb. 150 m után a 
vér igazolta a kutyát. Felkapaszkodtunk és engedé-
lyeztük a hajszát, 500 m-re felhangzott a számomra 
nem megszokott vékony harsányabb, bajor vérebre 
jellemzőbb állóra csaholás a patak széléről. A ku-
tya a vízen keresztül menekülni próbáló vadat az 
erős sodrású vízben is ugatva követte. Gyönyörű 
munka volt, mely mindig emlékezetes marad szá-
momra. Ezt a munkát egyetértve a szlovák és cseh 
bíró társaimmal maximum pontszámra értékeltük. 
Kívánom a bíró kollegáknak, hogy ilyen munkák 
elbírálásában legyen részük, hibátlan volt minden 
téren a számomra. Azonban ez az eredmény sem 
tudta a magyar kutyát a dobogó III. helyéről leszo-
rítani, mert a mesterséges csapán a szlovák kutya 
elvérzett, így a III. díjba sorolták. 

Szombaton este a záróünne-
pi díjkiosztón büszkén vehette 
át Pál János magyar vérebvezető 
a III. helyért járó díjat. És jött a 
meglepetés, a szlovák véreb szö-
vetség különdíját Janó vehette át, 
mert úgy döntöttek, hogy a hibát-
lan természetes csapa kidolgozá-
sa után még aznap egy hibátlan 
mesterséges csapa kidolgozásáért 
járjon a különdíj, ugyanis az ő ku-
tyája volt az egyetlen, aki egy nap 
alatt csinálta meg mindkét felada-
tot. Ahogy előzőleg a lengyel és 
cseh versenyeken az ünneplés so-
rán alapoztuk meg a Magyar Vé-
rebegylet hírnevét, ezt nem hagy-
tuk ki Szlovákiában sem, Bélus 

és Szilárd nagy örömében a helyi táncegyüttessel 
mutatta meg tánctudását.

Hát így történt, hogy nagy siker született Szlová-
kiában, a XVI. Fridrich Konrád Memorial véreb 
versenyen. Köszönöm a vérebegylet vezetőségnek, 
hogy engem delegált bíróként, szeretnék ezen so-
rok írásával is gratulálni még egyszer az eredmény-
hez és további sok sikert kívánok minden vérebes 
kollegának. 

Takács Árpád
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Maróti Béla tagtársunk életmű díjat kapott...

1966 óta vagyok tagja az akkor alakult MEOE 
Veszprémi szervezetének. Első kutyám egy ai-
redale terrier volt egy valóban univerzális kutya 
Rátarti Amigó Daisy személyében. Iskoláim be-
fejeztével vadászat - vadgazdálkodásra szakosod-
tam, ő volt az első vadásztárs minden értelemben. 
Első színrelépésével Budapesten a Sas-hegyen egy 
versenyszerű szolgálati munkakutya vizsgán a leg-
magasabb pontszámot érte el, őrző-védő munkája 
100 pontos volt, tehát a vadorzók elleni harcban 
mindig számíthattam rá. A hátizsákomat, fegyve-
remet bárhol elhagyhattam bármeddig, ember a 
közelébe nem mehetett az egyébként barátságos 
kutyának. Minden vadat apportírozott légszimat-
ra és csapáról egyaránt. Állta az apróvadat, fogta a 
disznót, lenyírta a dúvadat. Egy 3 hétvégés Veszp-
rém megyei monstre vizslaversenyen szintén a leg-
magasabb pontszámot sikerült elérni. Még indul-
ni sem akartak engedni, mert hogy ez nem vizsla. 
Kispénzű sorkatonaként csak kötöttem az ebet a 
karóhoz, és szerencsémre a bírói bizottság elnö-
ke észrevette tolakodásomat és közbelépett, hogy 
igenis az airedaleknek jó apróvadas tulajdonságai 
is vannak, engedjenek csak nevezni. Ő Monostori 
László volt, későbbi – mai vérebes kollégám. 

Vegyes vadas területen kezdtem a szakmát, így 
Daisy mellé kellettek specialisták. Először jöttek a 
vizslák, majd nem sokra rá a vérebek. Az első német 
vizslámmal is nyertünk egy valamilyen versenyt. A 
bírók közül Farkasházi Miklósra, ifj. Jilly Bertalan-

