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Kennel alapításom története, valamint a kutyákhoz fűződő kapcsolatom egész 

kiskoromban vette kezdetét. Már akkoriban sem családi kedvencként, csupán 

simogatnivaló négylábúként tekintettem a kutyákra, akik a későbbiekben 

meghatározták az életemet, a pályaválasztásomat, a jövőmet. Mindig úgy 

éreztem, hogy az ember és a kutya között egy ősi időkre visszanyúló különleges 

kötelék húzódik. 

  

A vadászkutyák helyes nevelésének, kiképzésének megismerését, elsajátítását 

Pest megye kynológusának, Rácz Istvánnak köszönhetem, akinek a nevéhez 

köthető a munkavonalú labrador-, ill. golden retrieverek Magyarországra való 

behozatala, valamint sok segítséget kaptam Somogy megye neves kynológusától, 

Pomázi Ágostontól, aki által a magyar vizslák nevelése, gondozása és képzése 

területén gazdagodtam hasznos élményekkel és tapasztalatokkal. Általuk 

értettem meg és oszlattam el azt a laikusok által hirdetett hamis gondolatot, 

hogy a vadászok az állatvilág pusztítóiként funkcionálnak az értékmegőrző 

szerep helyett. Számomra egy Igazi Vadász mindenképpen kutyás ember, aki 

felelősséget vállal az állomány minőségének a fenntartásáért, fontos számára a 

megfelelő életközeg megteremtése, a természet védelme, az élőlényekkel 

szembeni etikus viselkedés megléte, valamint a vadászatok során egymást 

kiegészítve, együttműködő szellemben érnek el sikereket négylábú barátjával. 

 



A vadászathoz kötődő szeretetem és érdeklődésem okából sikeres Állami 

Vadászvizsgát tettem, sokat tapasztaltam a vadászkutyák vadászatban betöltött 

szerepéről, mind az elmélet, mind a gyakorlat szintjén, illetve a harmadik 

diploma elvégzésének célkitűzésével álltam neki a Szent István Egyetemen a 

vadgazda mérnöki szak abszolválásának, abban a reményben, hogy egyszer 

vadászkutyákkal foglalkozó vadásszá válhatok. 

                             

Jövendőbeli angol munkavonalú labrador retriever tenyésztőként fontosnak 

tartottam, hogy egy teljes mértékben stabil idegrendszerű, kifogásolhatatlan 

genetikai háttérrel rendelkező, maximális munkabírású és elegáns megjelenésű 

vadászkutyával kezdjem meg a tenyésztést. Így vált Gödöllői-Huncut Vadász 

Merész a kennelem alapítójává, teljes jogú családtaggá és nagyon szoros 

barátommá. Ezúton köszönöm a tenyésztőjének, Rácz Istvánnak, hogy egy ilyen 

kincset érő kutya gazdája lehetek. Merész eddigi élete során számos vadászat 

közeli vízi és mezei versenyen vett részt élenjáróként, majd lett 2011-ben az Év 

Fiatal Vadászkutyája egész éves munkája gyümölcseként. Eredményeit nem 

kívánom külön felsorolni, hiszen úgy érzem a közösen elért sikereinkkel csak 

engem ajándékozott meg. 

  



Tenyésztési céljaim közül elsődleges szempont a kiemelkedő munkaadottságok, 

munkaszeretet fenntartása, a stabil idegrendszer, az egészség, az 

együttműködési készség, illetve a küllembeli adottságok megőrzése. 

Összességében a legfőbb célom a munkában és a küllemben való harmónia 

megteremtése és kiváló minőségű vadászkutyák tenyésztése. A kennelemből 

származó kutyákat jó szívvel tudom ajánlani vadászatokra, versenyekre, vízi és 

mezei munkára egyaránt, illetve egyéb munkakutyás feladatokra, ahol teljes 

mértékben segítő társává válhatnak legjobb barátjuknak, az embernek. 
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