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Domarkompendiet har genomgåtts och reviderats med anledning av Svenska Vinthundklubbens 

Domarkonferens 2022. Per Lundström genomfört denna revidering med hjälp av Susannah Thyni.  

Ett speciellt tack till ungerska rasklubben Csilla Juhasz, Tamás Jakkel, Judit Szanka, Wilma En Magiel 

Marijnissen samt Anna Szabo för kommentarer och bilder. Detta kompendium får användas av 

Svenska Kennelklubben och Svenska Vinthundklubben. Alla fotografers medgivande finns beträffande 

publicering. 
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Standardtexten visas i vänster spalt, och rasklubbens kommentarer i höger spalt och kursiv stil. 

MAGYAR AGÁRMAGYAR AGÁRMAGYAR AGÁRMAGYAR AGÁR    

FCI-nummer 240  
FCI-standard på engelska publicerad 2000-09-13  
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2000-04-06  
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2020-08-06 
 

Ursprungsland/ hemlandUrsprungsland/ hemlandUrsprungsland/ hemlandUrsprungsland/ hemland    

Ungern  
 

AnvändningsområdeAnvändningsområdeAnvändningsområdeAnvändningsområde    

Vinthund som används som jakt- och coursinghund 
liksom till vakt och sällskap. 

 

 

FCIFCIFCIFCI----klassifikationklassifikationklassifikationklassifikation    

Grupp 10, sektion 3  
 

Bakgrund/ändamålBakgrund/ändamålBakgrund/ändamålBakgrund/ändamål    

Magyar agar är ursprungligen en jakthund. Dess 
ursprung stammar från tiden då magyarerna 
erövrade nuvarande Ungern, vilket arkeologiska fynd 
av skallar visar. För att göra rasen snabbare korsades 
olika vinthundar in under 1800-talet. Den jagar med 
synen, men har ändå ett gott väderkorn. Rasen är 
speciellt skicklig på coursing- och kapplöpnings-
banorna, framför allt på längre distanser. Magyar 
agar är en mycket bra sällskapshund och trogen 
vakthund. 
 
 
 

Dessa hundar åtföljde magyarerna (ungrare) till 

dagens Ungern och Rumänien på 900-talet. De 

tidigaste arkeologiska bevisen för magyar agár har 

hittats i bergskedjan Karpaterna längs den norra och 

östra ungerska gränsen. Hundarna som åtföljde 

magyarerna bestod av en mängd olika orientaliska 

raser, som blev en del av magyarflocken färdades 

från eurasiska slätterna och in i Centraleuropa.  
 

För ungrarna är den ungerska hästen, husarerna och 

magyar agár sammanlänkade genom sin rika 

historia. Rasen utvecklades fram för att hämta byten 

som skjutits från hästryggen på de öppna slätterna. 

Hundarna förväntades följa med jägarna,  
 

Bytet var i de flesta fall var hare och rådjur. Rasen 

ska ha förmåga att både röra sig över långa 

distanser (mellan 30 och 50 kilometer på en dag) och 

sedan ha kvar kraft och energi att jaga i kapp bytet. 

Man skulle därmed kunna säga att magyar agár är 

en ”långdistanssprinter”. 
 

Under största delen av den ungerska historien var 

det inte endast adeln som ägde magyar agár utan 

varje ungrare - om han så önskade, kunde äga och 

jaga med dessa hundar. 
 

Magyar agárs utseende har förblivit detsamma från 

medeltiden fram tills att hundar av greyhound-typ 

infördes på 1800-talet. Ungrarna har i modern tid 

försökt att återskapa rasen till det ursprungliga 

skicket och att få den att skilja sig mer från den 

engelska greyhounden. Det har även senare tid på 

1900-talet korsats in greyhound. 
 

Idag är magyar agár populära bland europeiska 

kapp- och utställningsentusiaster. Rasen erkändes av 

FCI 1966. Den standarden som antogs då är skriven 

för att tydligt ta avstånd från drag av greyhound. 
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Ungersk husar i kejsarens tjänst 1734. 

 

  
Rasens bruksprov är lure coursing, där den är mycket framgångsrik och uppskattad. 

 

HelhetsintryckHelhetsintryckHelhetsintryckHelhetsintryck    

Rasen skall ge intryck av styrka med mycket 
välutvecklad benstomme och muskulatur. Elegant. 