ÖTVEN ÉV A MAGYAR KUTYÁSZATBAN

ra és Eury Orsolyára emlékszem. Különdíjat is kap-
tunk, mert szinte az össze kacsát Lord hozta ki a 
tempós folyású, erősen szagos Hévízből, merthogy 
a verseny központja Keszthely-Hévíz volt. Aztán 
jött a barátom drótos némete, aki mindenre meg-
tanította a kutyáját, csak vadászni nem. Összefog-
tunk hát és irány az országos vizslaverseny. Min-
dent teli ponttal sikerült teljesíteni, végül a „dúvad 
elhozása akadályon át” című feladatnál az embert 
imádó szuka vizslánk nem akart beugrani a sok 
kan kutya által lepisilt akadályon, hanem azt elke-
rülve hátulról a 2,5 m magas nádsövényen törte át 
magát és ott is hozta ki a vadat. Legnagyobb meg-
döbbenésünkre a bírók azt mondták, hogy a kutya 
szellemi képessége nem jó, mert a nehezebb meg-
oldást választotta, ezért kettes! Emiatt 0,5 ponttal 
a dobogó II. fokára estünk vissza. Én úgy éreztem, 
hogy ha nehezebb munkát végzett, akkor nem le-
venni kell az osztályzatból, hanem adni rá! A díjki-
osztó után felkerestem Fakasházi Miklóst, a MEOE 
főtitkárát, egyben a MAVOSZ vadászkutya bizott-
ság elnökét és tisztelettel kértem, hogy bírói vizs-
gát tehessek. Kérdésére, hogy miért, „szerényen” 
azt mondtam neki, hogy egy fajankóval kevesebb-
nek kerülne majd lehetősége a rossz bírálatokra. 
Gondoltam azonnal kirúg, de nem! Fél év múlva 
kaptam értesítést, hogy mehetek vizsgára ekkor és 
ekkor. Nem volt miből készülni, mégis elmentem, 
mert akkor már kinőtt a kezem alatt néhány kiváló 
kutya, gondoltam úgysem tudnak kérdezni olyat, 
amire ne tudnék válaszolni. Közel hatvanan jelent-
keztünk vizsgára és nyolcunknak sikerült. Életem 
legszebb pillanatai között szerepel, mikor a két Jilly 
és Farkasházi előtt vizsgázhattam, és megkapva az 
oklevelet hozzámondták, hogy öröm volt hallgatni. 
Ez a dátum 1976. szeptember 28. volt. Nemrég mú-
lottam 40 éves bíró. Alig 10 évre rá választottak az 
ebtenyésztők Veszprém megyei egyesülete élére és 
tart ez napjainkban is. Voltam az országos elnök-
ség tagja is egy ciklusban, aztán a Magyar Vizsla 
Klubnál és a Vérebegyletnél is mindig ténykedtem 
valamit. Voltam kutyáimmal dobogón és dobogó 
közelben, bemutatókat tartottam és tartok a mai 
napig, voltam országos vizsgákon és versenyeken 
vezetőbíró és bíró egyaránt. Ott voltam a MAVOSZ 
főverseny és a Kaszó Kupa bölcsőjénél.

14 vérebem volt az idők során. Első kutyám 
Mesaljai Bengó Basa rövid életében (6 éves korá-
ban megölte egy vadkan) 315 eredményes munkát 
produkált, aztán a többiek egyre kevesebbet. So-
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káig Hüll Jóskával dolgoztuk a fél Bakonyt, aztán 
jött Trosics Gyuri és sorban a többiek. Mára szin-
te mindent elkeresnek előlem, amit nem is bánok, 
hisz ez is volt a cél. Már nem titkolom, ahogy sok 
vizslát, úgy vérebeket is készítettem föl másoknak 
munkára, akár a tengeren túlra is. Csak így lehetett 
házat építeni, kocsikat cserélni, hisz ebben a szak-
mában a fizetések anno megalázóak voltak. Nálam 

mindig van, most is, 1-2 magasan képzett kutya, 
vizsla és véreb egyaránt. Mióta az életem egy jelen-
tős részét a kutyák bírálatára tettem fel ezért és nem 
szeretnék ünneprontó lenni, hogy még miért nem 
versenyzek. Azon dolgozom, hogy a bíró kollégák 
mind tökéletesebb bírálatot adjanak, ezért tanfo-
lyamokon de főképp személyesen segítem, aki ér-
demesnek talál rá. Azon kevés bírókhoz tartozom, 

akik munkája ellen még 
soha nem volt kifogás, 
mármint a vizsgázók ill. 
versenyzők részéről. Saj-
nos működik az irigység 
és gyakran nem alszom, 
mert nehezen tudom 
feldolgozni a kétszínű 
„kollégák” háttérmun-
káját, de hát mit is tehet-
nék, megyek az utamon 
tovább, amíg csak lehet. 
Ars poétikám, hogy ha 
valaki időt fáradtságot 
nem sajnálva elviszi ku-
tyáját egy megméret-
tetésre, az a minimum, 
hogy egy szakmailag 
megalapozott, korrekt 
bírálatot kapjon. 



MAGYAR VÉREB EGYLET HÍRADÓ • 201624

A 2016. éves adatlap kitöltésekor két vérebemmel 
13 őzbak és két őzsuta került a rublikákba. Körzet-
felelősöm Kammermann Péter kérésére az őzkere-
sés témaköréről írnék pár szót az elmúlt év tükré-
ben. 

