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Véreb Szövetség (ISHV)

Meghívó 
a Nemzetközi Véreb Szövetség 
33. versenyére és Közgyûlésére
Keszthely 2013.november 07-11. 

Rendezõ: 
Magyar Véreb Egylet



   Fõ támogatók:
Bakonyerdõ Zrt
8500 Pápa,Jókai u.46. www.bakonyerdo.hu

HM Kaszó Zrt    
7564 Kaszó www.kaszort.hu

SEFAG Zrt
7400 Kaposvár,Bajcsy Zs. u.21.www.sefagzrt.hu

Szombathelyi Erdészeti Zrt
9000 Szombathely,Saághy I.u.15.www.szhelyerdeszet.hu

Zalaerdõ Zrt
8800 Nagykanizsa,Múzeum tér 6. www.zalaerdo.hu
  

                     További támogatók:

Országos Magyar Vadászamara (OMVK)

                       Erdõgazdaságok:
Egererdõ Zrt
3300 Eger,Kossuth l.u.18. www.egererdo.hu

Északerdõ Zrt
3525 Miskolc,Deák tér 1. www.eszakerdo.hu

Gemenc Zrt
6500 Baja,Szent Imre tér 2. www.gemenczrt.hu

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt
7090 Tamási,Szabadság u.27 www.gyulajzrt.hu

HM VERGA Zrt
8210 Veszprém,Jutasi u.10. www.verga.hu

Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt
9400 Sopron,Terv u.4. www.taegrt.hu



A Nemzetközi Véreb Szövetség 
Der Internationale Schweisshundverband 

(alapítva 1930-ban)

Alapító tagok :

Németország Verein Hirschmann e.V.              
                         Klub für Bayerische Gebirgsschweisshunde 1912 e. V.
Ausztria            Österreichischer  Schweisshundverein
Magyarország Magyar Véreb Egylet (USHV)
Svájc      Schweizerischer Schweisshundeclub 

További tagok

Olaszország Societa Amatori Cani da Traccia 
Franciaország Club Francaise du Chien de Rouge d Hanovre et de Baviere
Lengyelország Klub Posokowca przy Zwiazek Kynologiczny w Polsce
Szlovákia Klub chovatelov pri Slovenskom polovnikom zväze
Csehország Tschechien  Ceskomoravsky Klub Chovatelu Barvaru Pri Cmmj

Tagjelöltek:

Belgium Club Belge du Chien de Eouge du Hanovre et de Baviere
Norwegia Norsk Schweisshundklubbens
Slovénia Kinoloska Zveza Slovenije
Svédország Svenska Schweisshunklubbens

Meghívottként

Románia Limier Club Roman

Nagy megtiszteltetés és öröm hogy a tagszövetségeket, a vérebes barátainkat a 
Magyar Véreb Egylet által 2013.november 7-11 között Keszthelyen rendezendõ  
33. nemzetközi Vérebverseny és közgyûlésre meghívhatom.

Kaposvár, 2013.Január

dr. Buzgó József
A Nemzetközi  Véreb Szövetség
és a Magyar Véreb Egylet elnöke



KÖSZÖNTÕ
Tisztelettel és barátsággal köszöntöm a vérebes világ valamennyi 
szereplõjét. Örömömre szolgál, hogy tíz esztendõ múltával ismét a 
Magyar Véreb Egylet kapta a lehetõséget, hogy megrendezze 
Nemzetközi Véreb Szövetség 33. vérebversenyét és a közgyûlését. 
Ezennel tisztelettel meghívok minden érdeklõdõt a 2013. november 7.-
11. között megrendezendõ eseményre.

Az  MVE elõször 1977-ben majd  1983-ban, majd tíz évre rá 1993-ban Lábodon, aztán 2003-
ban Kaszón bonyolította le a rendezvényeket. Mindhárom alkalommal fõként egy-egy 
vadászterületen zajlottak az utánkeresések. Az akkori, valamint az azóta (Németországban, 
Svájcban, Ausztriában) megtartott rendezvények tanulságaiból kiindúlva ezt a versenyt más 
körülmények között, új megoldásokat alkalmazva szeretnénk megszervezni. Be kellett 
lássuk, hogy az egyre gyarapodó számú tagországok által delegált induló véreblétszám egy 
vadászterület lehetõségeit meghaladó számú társasvadászaton történõ természetes 
sebzést feltételez, ezért igyekeztünk olyan helyszínt keresni, ahol 80-100 km sugarú körön 
belül olyan minõségû és nagyvadállományú vadászterületek találhatók, amelyek esélyt 
biztosítanak arra, hogy mind a 12 résztvevõ kutya legalább két sebzésen el tudjon indulni. 
Lássuk be ez nem kis feladat. Az elsõ feladat számunkra a partnerek felkutatása volt. 