Magyar agár är en kraftfull men elegant vinthund, 

kapabel till långvarigt ihärdigt arbete, det avspeglar 

sig i dess anatomi och substans 
 

Magyar agár, för jämförelse med kusinrasernaMagyar agár, för jämförelse med kusinrasernaMagyar agár, för jämförelse med kusinrasernaMagyar agár, för jämförelse med kusinraserna    
 

   
Magyar agár - mest kortlinjerad  Greyhound - mest långlinjerad Galgo español – mest eleganta linjer 

 

Viktiga måttförhållandenViktiga måttförhållandenViktiga måttförhållandenViktiga måttförhållanden    

Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden. 
Nospartiets längd skall ungefär motsvara halva 
huvudets längd. 

Den ska inte vara så långlinjerad som en greyhound, 

utan endast lätt rektangulär.  
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Uppförande/karaktärUppförande/karaktärUppförande/karaktärUppförande/karaktär    

Rasen skall vara outtröttlig, full av kraft, snabb, oöm 
och robust. Den är utmärkt på coursing-banan och är 
på vissa distanser snabbare än greyhound. Till 
naturen är den något tillbakadragen, utan att vara 
skygg. Rasen är balanserad, uppmärksam och trofast. 
Den kan vara vaksam med en utvecklad vilja att 
skydda sitt husbondfolk, hem och egendom, men 
ändå inte aggressiv eller ilsken. 

De förväntades följa med jägarna som var till häst, 

och kunna tillryggalägga mellan 30 och 50 kilometer 

på en dag. Balanserad, välmusklad och rejäl men 

ändå av vinthundskaraktär. 

 

HuvudHuvudHuvudHuvud    

Huvudet skall vara kilformat med en tämligen bred 
bas sedd från ovan och i profil. 

Det är ingen ”huvudras”, men otypiskt huvud är 

diskvalificerande. Man vill distansera sig från 

greyhoundsinslaget i rasen det vill säga långa 

eleganta huvud, men det är naturligtvis inte heller 

önskvärt med grova oädla huvuden. 
 

 
 

  
 

SkallpartiSkallpartiSkallpartiSkallparti    

SkalleSkalleSkalleSkalle 

Skallen skall vara måttligt kraftig, bred och med en 
tämligen bred panna. 

Skallen ska vara kraftig med får inte vara oädel. 
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StopStopStopStop 

Stopet skall vara uttalat. Stopet ska vara tydligt markerat till skillnad från sin 

kusinras greyhound. 
 

AnsikteAnsikteAnsikteAnsikte    

NostryffelNostryffelNostryffelNostryffel 

Nostryffeln skall vara relativt stor, välpigmenterad 
och med vida och öppna näsborrar. 

Viktigt med de vida och öppna näsborrarna. 

 

NospartiNospartiNospartiNosparti 

Nospartiet skall vara kraftigt. Det skall vara avlångt 
utan att vara för spetsigt. 

Nospartiet ska vara av ungefär samma längd som 

skallen. 
 

LäpparLäpparLäpparLäppar 

Läpparna skall vara åtsmitande, strama och 
välpigmenterade. 

 

 

Käkar/tänderKäkar/tänderKäkar/tänderKäkar/tänder 

Käkarna skall vara kraftfulla och starka. Bettet skall 
vara väl utvecklat och starkt och fulltandat. Saxbett. 

Bettet är viktigt och under diskvalificerande fel 

nämner man: 

 

* Under- eller överbett; snett bett  

* Avsaknad av en eller fler framtänder, hörntänder, 

premolarer 2 - 4 eller molarer 1 - 2; avsaknad av fler 

än två P1or. M3 beaktas inte. 
 

KinderKinderKinderKinder 

Kinderna skall vara kraftiga och muskulösa. Kindmuskulaturen ska synas men får inte blir för grov 

och oädel. 
 

ÖgonÖgonÖgonÖgon 

Ögonen skall vara medelstora och mörka. De skall 
varken vara insjunkna eller utstående. Uttrycket skall 
vara livligt och uppmärksamt. 

 

 

ÖronÖronÖronÖron 

Öronen skall vara medelhögt ansatta. De ska vara 
tämligen stora och märkbart tjocka, välburna 
rosenöron vikta mot nacken. När hunden är 
uppmärksam bärs öronen resta. Tyngre öron är mer 
önskvärda än lätta. Ständiga ståndöron är felaktigt. 

Till skillnad mot de flesta andra vinthundsraser vill 

man ha lite tyngre och tjockare öron, men de ska 

kunna vikas som rosenöron. 

 

Här nedan är exempel på rosenöron och öron som lystrarHär nedan är exempel på rosenöron och öron som lystrarHär nedan är exempel på rosenöron och öron som lystrarHär nedan är exempel på rosenöron och öron som lystrar    
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HalsHalsHalsHals 

Halsen skall vara medellång, ändå elegant. Den skall 
vara torr, muskulös och utan veck. 