A vadgazdálkodók 25 esetben kérték segítségün-
ket őzre tett lövés után. Ebből 4 esetben nem ta-
láltunk sebzésre utaló jelet, vélhetően hibázás tör-
tént. 21-szer egyértelmű lőjelet leltünk, melyeknél 
4 vadat 200 m-en belül dermedten találtunk. 3 lö-
vés gyomrot, 1 tüdőcsúcsot ért. Egy lábtőcsontot 
ért lövésnél 450 m vezetékmunkával – a derékig 
érő árpában sikerült meglőnöm – a sebágyból fel-
álló, bennünket figyelő 300 gr-os háncsbaszáradt 
agancsú öreg bakot. Ezzel elkerültük a hajszát, ami 
a nyári kánikulában mindig veszélyeket rejteget. 

16 őzet kivezetékeltünk 1200 m-en belül, sokszor 
kontroll nélküli munkával. A hajszával azonban 
„csak 10 esetben sikerült terítékre hoznunk a va-
dat, 6 hajszán lelépett. Dacára annak, hogy legtöbb 
esetben a vezetékes kutya mellé segítségül hajszás 
kutya is megy. Lizi nyugodt, higgadt hajszáját jól 
kiegészíti Betti /szlovák kopó/ vagy Dani /fiatal vé-

reb/ gyors és fogós munkája. Jó párszor a végszót 
késsel kell megadnom.

Egy esetben disznóba futottunk, mely megütötte 
a kutyákat. A bak túl nagy előnyre tett szert, amit 
a sérült és váltó kutyával nem sikerült behoznunk. 
Egy hét múlva megtalálták a frissen kimúlt bakot, 
a szegyet, nyakát tépte szét a lövedék.

Másik bakunkat 600 m minden vér nélküli ve-
zeték munka után 6 km-t hajszáztuk, mely során 
többször láttuk egyik mellső lábát emelve futni. 
Egyszer állt meg 3 km-nél, azonban a magas napra-
forgóban az augusztusi kánikulában nem sikerült 
időben odaérnem. Novemberi fácánozásban került 
meg, egy fogós vizsla a nádasban megszorította. 
Külsérelmi nyom nem látszott a leromlott kondí-
ciójú bakon, a láb levágásakor genny folyt a mellső 
láb izületéből.

Egy osztott szárú bakot üzekedéskor 5 km hajszán 
sem sikerült megfognunk. Négy lábát használva 
futott a kutya előtt, nem állt meg, ezért feladtuk. 
Szeptember végén meglőtték, azonban nem sike-
rült megállapítani a júliusi sebzés helyét.

EGY ALFÖLDI VÉREBES NAPLÓJÁBÓL
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Zárt erdőtömbben még májusban kerestünk 
csontos alkar lövéssel egy ismert bakot. 4-5 km 
hajsza után feladtuk a körbe-körbe futkározást. 
Üzekedéskor előkerült a sántító bak, terítékre hoz-
ni nem sikerült. Éli tovább rejtett életét.

A fennmaradó két esetben 1,5-2 km hajsza után 
hagytuk abba a munkát. Mindkettő használta min-
den lábát, látszólag egészségesen futottak. Ez idáig 
nem kerültek elő semmilyen formában.

A tíz eredményes hajszából hat mellső lábas, 4 
hátsó lábas. A hátsó lábasokból a lövés egynél a láb-
tőcsontot 3 a lábszár csontot  törte szét. 400 m-en 
belül megfogták a kutyák őket, azonban itt is akadt 
egy kivétel.

Augusztus közepén, nyári zápor után napraforgó 
szélén a szárítkozó bakra tettek lövést. A tarlón csö-
ves csont és vér tanúsította a balszerencsés lövést. 
600 m vezetékmunka a képemet törlő napraforgó 
fejek között, majd hajszára kéredzkedik Lizi. A 
közutat biztosító sebző látja a pörgő hátsó lábú ba-
kot egy bekerített gyümölcsösbe beugrani. Nekünk 
azonban kutyástul be kell kéredzkednünk a kapun, 
ahol targoncával kamiont raknak. Mindeközben a 
bak nagy előnyre szert téve, a kerítést háromszor 
érintve kibújik a túlsó oldalon egy lyukon. Itt újra 
pihentetés, itatás majd folytatjuk ahol abba hagy-

tuk. A Soroksári-Duna partján a közúton megálló 
horgászok félreküldésével, közel 6 km hajsza végén 
késsel tudom leszúrni a lefogott bakot. A lövedék 
térd alatt a sípcsont tetejét törte szét, szétszakítva a 
lábszár izmot is. Szerencsétlen vad ezzel a tátongó, 
szörnyű sebbel tette meg a 6,5 km-t.

