
M A G Y A R V É R E B E G Y L E T . 

B e l é p é s i n y i l a t k o z a t . 
Alulírott a Magyar Véreb Egylet tagjai sorába az 

194 „ é v v e l kezdődő 3 évi kötelezettséggel alapító, rendes, 
hivatásos* tagnak belépek és az egylet alapszabályait 
magamra nézve kötelezőnek elismerem. Tudomásul ve
szem, hogy az alapítói tagdíj egyszersmíndenkorra 200 
pengő, a rendes tagdíj évi 12 pengő, a hivatásos tagdíj 
évi 6 pengő, a rendes, ül. hivatásos tagdíjat három évre 
előre egy összegben befizetni tartozom a naptári év 
januárjában ** továbbá, hogy amennyiben kilépési szán
dékomat a harmadik év november havában írásban be 
nem jelentem, úgy kötelezettségem ujabb három évre 
terjed. 

, 194... évi hó n. 

Ajánljuk: 

(sajátkezű olvasható aláírás) 

(sajátkezű aláírás) (állás, foglalkozás) 

(sajátkezű aláírás) 

(pontos lakcím, u. p., megye) 

Felvétetett: a választmány 194_„. évi hó 

n megtartott ülésében. 

* A nem kívánt törlendő. 
**A rendes és hivatásos tagdíj az 1941, március t7-i választmányi ülés határozata 
értelmében egyenlőre évenként is fizethető 
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F e l h í v á s 
nagyvad-vadász Társainkhoz ! 

A z elmúlt évek — hála a magyarok Istenének — vissza
hozták Hazánk elszakított területének egy részével a Felvidék 
és a Kárpátok remek erdőségeit, minden szomszédunk által 
irigyelt, híres nagyvadas területeinket. E területeken vadászó 
társaink beszámolójából szomorú szívvel értesülünk, hogy egy-
egy vadászévad alatt hány sebzett nagyvad veszett el, hány 
pusztult el nyomorultul és vált a ragadozók martalékává ! 
Kérdésünkre elmondották, hogy a legritkább esetben láttak a 
nagyvadas területeken vérebet. Sajnos, nem különbek e tekin
tetben a Csonka-ország vérebes vonatkozásai sem ! 

A m. kir. földművelésügyi minisztérium 158,120/1941. F. M . 
számú, a Budapesti Közlöny 1941. június 17-i 135. számában 
megjelent rendelete 6. §-ának 3. pontja szerint: a vadászatra 
jogosult a jelen rendelet hatálybalépésének napjától számított 
egy év letelte után az 5.000 kat. hold vagy ennél nagyobb 
kiterjedésű fővadas területen egy vérebet, ill. vércsapára be
vezetett mindenes-vizslát vagy tacskót köteles tartani. 

A rendelet csak a keleti és erdélyi országrészekre vonat
kozik ugyan, azonban a kötelező vérebtartást nem miniszteri 
rendeletnek kellene előírnia Hazánk minden egyes fővadas terü
letén, de meg kell, hogy kívánja minden fővadas terület bérlőjének, 
de kiváltképen tulajdonosának vadászbecsülete ! 

Hiszen a vadász önbizalmának főtényezője a megbízható 
véreb, mert azt a végtelen kellemetlen és rossz érzést, mely a 
vadászt elfogja, ha lövés után rámegy a nyomra és azon apró, 
szitáló vércseppeket vagy talán azt sem talál, megnyugvás váltja 
fel, mihelyt mellette van vérebe. Milyen megnyugtató érzés, ha az 
elhibázottnak vélt vad nyomát néhány száz lépésen át követhetjük 



vérebünkkel és meggyőződhetünk, hogy sebzés tényleg nem történt. 
Csak az tudja értékelni ezt a biztonságos érzést, melyet vérebünk 
szerez meg nekünk, akinek hosszú, keserves, véreb-nélküli után-
keresés végén egy régen áhított, jó trófeája ment veszendőbe, 