Elegansen i halsen kommer via stramheten, och 

halsen är förhållandevis ganska kraftfull, speciellt i 

jämförelse med sina kusinraser. 

 

KKKKroppropproppropp    

MankeMankeMankeManke 

Manken skall vara välutvecklad, muskulös och lång.  
 

RyggRyggRyggRygg 

Ryggen skall vara bred, fast och mycket muskulös. Med ryggen avses bröstryggen då länden har egen 

rubrik i standarden. I FCI-standarden står det också 

”rakrakrakrak” efter ”bred”. (citat: “Back: Broad, straight, firm, 

very well-muscled”.) 
 

LändpartiLändpartiLändpartiLändparti 

Ländpartiet skall vara mycket brett. Det skall vara rakt 
och starkt musklat. 

Det kan ibland skönjas en lätt välvning i länden pga. 

kraftig muskulatur.  
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KorsKorsKorsKors 

Korset skall vara brett, något sluttande och kraftigt 
musklat. 

 

 

BröstkorgBröstkorgBröstkorgBröstkorg 

Bröstkorgen skall vara djup och märkbart rundad för 
att ge tillräckligt utrymme för hjärta och stora lungor. 
Revbenen skall vara väl välvda och nå långt bak. 

Revbenen ska vara väl välvda och även de så kallade 

”falska revbenen” ska vara välutvecklade med bra 

längd för att skapa den korrekta underlinjen. 
 

Underlinje och bukUnderlinje och bukUnderlinje och bukUnderlinje och buk 

Buken skall vara måttligt uppdragen.  
 

SvansSvansSvansSvans 

Svansen skall vara medelhögt ansatt, kraftig och 
tjock. Den skall smalna av endast måttligt, vara något 
böjd och nå till hasorna. Svansens undersida skall 
vara täckt av sträva hårstrån. I vila skall svansen 
hänga ned, medan den när hunden är i rörelse får 
bäras i höjd med överlinjen. 

 

 

ExtremiteterExtremiteterExtremiteterExtremiteter    

  
Hane och tik med passande benstomme, som står väl på sina ben. 

 

FramställFramställFramställFramställ    

 
En typisk front med bra benställning. 
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HelhetHelhetHelhetHelhet 

Frambenen skall vara starka och seniga. Sedda frami-
från och från sidan skall de vara raka och parallella. 

Som helhet ska fronten vara stark och välmusklad 

utan överdrifter. 
 

SkulderbladSkulderbladSkulderbladSkulderblad    

Skulderbladen skall vara måttligt snedställda, rörliga, 
muskulösa och långa. 

 

 

ÖverarmÖverarmÖverarmÖverarm    

Överarmarna skall vara långa, något sluttande och 
muskulösa. 

 

 

ArmbågeArmbågeArmbågeArmbåge    

Armbågarna skall ligga flexibelt intill bröstkorgen. De 
skall vara rörliga och varken peka utåt eller inåt. 

 

 

UnderarmUnderarmUnderarmUnderarm    

Frambenen skall vara långa, raka och ha stark 
benstomme och torr muskulatur. 

 

 

HandlovHandlovHandlovHandlov    

Handlovarna skall vara breda och starka.  
 

MellanhandMellanhandMellanhandMellanhand    

Mellanhänderna skall vara korta och lodräta.  
 

 
 

Tassarna ska vara tämligen stora och avlånga. Trampdynorna ska vara kraftiga.  

Klorna ska vara starka och hållas korta. 
 

FramtassarFramtassarFramtassarFramtassar    

Framtassarna skall vara tämligen stora och avlånga. 
Trampdynorna skall vara kraftiga. Klorna skall vara 
starka och hållas korta. 

Tassarna är mycket viktiga då det är en hund som ska 

klara att röra sig över stora distanser och under lång 

tid. 
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BakställBakställBakställBakställ    

 
Starka välmusklade bakställ med utmärkta vinklar. 

 

HelhetHelhetHelhetHelhet    

Bakbenen skall vara väl vinklade men utan överdrift. 
De skall vara mycket muskulösa och ha rejäl 
benstomme. Sedda bakifrån skall de vara parallella. 

Även bakstället i sin helhet ska vara starkt och 

välmusklat utan överdrifter. 

 

LårLårLårLår    

Låren skall vara kraftigt musklade, med ganska 
långsträckta muskler. 

 

 

KnäledKnäledKnäledKnäled    

Knälederna skall vara måttligt vinklade. De skall vara 
starka och varken vara utåt- eller inåtriktade. 

 

 

UnderbenUnderbenUnderbenUnderben    

Underbenen skall vara långa och ha torra muskler  
 

Has/hasledHas/hasledHas/hasledHas/hasled    

Hasorna skall vara starka och lågt ansatta.  
 