A 6 mellső lábasnál minden lövés az alkar cson-
tot törte a szegy vonala alatt. Egy baknál mindkét  
mellső láb komolyan sérült, 200 m-t tudott futni 
a kutyák előtt. Általában 1-2 km szükséges, hogy 
beérjük az őzet. Ez alól az április 15-én keresett - a 
Nimródban megírt – 540 gr-os nagy bakunk volt 
csak kivétel. Itt a hajsza végig nádban, vízben, jó 
részt úszva  zajlott, ami sokat kivett a bakból. Bő 
200 m hajsza végén, a vízben álló vadnak adtam 
meg a kegyelemlövést.

Végül a kérdés, hogy miért keresem vérebesként 
is az őzet. Az Alföldön élek, ahol sok vadásznak az 
őz a nagyvad, erre van módjuk vadászni vagy va-
dásztatni. Nekik mondjam, hogy vérebbel nem illik 
őzet keresni, holott szerintem minden fejben dől 
el. A kutya és gazdája fejében. 2016-ban általunk 
behozott 13 bak trófea értéke mellesleg közelíti a 3 
millió forintot, amit kár volna veszni hagyni. A vad 
felesleges szenvedéséről meg ne is beszéljünk.

 Szigeti János
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Dátum Helyszín Kutya neve Fajtája
(hv/bhv) Ivara Törzsköny-

vi száma
Elővizsga/
Fővizsga Vérebvezető Minősítés Pontszám

2016. jan. 02. Szín Hollósvölgyi Eszti hv szuka 3158/13 Fővizsga Ozvári Zoltán II.díj 158

2016. jan. 08. Cserhátsurány Kety Nemenero bhv szuka 022542 Fővizsga Horváth Dániel II.díj 169

2016. jan. 09. Törökkoppány Ricsika-Erdei Aliz hv szuka 352/12 Fővizsga Szigeti János III.díj 154

2016. jan. 06. Tabajd Bora vom Zeigertal hv szuka 3827 Fővizsga dr.Buzgó József III.díj 134

2016. febr. 12. Süttő Szászvölgyi Alma bhv szuka 15/14 Fővizsga Horváth Zoltán I.díj 184

2016. febr. 18. Alexandra Blood-Hann-Bay Edison bhv kan 238/12 Fővizsga Komáromi lászló III.díj 144

2016. febr. 20. Nagybajom Szászvölgyi Athos bhv kan 10/14 Fővizsga Juhász Attila I.díj 204

2016. febr. 21. Zagraj-Házi Myra hv szuka 2773/10 Fővizsga Gaál Endre I.díj 194

2016. febr. 27. Bóly AIDA z Vinanského Jazera bhv szuka 23/H/15 Fővizsga Dabis László I.díj 224

2016. ápr. 02. Csákvár Jasna z Opalovej bhv szuka 67/H/16 Elővizsga Horváth Zoltán megfelelt 228

2016. ápr. 02. Csákvár Kaszópusztai Karvaly Csillag hv szuka Hv 47/15 Elővizsga Kecskés József megfelelt 201

2016. ápr. 09. Bezenye Holt-ér Parti Anna hv szuka 2/14 Elővizsga Bella Szilárd megfelelt 180

2016. ápr. 09. Bezenye Buckalaki Prof.Hunter Inge bhv szuka 4/14 Elővizsga Zsirai Jenő megfelelt 180

2016. ápr. 09. Bezenye Vétyempusztai Bendegúz bhv kan 54/15 Elővizsga Bogdán Lajos megfelelt 162

2016. ápr. 09. Bezenye Blood-Hann-Bay Gerry bhv kan 54/16 Elővizsga Bogdán Lajos megfelelt 240

2016. ápr. 27. Hosszúhetény Kaszópusztai Kende hv kan 54/17 Elővizsga Dr. Benkő András megfelelt 198

2016. ápr. 27. Hosszúhetény Kis Pipin Dante bhv kan 54/18 Elővizsga Zilai János megfelelt 234

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Cege bhv sz 54/19 Elővizsga Kovács Gyula megfelelt 228

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Dzsingiz bhv k 54/20 Elővizsga Varga Csaba megfelelt 198

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Csitár bhv k 54/21 Elővizsga Márton Fábián Mihály megfelelt 195

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Céda bhv sz 54/22 Elővizsga Leskó Tibor megfelelt 195

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Dimitrij bhv k 54/23 Elővizsga Fodor Lili megfelelt 168

2016. máj. 07. Katalinpuszta Kis Pipin Dagober bhv k 54/24 Elővizsga Fodor Lili megfelelt 160

2016. júli. 14. Gánt Blood Han Bay Emily bhv sz 54/25 NVV Pál János III.díj 68

2016. aug. 06. Bezenye Devana Axa hv szuka 54/26 Elővizsga Beck Zoltán megfelelt 210

