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10 év óta foglalkozom vizslák vadászatra való felkészítésével, képzésével, és az ezen időszak 

alatti tapasztalataimat szeretném most az olvasóval megosztani. 

Mindenekelőtt a legfontosabb véleményem az, hogy olyan vadász vadásszon kutyával, aki 

szorgalmas, határozott, következetes, nem sajnálja az idejét a kutyájával tölteni és gyakorolni, 

továbbá anyagilag is tud rá áldozni!  

Hazánkban elsősorban magyar és német vizslával vadásznak, amely két fajta mentalitása, 

viselkedése nagyban eltér egymástól, ezért nagyon fontos a helyes fajtaválasztás! A magyar 

vizsla egyébként kiváló vadászkutya egy kezdő vadásznak is, mert természete nyugodtabb, 

kapcsolattartóbb a gazdával. Lassabb, de nem olyan  makacs, mint a német vizsla. Sajnos a 

divat irányába történő, és a munkavonalat háttérbe szorító szaporítás miatt több esetben 

sikerült tönkre tenni egyes kutyák vadász készségeit. A rövidszőrű magyar vizslák között sok 

a lövésfélő, labilis idegrendszerű kutya, éppen ezért kiválasztása nagy körültekintést igényel a 

leendő kutyás vadásznak! A drótos magyar vizsla kicsit keményebb, talán olykor konokabb, 

mint a rövid szőrű, viszont a vizet jobban kedveli, és következetes neveléssel, kezelhető, 

engedelmes kutya válik belőle. 

A rövid szőrű német vizslát nem kezdő vadásznak, hanem kifejezetten olyan vadásznak 

ajánlom, aki tudja vele tartani a lépést! Gyors, határozott, kiváló orra van, szeret időnként 

magának is vadászni, ezért kell a kemény kéz. Sokat kell vele gyakorolni, folyamatos 

tréninget kíván a kutya, de ha be  van dolgozva, munkája pontos, ritkán téved. Hátránya a 

makacssága és kissé önfejűsége, de helyes neveléssel ez orvosolható.  

A drótos német vizsla hasonló a rövid szőrű változathoz, de talán még keményebb, ezért 

úgyszintén határozott és hozzáértő gazdát kíván a nevelése. Dúvadazásra is kiváló!  

 

Fontosnak tartom, hogy csak származási lappal vásároljunk kutyát, mert így nyomon lehet 

követni az ősöket. A törzskönyvön elsősorban a szülők munkavizsga bejegyzését követeljük 

meg, ne csak a küllem minősítést figyeljük, mert így jóval nagyobb az esély arra, hogy a 

kölyök örökölni fogja szülei vadászati alkalmassági vonalát is!  

Egy jó kutyának ára van, de ne felejtsük el, hogy 10-13 évre vásárolunk, tehát ne sajnáljuk 

érte az összeget. Egy jó tenyésztő sokat áldozott a szülőkre, ezért fogadjuk el, hogy jó 

kutyához olcsón nem fogunk hozzájutni. Persze vannak kivételek, de ez sokszor csak a 

szerencsén múlik.  

Ha felnőtt és képzett kutyát vásárolunk nagyon fontos, hogy alaposan nézzük meg a kutya 

munkáját területen! Én magam mikor kutyát képzek ki, mindent lépésről lépésre elmondok, 

bemutatom a jeleket, gyakorlatokat. Tapasztalatom, hogy sokszor a gazdák idő vagy energia 

hiányában nem gyakorolják a betanított feladatokat, és így a kutya hamar elfelejti azt, és ez 

csak a vadászati szezon elején derül ki, sok bosszúság árán. A képzett vizsla is folyamatos 

gyakorlást kíván egész évben, min. heti 2 alkalommal, mivel a kutya a tudását folyamatosan 

szinten kell tartani! Nagyon fontos, hogy egy frissen képzett vagy   képzetten vásárolt 

kutyával addig ne menjünk vadászni, míg stabilan nem dolgozik nekünk minden körülmények 

között! Első szezonos vizslával, mégha képezve is van, ne menjünk nyúlra vadászni, mert a 

többi kutya elhúzza magával, és ez sokkal többet árt, mint használ! Célszerű bokrászásos 

formában vadászni, mert így jobban tudunk figyelni a kutyánkra kevés  zavaró tényező 

mellett, és a hibákat is időben tudjuk korrigálni.  

A képzés ideje kutya képességeitől és konokságától függően kb. 3-4 intenzív hónap, ami azt 

jelenti, hogy minden nap kell a kutyával foglalkozni. Fontos, hogy a kutya állandó gyakorlás 

alatt legyen. A képzés anyagi része nyilván nem olcsó, de vegyük figyelembe ez egy olyan 

„szakma” amit nagyon nehéz megtanulni, továbbá sok kitartást és szorgalmat igényel. A 

vadászkutya képzés egy bonyolult és összetett folyamat, ahol apró lépésekből fog kialakulni a 



végleges kép, de a lépéseknek sora van, amit nem lehet fel cserélni. Tehát, értékeljük és 

ismerjük el a jó kiképző munkáját, mert sajnos vannak, akik nem ezt teszik, alkudoznak, és 

kételkednek az ember szavában.  

Tévhit az, hogy növendék vizslánk majd vadászat közben a többi kutyától megtanulja a 

fogásokat, egy dolgot fog megtanulni, kiváló vad üldöző és a vadászatot és társaink 

szórakozását zavaró vizslánk lesz. 

Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy minden vadászó kutyának legyen vadászati 

alkalmassági vizsgája (VAV), mert ez már egy jó szűrő, egyébként meg a vadászati 

jogszabály szerint ez kötelező érvényű is. Tavaly megrendezett VAV vizsgán Miskolcon 13, 

Borsodivánkán 24 kutya tett sikeres vizsgát amit én biztatónak tartok, a gazdák kicsit 

komolyabban kezdik venni a vizsga jelentőségét!  

 

Értékeljük tehát a jó vadászkutyákat, mert nélkülük nem tudnánk eredményesen vadászni! 

Egy vadászat kutya nélkül sohasem lesz egész és mi is szegényebbek leszünk nagyon sok 

élménnyel!  

 

           Kiss Zoltán 


