
Tisztelt Szegvári úr! 

 

Olvasva a közleményüket szeretném tájékoztatni Önt és a „megbízottját” néhány ténybeli tévedésről. 

 

Semmilyen májusi másik versenyre való szervezésről nem volt szó a közös válogató tekintetében. A 

május 13-14-ei hétvége egy közösen egyeztetett dátum volt, melyet kérésre én tartottam fenn az 

Őrző-védő Sportbizottság naptárában. Mészáros Máté és Vörös Lajos kérésére pedig még el is toltuk 

a május 27-ei hétvégére, a szemináriuma és az IDC VB okán. Így ez volna a közös válogató dátuma.  

 

Szó sem volt és szó sem lehet augusztusi versenyről, amely dátum több okból is nélkülözi a teljes 

szakmaiságot. Egyrészt, nem fogunk versenyeztetni kutyákat 30-35 fokban, másrészt mert nem fogok 

több versenyző hátrányára olyan időpontra kiírni versenyt, melyen egyértelmű, hogy az FCI 

válogatott német juhászos kerettagjai nem tudnak szerepelni. (4-5 kutya) 

 

Ha Ön tényleg úgy gondolja, hogy a fajtát képviselik, akkor a legfontosabb az kell, legyen - az állatok 

kímélete mellett -, hogy a legjobb csapatot küldje Magyarország a VB-re.  Az pedig eléggé esélytelen, 

ha az FCI válogatott tagjai nem tudnak részt venni a WUSV közös válogatón. 

 

Ezen túl, mint minden üzleti együttműködésben, így a közös szervezésre vonatkozóan is alap, hogy 

együttműködési megállapodást írjanak alá a felek. Ennek hiányában nem lehet pénzügyi 

kötelezettségeket vállalni egy több szereplős ügyletben. Mint jeleztem, a mi részünkről a feltételek 

vállalhatók.  

 

Tehát, ismételten kérem, hogy egy írásbeli megbízást nyújtson valamely tagja számára, akivel lehet 

szervezni a közös válogatót, az együttműködési megállapodást pedig írják alá.  

 

A továbbiakban az eddig Mészáros Mátéval és Vörös Lajossal megállapított dolgokat tekintem 

alapnak, amely a közösen kijelölt május végi időpontot jelenti. Ehhez képest legkésőbb június első 

hetében tartom megvalósíthatónak a programot.  

 

Ismételten felhívnám figyelmét Setecki úr levelére, melyben egyértelműen fogalmaz a közös válogató 

tekintetében. Amennyiben ez nem valósul meg, nem indulhat magyar csapat az idei VB-n.  

 

Mivel idő szűkében vagyunk, így várom mielőbbi válaszát! 

 

Válasz hiányában pedig tájékozatom a WUSV-t, hogy mivel képtelen az együttműködést 

megvalósítani, idén nem lesz közös válogató.  

 

Maradok tisztelettel: 

 

Zubercsány Diana 

a HNJE elnöke 

a MEOESZ megbízottja a WUSV közös válogató szervezésében 

 

Minden melléklet elérhető a honlapon – www.hnje.hu  

http://www.hnje.hu/