2016. aug. 27. Káld-Hidegkút Kis Pipin Cinke bhv szuka 54/27 Elővizsga Öhm László megfelelt 225

2016. aug. 27. Káld-Hidegkút Cherug Vatrová bhv kan 54/28 Elővizsga Magolcsi Nagy Miklós megfelelt 202

2016. aug. 27. Káld-Hidegkút CEZAR Silva Zovulon hv kan 54/29 Elővizsga Vereczkei Bálint megfelelt 168

2016. nov. 12. Gánt Lisel vom Wolfskopf hv szuka 54/30 Elővizsga Pukánszki Zoltán megfelelt 198

2016. nov. 12. Gánt Buckalaki Prof.Hunter Jürgen bhv kan 54/31 Elővizsga Martos István megfelelt 198

2016. nov. 12. Gánt Rábaparti-Vadász Odett hv szuka 54/32 Elővizsga Flaisz Szilárd megfelelt 185

2016. nov. 08. Nagybajom Szászvölgyi Aramis bhv kan 54/33 Fővizsga Bognár Tamás III.díj 144

Eredményes vizsgát tett kutyák - 2016
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Adrian Serban 11157 Goral SIL MAT S B 4 4 1

Agyaki Gábor Hv.30/H15 Maike vom Idarwald S H 6 3 1 1 9 20 7 5 48 21 N N

Balaskovics József 2585/H/09 Wotan von Falkenberg K H 5 6 2 2 6 21 10 8000 336 192 N N

Baráth Zoltán 
Zsolt 3172/14 Válickamneti Adél S H 1 1 3 5 585 8 N

Bartha Ferenc 2193/05 Hidvégi Parti Morgó K H 0 169 90

Bartha Ferenc 2849/11 Rábaparti Vadász Nency S H 27 13 4 1 12 31 5 2 15 1 111 67 0 26350 446 245 I N

Bella Szilárd 2/14 Holtér Parti Anna S H 5 2 1 8 2 1 N

Bodnár János Bhv/29/H/15 ASTRA od Blázsa S B 0 1 0 0 5 8 0 0 4 1 19 9 6 1180 31 13

Bognár Tamás Met.Bhv. 11/14 Szászvölgyi Aramis K B 4 5 3 5 3 11 8 3 42 21 7 61 24 N

Bolla Csaba 212/10 Rábaparti Nyomkereső Saci S B 20 8 4 11 13 56 28 18000 558

Bödei István 27766/10 Katóközi hunor K H 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0

Bőhm István 2844/11 Rábaparti Vadász Niki S H 3 1 4 8 2 300 53 12 N N

Bölcskei Gábor 2466/08 Heiteri Kormos K H 2 5 3 10 0 0 0 0 1 0 21 4 0 5300 115 34

Bubán István 2708/10 Kerkavölgyi Vadász Alfi K H 2 3 3 7 15 6 3 1665 104 29

Bubán István 2925/12 Zemplén Erdei Olgi S H 0 30 4

Bubán István 103/16 Palbukkosi Elza B 0

Burkus István 3019/12 Sashegyi Arthur K H 5 3 9 16 33 15 5664

Burkus István 3122/14 Hidegvölgyi Cimbora K H 1 2 3 6 3 1 500

Busi Krisztián COR A 139-
10/217 Arno vom Harbachtal K B 2 3 2 7 4 1 N N

Businé Tóth Réka 3301 Leica vom Schottorfer Holz S H 2 2 1 60 2 0 N N

Businé Tóth Réka Hv. 3063/12 Körcsönyai Páva S H 2 4 6 2 2 N N

Buzgó József Met. Hv. 24/H/14 Bora vom Ziegertal S H 1 3 6 2 4 16 4 2 1416 30 6 I N

Czirmai Levente 13/14 Szászvölgyi Avar K B 1 2 2 5 2 N I

Csiszár István PKR. VI.- 19832 CHILI from Arian Hill K H 11 3 3 3 20 7 5 N

Dabis László Bhv. 23/H/15 Ajda z Vinanského Jazera S B 12 21 3 9 4 49 31 11 96 56

Egle Zoltán BHhv. 22/H15 Jetta sipova Skala S B 2 3 0 0 1 4 0 0 2 0 12 2 800 38 9 N N