A Csonka-ország nagyvad vadászai már 1928-ban meg
alapították az Országos Vizsla Club véreb-szakosztályát, 1932. óta 
pedig működik az önálló Magyar Véreb Egylet. A z Egylet célja 
a fajtiszta vérebtenyésztés előmozdítása, pártfogolása és ellenőrzése 
Magyarországon és pedig vérebversenyek és kiállítások rendezése, 
az Országos Véreb-Törzskönyv vezetése, versenyekre és kiállítá
sokra adott tiszteletdíjak és pénzjutalmak, véreb vezetésére 
alkalmas vadászterületeknek ilyen célra való kiutalása, kiváló 
vérebszülők ivadékainak megvétele, a tagok részére történő 
kisorsolása, tenyészanyag közvetítése és nyilvántartása, vérebek 
vételének és eladásának díjtalan közvetítése, vérebvezető tan
folyamok rendezése, továbbá az idevágó kynologiai irodalomnak 
művelése stb. által. 

A Magyar Véreb Egylet, Hazánk egyetlen szakirányú egye
sülése, a mostoha körülmények között is minden erejével dolgozik 
célkitűzéseinek megvalósításán, amit bizonyít az 1942-ben meg
tartott kiállítása, vérebvezető-tanfolyama, versenye, továbbá hiva
talos lapjában, a Vadászkutya újságban megjelent több szak
közleménye. 

A Magyar Véreb Egylet munkájának eredményét nagy mér
tékben öregbítené, ha abban a nagyvadas területek tulajdonosai, 
azok bérlői, a fővadas területeken szolgálatot teljesítő erdészeti 
és vadászati tisztek, tisztviselők, továbbá erdészeti és vadászati 
altisztek (erdő-, pagony- és vadőrök) is részt vennének. A Magyar 
Véreb Egylet ezért felkéri mindazokat a magyar vadászokat, akik 
fővadas területtel bármilyen vonatkozásban is állanak, hogy 
lépjenek az Egylet tagjainak sorába. 

A Magyar Véreb Egylet alapító tagjai egyszer s mindenkorra 
200 Pengő, rendes tagjai évi 12 Pengő, hivatásos erdészeti vagy 
vadászati altiszti tagjai évi 6 Pengő három évre egy összegben 
előre átutalandó tagdíjat fizetnek. Jogi személyek az egylet
nek csak alapító tagjai lehetnek. Tagjaink tagdíjuk fejében 
díjtalanul kapják az Egylet hivatalos lapját, a Vadászkutya újságot, 
az Egylet kiállításain és versenyein a tagok részére megállapított 
mérsékelt nevezési díjakat fizetik, továbbá az Egylet kiállításait ér
vényes tagsági jegyük felmutatása mellett díjtalanul tekinthetik meg. 



Kívánatra belépési nyilatkozatot, ill. hivatalos lapunkból 
mutatványszámot küld az Egylet pénztárosa, dr. Kiss Ferenc 
főorvos, Budapest, V. Markó-utca l/a. III. em. 1. 

Egyletünk tisztikara az 1942/43 egyleti évben : elnök : 
gróf Esterházy László, ügyvezető-elnök: gróf Széchényi János 
alelnök; gróf Csekonics Endre, titkár: Speer Lipót, pénztáros: 
dr. Kiss Ferenc, jegyző; dr. Haller László, ellenőr: Boér Győző, 
jogtanácsos : májai dr. Kováts Gábor, választmányi rendes tagok: 
Ajkai Nirnsee Pál, Bencze Pál, vitéz Beöthy Zsigmond László, 
gróf Cziráky József, gróf Esterházy Tamás, Fuchs Antal, 
dr. Götze Árpád, Nadler Herbert, báró Prónay Gábor, Rochlitz 
Béla, Sinoros Szabó Aurél, gróf Szécsen Miklós, választmányi 
póttagok: dr. Badics László, Tanka Pál, Fortenbacher Nándor, 
számvizsgáló bizottság: Félix Endre, guthori dr. Földes Béla, 
dr. Szilágyi Virgil, törzskönyvvezető ; gr. Csekonics Endre. 

Nagyvad-vadász Társunk ! Vadászbecsületedre való hivat
kozással kérünk : Támogasd a Magyar Véreb Egyletet izig-vérig 
igaz nagyvad-vadászhoz illő munkájában! 

Budapest. A postabélyeg kelte. 

A MAGYAR VÉREB EGYLET ELNÖKSÉGE. 

Sámuel nyomda E U r z s e n y i - u Í>. 
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