MellanfotMellanfotMellanfotMellanfot    

Mellanfötterna skall vara parallella bakifrån sett både 
i stående och i rörelse. 

 

 

BaktassarBaktassarBaktassarBaktassar    

Baktassarna skall vara tämligen stora, något avlånga. 
Trampdynorna och klorna skall vara starka. 

Se framtassar. 
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Utmärkta hanar och tikarUtmärkta hanar och tikarUtmärkta hanar och tikarUtmärkta hanar och tikar    
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RörelserRörelserRörelserRörelser    

Travet skall vara marktäckande och elastiskt. Både 
framifrån och bakifrån sett skall benen röras 
parallellt. 

Lätta energibesparande rörelser för att orka med en 

hel dags arbete. 

 

  
Lätta elastiska rörelser. Hund som visas i högt tempo men behåller 

siluett och balans. 
 

HudHudHudHud 

Huden skall vara tämligen tjock och ligga väl an 
överallt utan veck eller hakpåse. 

Tjockleken på huden är tydligt annorlunda från 

kusinraserna. 
 

PälsPälsPälsPäls    

PälsstrukturPälsstrukturPälsstrukturPälsstruktur    

Pälsen skall vara kort, tät, grov och slät. Under 
vintern kan en ansenlig mängd tät under ull 
utvecklas. 

 

 

FärgFärgFärgFärg 

Alla färger och färgkombinationer som förekommer 
hos vinthundar är tillåtna med undantag för färger 
eller färgkombinationer som nämns under 
diskvalificerande fel. 

Blå, blå och vit, brun, varggrå, svart med tanteckning, 

trefärgad är diskvalificerande färger. 

    

Hundarna är av Hundarna är av Hundarna är av Hundarna är av varierande kvalitet men syftet är att visa rasens färgervarierande kvalitet men syftet är att visa rasens färgervarierande kvalitet men syftet är att visa rasens färgervarierande kvalitet men syftet är att visa rasens färger    
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Storlek/viktStorlek/viktStorlek/viktStorlek/vikt    

MankhöjdMankhöjdMankhöjdMankhöjd    

Idealhöjd för hanhund: 65–70 cm  
Idealhöjd för tik: 62–67 cm  
Den faktiska mankhöjden har mindre betydelse än den allmänna balansen hos hunden. 
 

FelFelFelFel    

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess 
påverkan på hundens hälsa och välbefinnande. 
 

Diskvalificerande felDiskvalificerande felDiskvalificerande felDiskvalificerande fel    

•Aggressiv eller extremt skygg.  
•Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.  
•Otypiskt huvud  
•Under- eller överbett; snett bett  
•Avsaknad av en eller fler framtänder, hörntänder, premolarer 2 - 4 eller molarer 1 - 2; avsaknad av fler än två        
P1or. M3 beaktas inte.  
•Entropion; ektropion  
•Färgerna blå, blå och vit, brun, varggrå, svart med tanteckning, trefärgad 
 

Nota beneNota beneNota beneNota bene    

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med 
rastypisk konstruktion skall användas till avel. 

 

 

TestiklarTestiklarTestiklarTestiklar    

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt 
utvecklade och normalt belägna i pungen. 
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” The REAL breed type, being rustic, strong without being coarse or too heavy with a good  
length of body (never square), level topline, moderate but existing tuck-up of the underline.  

 
Tail is having a slight hook at its tip, coat is coarse, 1,5 cm long, harsh with undercoat.  
Head is strong, voluminous, but NOT coarse. Ears are large and thick in their texture.  

Nostrils are large. Stop is well defined WITHOUT having a round skull. Forehead is flat.  
Feet are also different. NOT cat-like, but harefeet required.  

 
The whole dog is slightly more a "farm dog" than most of the other sighthounds. 

 It was historically strong enough to meet with the wolves saving the territory and killing deers.  
As long as the greyhound is a Formula 1 car, the Magyar Agár is a rally car for 

 uneven, difficult ground and for long distance.“ 

Tamás Jakkel 
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Magyar agár Magyar agár Magyar agár Magyar agár ––––    att hålla i minnetatt hålla i minnetatt hålla i minnetatt hålla i minnet    
 

Rasen ska vara outtröttlig, full av kraft, snabb, oöm och robust 

 – en långdistansare - en hund utan överdrifter - i balans och harmoni. 

 

Den ska inte vara så långlinjerad som en greyhound, utan endast lätt rektangulär. 

 

Elegansen kommer via stramheten, och den är kraftfull i jämförelse med sina kusinraser. 

 

Ledord för rasen: kraftig, kraftfull och välmusklad. 

 

Inga likheter med greyhound. 
 
 

 