Fazekas Péter Met. Hv. 14/14 Szentpéterföldi Cili S H 1 1 3 5 2 110 7 2 N N

Fazekas Péter Hv. 2971/11 Likashegyi Berta K H 4 4 2 200 45 18 N N

Flaisz Szilárd 14 Rábaparti Vadász Odett S H 10 9 4 1 3 9 36 13 6200 51 17 N N

Földes Kálmán 2839/11 Rábaparti Vadász Néró K H 1 1 1 3 0 1 125 27 N

Gaál Endre 2773/10 Zagraj Házi Myra S H 3 4 4 4 9 24 5 118 28 I N

Garai Gábor 2718/10 Likashegyi Arthos K H 15 16 17 16 9 73 38 14620 240 118 I N

Garai Gábor 3136-14 Töröcske úti Elza S H 2 5 4 8 4 23 10 1750 34 11 N

Gelencsér Zoltán 3105/13 Csibodai Cicero K H 5 3 3 2 13 7 4 2040 33 11 N N

Góg Gábor 253/12 Buckalaki Prof Hunter Heikó K B 2 10 1 11 24 7 5 1800 51 13

Gyergyói József Bora S H 5 4 2 5 16 14 1500 16 14

Munkateljesítmények - 2016 - MVE
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Halász Tibor 2922-12 Zemplénerdei Omár S H 1 2 1 4 1 1 10 5 1178 27 11 N N

Hinterdorfer 
Gábor 2930/11 Zempélenerdei Patty S H 1 1 2 4 1 27 4 N N

Hirschler Richárd Hv. 3220/13 Szivaszegi Adél S H 1 1

Horváth Ákos 2603/09 Odvaskői Kinga S H 8 3 0 0 3 9 0 0 0 1 24 11 4 5126 124 46

Horváth Ákos Met.Bhv.58/H/15 Koloska-Volgyi Bezilía S H 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0

Horváth János 206/H/10 Emir Cabalov Dvor Hunor K B 8 7 5 16 3 3 42 14 216 63 I I

Imre Norbert 217/11 Rábaparti Nyomkereső Aisa S B 2 2 16 20 14 4 46 20 I

Imre Norbert 30/H/15 IVAN Baskin dvor K B 3 2 5 3 9 4 I

Juhász Attila Bhv 10/14 Szászvölgyi Athos K B 15 27 3 5 2 7 0 0 4 0 63 23 7 15000 125 50 I N

Jung Jenő 2684/10 Zemplénerdei Lord K H 1 1 0 100 10 4

Kammermann 
Péter 2955/11 Szentpéterföldei Benő 

“Heinó” K H 1 1 2 0 0 130 27 7

Kammermann 
Péter 298/13 Magasparti Rutinos Liza 

“Janka” S B 2 6 4 10 2 1 25 9 0 2000 48 14

Kálmán Gyula 3214/13 Tengelici Bátor Alíz S H 3 2 0 0 4 1 0 0 11 1 22 16 3000 61 32

Kálmán Gyula Bhv 277/13 Mons Bellator Bonny S B 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 300 10 2

Kalman Gyula Bhv 286/13 Magasparti Rutinos Lator B 8 6 0 0 1 6 0 0 0 0 21 19 3100 21 19

Kámi János 3132/14 Töröcske-úti Emil K H 2 8 3 12 25 1 1800 50 5 N N

Karnis Balázs 2530/07 Kelet Mecseki Darkó K H 2 7 1 1 3 9 3 26 14 i

Kecskés József 2628/08 Vásárosmiskei-Hunor Cudar K H 2 5 8 2 7 1 25 264 N N

Kecskés József Hv.47/15 Kaszópuszatai Karvasly 
Csillag S H 6 7 7 20 27 N N

Király Attila 2717/09 Likashegyi Armis "Monk" H 3 1 7 3 1 1 1 17 12 7000 132 75 N

Király Attila 192/07 Sasréti Vadász Cora S B 1 3 2 3 5 4 18 16 4000 124 82

Király Attila Met.Hv. 18/14 
Nr.0010144 Szépvölgyi Nyomkövető Ari H 3 2 2 1 1 1 1 11 6 2500 20 9

Kiss Ferenc 
(Feretősz.) 3020/11 Sashegyi Alíz S H 6 18 2 6 24 1 57 10 10 12000 217 60 N

Kiss Ferenc (Iván) 2879/10 Répcementi Nyomkövető 
Csahos H 3 2 1 1 7 4 18850 14 5

Kiss Ferenc (Iván) 2342/05 Bőgőréti Harmatos Apacs H 2 3 2 6 13 6 6846 587 209

Klinkó Nándor 3048/13 Ricsika-Erdei Apacs K H 6 8 0 1 5 10 0 0 11 0 41 25 0 6800 132 75

Klinkó Nándor Hv 75/15 Ricsika-Erdei Baro H 0

Komáromi László 238/13 Blood Hanny Boy Edison S H 7 13 7 14 41 27 5000 97 54 I N

Kovács Gábor 
Őcsény 3084/12 Hollósvölgyi Dia S H 4 4 0 0 5 7 20 9 3 2650 66 18

Kovács Róbert Bhv. 262/13 Katóközi Borcsa S B 1 3 3 5 4 16 5 2 1330 25 9 I N

Kovács Sándor Körcsönyei Lator H 1 1 2 90 N N

Kozma József 2990/12 Hidegvölgyi Borcsi S H 7 14 0 0 4 12 0 0 0 0 37 11 3400 137 42 I N