Szerencsénkre az állami erdõgazdaságok korábban is hangsúlyozottan támogatták a 
vérebezést, sok tagunk dolgozik eredményesen az erdõgazdaságoknál. A partnerek 
megtalálása után megkerestük azt a helyszint, ahol valamennyien, kutyáinkat is beleértve 
egy szálláshelyen kényelmesen el fogunk tudni férni, ahol senkinek nem kell a különbözõ 
programokra naponta 20-30 km-t autóznia. És a munkák is max. 1 órás utazással elérhetõk. 
Ez a helyszín pedig a Balaton Ny-i végében fekvõ Keszthely lett. Fontos szempont volt a 
helyszín kiválasztásban, hogy milyen egyéb programok zajlanak a vérebversennyel 
egyidejûleg a szálláshelyen, s milyen szívesen fogadják ott a kutyások megjelenését. A 
rendezvény központjául választott Hotel Helikonban rajtunk kívül más vendég nem lesz, s 
hotel igazgatója maga is kutyás ember lévén, örömmel várja a kutyásokat a szállodában.

Mindenképpen szót kell ejteni azokról a partnerekrõl akik erre az idõszakra 
vadászterületeikkel ill. szakszemélyzetükkel a vérebesek rendelkezésére állnak. Házigazda a 
Bakonyerdõ Zrt, e mellett a Szombathelyi Zrt, a Zalaerdõ Zrt, a SEFAG Zrt, és a Kaszó Zrt fogja 
vendégül látni a nemzetközi vérebes csapatot. A vadászterületek kiterjedése 308 000 ha, az 
éves nagyvad kilövésük 22000 db. Bízunk benne, hogy ekkora lehetõség elegendõ lesz arra, 
hogy ne kelljen több száz km-t autózni egy munkáért, és ne kelljen aznapi friss sebzéseket 
keresnie négylábú munktársainknak,

Bízunk benne, hogy sikerül kellõképpen felkészülni egy sikeres nemzetközi vérebverseny 
megrendezésére és lebonyolításra. 

Várjuk a vérebes társadalom minél több tagját 2013- õszén Magyarországon.

Vadászüdvözlettel:

dr. Buzgó József
MVE elnöke és a rendezvény vezetõje



A házigazda vadászterület 
a Bakonyerdô Zrt

Tisztelt vadászkutyások és Nemzetközi Véreb Szövetség!

Kedves vérebvezetõk és vadászbarátaink!

A 33. Nemzetközi Vérebverseny házigazdája a Bakonyerdõ Zrt. a Balaton északi 
partjától a Magas-Bakonyig mintegy 62 ezer ha-on folytat vadgazdálkodási 
tevékenységet.

Társaságunk által mûködtetett 8 vadgazdálkodási egység mindegyike 
kimondottan nagyvadas jellegû, vadászterületeinken a Magyarországon 
elõforduló 5 nagyvadfaj mindegyike megtalálható és vadászható. Legnagyobb 
jelentõséggel bíró vadfajaink a vadászatukból származó árbevétel, ill. létszámuknál 
fogva a vaddisznó és a gímszarvas. E két vadfaj terítéke teszi ki a mintegy 5000 db-
os éves nagyvad teríték 75 %-át. 

A már Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok címû könyvében és Csekonics Endre az 
1940-es Nimród újságbéli tudósításában is megírt ugodi disznóhajtások ma is 
nagyon népszerûek vendégeink körében.

A Bakonyerdõ Zrt. vadászterületén nagy jelentõsége és múltja van a véreb 
tartásának. A Zrt. Devecseri Erdészethez tartozó Sárosfõn született 1883-ban id. 
Fuchs Antal, aki gróf Eszterházy Tamás fõvadászaként késõbb a magyar 
vérebtenyésztés egyik megalapítója lett. Didó vom Wasserberg nevû kutyájával a 
Sárosfõn 1936-ban megrendezett nemzetközi vérebversenyen bemutatott vezeték 
nélküli parádés utánkeresése a hazai és külföldi szakirodalomban is nagy 
visszhangra lelt. A versenyen jelen lévõ Walter Frevert fõerdõmester, híres német 
vérebvezetõ a munkát 20 évvel késõbb élete legszebb utánkeresésének nevezte. 