Lengyel Andor 2660/09 Szentpéterföldi Aida S H 2 3 6 5 16 5 127 I N

Lénárt Zsolt 3075/12 Sashegyi Boni S H 1 2 3 1 400 24 8 N N
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Lengyel Sándor 2909-11 Szigetközi Nyomkövető 
Amica S H 3 1 4 8 3 2200 136 52 N N

Leskó Tibor 2867/11 Hidegvölgyi Ali K H 1 1 2 1 1 6 2 43 7 N

Leskó Tibor 39/15 Kis Pipin Ceda B 2 2 4 3 N

Magolcsi Nagy 
Miklós Bhv. 21/H/15 Cherug Vatrova B 5 7 0 0 4 9 5 30 10 2 1800 47 21

Magyar Zsolt 2423/07 Körcsönyei Nándor K H 4 1 3 1 9 3 1500

Magyar Zsolt Met.hv 24/H14 LORD z Popojec Derby K H 1 3 3 2 9 0 500

Majlinger Zoltán 2900/11 Blood Hann Bay Azura S H 6 6 4 5 4 3 28 10 9 2500

Majlinger Zoltán 117/16 Oreghanyi Alba H 0

Markovics Janos 31/15 Borosmenti Vadasz Csibesz H 1 1 1 2 5 1 300 11 2 N N

Márkovics János 2918/12 Alka Bori S H 0 N N

Maróti Béla 299/12 Bakonyalja Linda S H 3 2 2 4 11 4 1780 61 30

Márton Attila 2985/12 Töröcske-úti Dalma S H 3 7 0 0 2 10 0 0 0 0 22 12 0 2500 108 57 I N

Martos István Met. Bhv. 26/15 Buckalaki Prof Hunter 
Jurgen K B 5 3 1 4 4 2 19 5

Mihály Zsolt 3123/14 Hidegvölgyi Cinkos K H 2 10 3 6 1 1 23 3 0 2583

Misó Mihály 3115/13 Baja-Bemutcai Anti K H 2 11 5 3 6 2 29 15 5 5859 79 27

Nagy Árpád 2689/10 Rábaparti Vadász Morgó K H 4 14 4 3 9 34 24 3800 161 108 I N

Nagy Dezső Emese 203/09 Sasréti Vadász Álom S B 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 8 4 2 800 81 34

Nagy Dezső Emese 255/12 Buckalaki Prof Hunter Herta S B 7 4 0 0 3 8 0 0 4 0 26 10 4 5000 99 34

Nagy Péter 3124/14 Hidegvölgyi Cili S H 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 250 11 2 N N

Németh Attila Met. Bhv. 8/H/14 Jagga Jazviny S B 11 4 2 5 1 6 29 14 118 62 N N

Németh Tibor 3012/11 Szigetközi Nyomkövető 
Bogi S H 1 1 2 1 2 7 1 N

Nyúl András 2805/10 Gyütefai Alíz S H 2 1 1 5 9 4 4 400 114 68 N N

Ohm Laszlo Dongo 12 4 1 5 6 5 33 14 6 7590 132

Onofer Attila 2257/06 Lelegőerdei Dina S H 4 7 0 0 2 13 0 1 3 0 30 17 0 276 130 N N

Onofer Attila 12/14 Szászvölgyi Apacs K B 3 2 0 0 5 8 0 0 0 0 18 3 0 21 4

Onofer Attila Met. Hv 52 /H 
/15 MARA zo Zeleného domu S B 6 5 0 0 0 10 0 0 0 0 21 8 0 25 9 N N

Ozvári Zoltán 3158/13 Hollós-Völgyi Eszti S H 1 8 2 11 2 60 19 3 N N

Ozvári Zoltán 2687/10 Zemlén Erdei léda S H 16 15 1 2 1 4 4 43 17 16600 276 122 N N

Öhm László Met. BHV Kis Pipin Cinke S B 1 5 6 12 3 4 555 12 3

Pál János 247/13 Blood Hanny Bay Emili S B 15 4 7 8 18 11 1 64 8700 204

Palkó Géza 2606/08 Arko vom Geist Wald K H 6 1 1 2 2 16 28 13 258

Palkó Géza 123/16 Ricsikaerdei Chilko K H 0

Pál-Kovács Gábor 3083/12 Hollósvölgyi Dorka S H 9 3 0 0 1 1 14 5 3 5000 67 25 N N

Pap Tamás 3170/13 Válickamenti Adolf K H 1 2 1 1 5 1 1140 8 1

Papandonatu 
Mihai Gabor 2899/10 Blood Hann Bay Afra H 3 2 4 10 1 20 5 2 3180 70 40

Parrag Péter 2786/10 Dérvölgyi-Harcos Amzel S H 1 3 1 5 10 2 2 1500 132 42 N N
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Parrag Péter JR 70067 Hk Alíz Of Vojvodina Gladiator S H 3 1 4 1 1 13 2 N N

Peller Csaba 15/14 Kálsítói Berci K H 4 1 2 7 4 2350 10 5 N N

Perjás Béla 3104/H/13 Bass Dvorska Zahrada K H 9 10 2 7 19 47 22 7500 120 54 N N

Perjési Balázs 220/10 Rábaparti Nyomkereső 
Arany S B 8 4 5 3 1 21 8 7590 155 60 I N

Perjesi Balazs 93/16 Hetdombi Annabella S B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perjési Tamás 2802/10 Gyütefai Ábel K H 3 2 0 0 0 1 6 2 1335 45 4 N N

Perjesi Tamas Met.Hv.106/16 Belso-Csanyi Angela S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Picz József 3137/14 Kálistói Ali K H 6 5 2 1 9 12 35 15 6135 113 47 I N

Piskor Máté 3203/13 Vásárosmiskei Hunor Dina S H 2 1 5 8 1 15 N

Pomsár lászló Bhv.18/H/14 kaya zRoznovskey Kuly S H 2 2 2 3 2 1 12 3 5 600 40 10 N I

Pukánszki Zoltán 2479/08 Sághegyi Stamesz Leo S H 9 12 4 13 1 39 22 2 5000 288 131 N N

Pukánszki Zoltán 63/H/15 Liesel vom Wolfskopf s H 4 1 5 1 0 300 5 1 N N

Radó Zoltán 3042/13 Loncsikai Dóra S H 3 2 1 1 5 12 2 1 2700 58 19 I N

Séra Péter 3050/13 Ricsika Erdei Argo K H 2 3 5 100 17 2 N

Süveges György 2388/07 Odvaskői Izsó K H 2 7 0 0 3 8 20 9 0 216 92

Szentesi József 2268/06 Tiszamenti Nyomkövető 
Abu K H 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 8 0 1 1467 178 52 N N

Szigeti János 3052/13 Ricskika-erdei Alíz S H 6 1 5 13 6 19 3 10 2 65 30 19 10030 180 75 I

Szigeti János Hv. 29/H/14 DAN pod karikasom K H 1 2 3 6 2 2 620 6 2 N

Szutorcsik Dávid 2729/10 Bugaci Basa von Harga K H 7 1 1 7 16 4 11625 85 32 N N

Szutorcsik Dávid Met.Bhv.68/H/16 BLEKA LIPCHE LUPUS s B 1 1 1 3 108 5 N N

Takács Árpád Met.Hv.89/H16 Borka Devana s H 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 150 3 0 N N

Takács Árpád 2493/08 Rábaparti Vadász Kroni K H 19 5 0 0 3 6 0 0 0 0 33 20 0 17500 282 168 N N

Takács Barna 2856/10 Csipke vom Harga S H 3 8 2 13 2 5 500

Tamis Laszlo 2682/09 Zemplenerdei Laborc K H 4 12 8 3 27 8 2 126 42

Tilinger Miklós 240/13 Blood Hann Bay Erosz K B 19 11 4 13 1 1 49 22

Tóth Pál 2220/05 Borosmenti Vadász Adél S H 0 N N

Tóth Pál 9879 Astor Bertovicov dvor K B 15 8 1 2 3 12 3 44 16 8 8473 125 45 N N

Varga Csaba 11222 Ela Hradicnice B 2 2 1 5 3 20 10 N N

Varga Csaba 47/15 Kis-Pipin Dzsingiz B 3 1 1 3 1 9 3 9 3 N N

Végh Zoltán 3048/13 Ricsika-erdei Abu K H 2 2 2 6 1 1 300 13 3 N N

Végh Zoltán 2681/09 Hollós-Völgyi Bori S H 2 1 0 0 2 3 0 0 2 0 10 4 1 1100 61 14 N N

Vereckey Bálint 2425/07 Körcsönyei Nóri S H 7 5 0 0 1 0 0 0 0 1 14 11 8600 161 80 N N

Vereckey Bálint 2654/10 Szentpéterföldi Aba K H 0 9 0 0 3 14 0 0 0 0 26 10 2600 296 127 N N

Vereckey Bálint 73/H/15 CEZAR Silva zovulon K H 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2 1000 10 2 N N

Zsirai Jenő 2765/10 Vásárosmiskei Hunor Dancsi S H 4 4 2 7 2 1 20 7 2100 130 46 I N

511 537 62 113 295 756 12 3 245 35 2569 1039 380714
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