A Bakonyerdõ Zrt. vadászati tevékenységében napjainkban is nagy jelentõséggel 
bír a véreb tartása, évente mintegy 200 db nagyvad vérebes utánkeresés 
eredményeként kerül terítékre. Társaságunknál jelenleg 6 db hannoveri véreb 
dolgozik, szándékunk az, hogy a közeljövõben minden erdészetünknél legalább 
egy jól dolgozó kutya legyen. 

A vadászni kívánók érdeklõdést szívesen fogadjuk az alábbi elérhetõségek 
bármelyikén:

Bakonyerdõ Zrt.
H-8500 Pápa, Jókai u. 46.
Tel: + 36 89 513 132
Fax: + 36 89 513 167
Mail: jagdburo@bakonyerdo.hu

Varga László
vezérigazgató



A Nemzetközi Véreb Szövetség vezetõsége

Elnök:  dr. Buzgó József (Magyar Véreb Egylet)
H 7400 Kaposvár, Kemping utca 35. 
tel: 36/30 43011 22, e-mail: buzgoj@freemail.hu

Alelnök:  Wolfgang Reiter (Osztrák Véreb Egylet) 
A-3665 Gutenbrunn1- 
tel: 43/2874/6245

Irodavezetõ: Konrad Kreitmair 
D-93351 Painten Forststraße 25 
tel.: +49/9499/902047

Gatdasági vezetõ: Dr Carl-Otto Caspari  
D-31374 Rinteln, Otto Jordan-Weg 13. 
tel. 49 4261/940611

33. Nemzetközi Vérebverseny 2013

Rendezvény vezetõje:  dr. Buzgó József 

Helyettes: Feiszt Ottó az OMVK elnöke, 
H-8800 Nagykanizsa, Felsõerdõ u.18. 
tel: 36 30/904 39 88

Vezetõbíró: Nyúl András, SEFAG Zrt. lábodi fõvadász
H-7555 Csokonyavisonta, Alexandra puszta,
0036 30 92 78 812

Vezetõbíró helyettese: Egle Zoltán, Zalaerdõ Zrt. bánokszentgyörgyi fõvadász
H-8953 Szentpéterfölde, Vadászház 
tel: 36 30/4742129

Bírók: minden tagszövetség 4 hivatalos 
és 1-2 tartalékbírót jelenthet be.

Vérebek: minden tagszövetség egy vérebet nevezhet
Vizsgaszabályzat a Nemzetközi Véreb Szövetség (ISHV )  

-                                     aktuális fõvizsgaszabályzata érvényes a vérebekre és 
vezetõikre egyaránt. 

Delegáltak: a közgyûlésre  minden tagszövetség delegálhatja 
2 szavazati joggal bíró tagját.



A rendezvény programja

Szálláshely:  Hotel Helikon, Keszthely

07.11.2013 Csütörtök, Megérkezés
 18.00      bírói értekezlet

19.30    Köszöntés, a kutyák és vezetõik bemutatása,  
 20.00    Vacsora, majd  kellemes együttlét

08.11 2013  Péntek
 09.00 Ünnepélyes megnyitó a hotel parkjában, kutyák 

és vezetõik hivatalos bemutatása, a munkák kihúzása 
 10.00 Utazás a területre, a munkák kezdete
 10.30 A Tagszövetségek tenyésztésvezetõinek ülése
 10.30 Hölgy ill. kísérõ program, balatoni ill. hévízi kirándulás, 

városlátogatás stb
 15.00 a tagszövetségek vezetõinek együttes ülése
 18.00 bírói értekezlet
 19.30 vacsora és magyar est a hotelban

09.11.2013  Szombat
 07.00 a munkák kihúzása ill megkezdett munkák folytatása,

utazás a területre
 10.00 Hölgy ill. kísérõ program, balatoni ill. hévízi kirándulás, 

városlátogatás stb
 15.00 A Bajor hegyi véreb világszövetség ülése
 18.00  Bírói értekezlet
 19.30  Vacsora, majd éjszakai múzeumlátogatás 

(a MVE meghív minden résztvevõt a vadászati 
múzeumban történõ kiállításra)

10.11.2013 Vasárnap
 07.00 a munkák kihúzása ill. megkezdett munkák folytatása, 

utazás a területre
 16.00  az utolsó bírói értekezlet
 18.00  teríték a a hotel parkjában, az eredmények ismertetése,

a díjak átadása
 19.00  vacsora
 20.00 A Nemzetközi Véreb Szövetség közgyûlése, 

eközben az elnökség és más funkciók átadása átvétele,
zenés táncos est

11.10.2013 Hétfõ Hazautazás



A Nemzetközi Véreb Szövetség 
közgyûlésének napirendje 

2013.11.10.

1. Elnöki köszöntõ

2. Köszöntések

3. Az elnök beszámolója

4. A tenyésztés vezetõk beszámolója hannoveri véreb 
tenyésztésérõl 

5. A tenyésztés vezetõk beszámolója a bajor hegyi véreb 
tenyésztésrõl

6. Az ellenõrzõ bizottság beszámolója

7. Pénzügyi beszámoló a Nemzetközi Véreb Szövetség 
tevékenységérõl

8. Az elõzetesen benyújtott alapszabálymódosítások 
megtárgyalása, elfogadása

9. Állásfoglalás egyéb változtatásokkal kapcsolatban

10. Elnök, elnökhelyettes, irodavezetõ, gazdasági vezetõ 
és könyvvizsgáló választás

11. Egyebek

12. Zárszó



Egyéb tudnivalók 

Szálás: Szobafoglalás önállóan közvetlenül  2013 szeptember 15.-ig a 
Hotel Helikon alábbi címein H-8360 Keszthely, Balatonpart 5. 
www.hotelhelikon.hu
Tel recepció 36 83/889 600 vagy  
Zsuzsanna Nagy 06 30 324 8202
sales@hotelhelikon.hu 

Étkezés:
Az étkezést a rendezvény ideje alatta a Hotel helikon biztosítja, 
megrendelése egyénileg.A megadott szobaárban reggeli és egy 
fõétkezés benne foglaltatik.

Közgyûlési delegáció:
Minden tagszövetség delegálhat a közgyûlésre 2 személyt.

Határidõ: 
2013.szept.15.

Teljesítménybírók:
Minden tagszövetség jogosult 4 bírót, ezen felül 1-2 tartalékbírót 
nevezni szeptember 15.-ig a versenyre.

Vérebek
Minden tagszövetég jogosult egy induló kutyát( valamint egy 
tartalékkutyát) nevezni szeptember 15.-ig bezárólag. A 
tartalékkutya abban az esetben  kap szerepet, ha az eredetileg 
nevezett induló véreb bármely okból nem tudna a versenyen 
megjelenni, vagy elindulni. A kutyáknak minden esetben 
rendelkezni kell érvényes állatorvosi igazolással(amely nem régibb 
egy évnél, és nem újabb 4 hetesnél). Tüzelõ szukával a 
rendezvényen nem lehet résztvenni.

Jelentkezések
A szállás-ellátásra vonatkozóan  közvetlenül a Hotel Helikonban, a 
tagszövetségek által nevezettek bejelentése dr. Buzgó Józsefnél 
(buzgoj@freemail.hu)

Korona
A szervezõk minden munka estében ismertetik, hogy melyik 
munkát követheti korona. A korona tagjai kutyát nem vihetnek 
magukkal. Terepjáró gépjármû használata nagymértékben növeli a 
tényleges munkákon való részvétel lehetõségét.



Hotel Helikon
H-8360 Keszthely, Balatonpart 5. 

GPS koordináták.: 46.761796291/17.253770828
Internet:www.hotelhelikon.hu  
E-mail: sales@hotelhelikon.hu
Tel Rezeption 36 83/889 600 

Foglalási feltételek: 
a résztvevõknek 2013. szeptember 15.-ig szándékukat be kell 
jelenteni a Hotelban. 

Szállásárak félpanzióval (a Vérebegylet tagjai és vendégei számára)

Economy egyágyas szoba 9 900Ft /fõ/nap
Economy kétágyas szoba 7 300Ft /fõ/nap
Standard egyágyas szoba 11 400Ft /fõ/nap
Standard kétágyas szoba  8 500Ft /fõ/nap

A fenti árak tartalmazzák a szállás, a reggeli és egy fõétkezés bruttó árát.
Az idegenforgalmi adó ezen felül: 390 Ft/fõ/nap.

Egyéb szolgálatatásárak: 
• Svédasztalos ebéd-vagy vacsora 3500 Ft/fõ
• Hidegcsomag:       1000 Ft/db
• Gálavacsora felára (2013.11.10.) 1500 Ft/fõ
•Parkolóhasználat:                  500 Ft/ autó/nap.

A hotelben rendelkezésre áll:
WIFI, 

biliárdasztal, 
szauna, 

fitneszterem, 
fedett uszoda (7-20 h között) 
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