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leírás: A Hunnia Kuvasz Egyesületet tenyésztők, kuvaszosok és a fajtát pártoló magánszemélyek
hozták létre 2018. szeptemberében azzal a céllal, hogy a kuvasz hungarikum kutyafajta érdekében
dolgozni tudó és akaró, olyan szervezetet hozzanak létre, amely a történelmi háttér eddig teljesen
kutatatlan felderítésén, a fajta in-situ, azaz a hungarikum törvényben előírt eredeti feladatkörből
eredő képességei megtartása mentén értelmezze újra a fajtát. Ennek elkerülhetetlen eleme a fajta
specifikus oktatás, edukáció, amely soha nem létezett. Ennek megteremtésén, az ebben való alapok
lerakásán  kíván  szervezetünk  munkálkodni.  Jelen  dokumentációban  megalkotjuk  a  kuvasz
tenyésztői  és  teljesítmény,  illetve  küllemi  bírálatához  szükséges  oktatási  stratégiát.  A szakmai
tartalmak  az  Agrárminisztérium  által  mindenkoron  jóváhagyott  Hunnia  Kuvasz  Egyesület

mailto:iroda@hunniakuvasz.org
http://www.hunniakuvasz.hu/


Tenyésztési Terve szerint. A képzés magában foglalja a kortárs kutatások, a fajtát érintő összes ágát.
Az  állatjóléti,  állatgyógyászati,  és  civil  jogi  alapismeretek,  illetve  gazdálkodási,  kennel-  és
fajtakommunikációs alapismereti alapstúdiumokat is. 

képzés formája: felnőttképzés, belső, szakirányú képzés
a képzés időtartama: 2x1 év; 1 év tenyésztői alapképzés és 

+1 év tenyésztői Plusz, azaz bírói képzés.
bemeneti kompetencia: általános iskolai végzettség, és a képzésben résztvevő írásos  

szándéknyilatkozata.
előzetes tudásfelmérés: teszt 30 perc (fajtaismeret, természetismeret), szóbeli 

beszélgetés 20 perc (magyar kultúra és hungarikum kutyafajták
– kuvasz, a kuvasz története, a tenyésztés kezdete és a fajta  
használati módjai)

korábban szerzett tudás elfogadása: Minden egyéb szakmailag releváns államilag, vagy az EU-ban 
elismert  végzettség  elismerhető  annak  szakmai  tartalmának  
mértékéig.

képzés célja: A kutyatenyésztéshez, kiemelten a kuvasz szakmailag képzett 
tenyésztői réteg kialakítása. Illetve a kutyatenyésztéséhez 
alapfontos bírói testület kiképzése.

célkompetencia: A fajtatenyésztéssel foglalkozóktól elvárás az 
Agrárminisztérium és a NÉBIH által alkotott jogszabályok és 
végrehajtó rendelkezések, illetve a HKE szakmai 
dokumentumaiban foglaltak szellemében, a fajta életének és  
tenyésztésének a megszervezése. Az ebben való szakmai 
tudatosság, értesültség és döntésképesség kialakítása. A 
minőségi tenyésztés előfeltétele a szakmai képzés, amely most 
ezzel a programmal valósul meg elsőként.

képzés jelentősége: A hungarikum kutyafajta. Megőrzése szociális, 
kulturális és genetikai szempontból is prioritás, viszont eddig 
az alapvető képzés sem volt elérhető. A tenyésztők nem 
jutottak szakanyaghoz és minősített képzéshez. A HKE arra  
vállalkozik, hogy megteremtse a szakmai képzést és 
továbbképzést is az érdekeltek részére.

Képzési partnerek:
1., Csodás Hagyatékunk Egyesület – Csodás Hagyatékunk Akadémia, felnőttképzési stratégiája,
amely a Széchenyi 2020, EFOP 1.3.8 pályázati szegmensben, állami jóváhagyással 2017.december
1. óta működik. A 8 stúdiumos online képzési rendszer rendelkezésünkre áll. Elnök:  Jurik Ferenc
Imre www.csodashagyatekunk.hu

2., Tara-Vet Állatorvosi rendelő, Tara Őrangyalai Bt., állatorvosi asszisztens képző intézmény és
vizsgaközpont  szakmai  anyagai  és  képzési  kapacitása  együttműködési  szerződés  alapján
rendelkezésre áll.
Ügyvezető: Dr. Szűcs Ágota és Szilágyi Attila Balázs

3.,  Hungarikum  Kutyafajták  Országos  Szövetsége  (HUKOSZ),  szakmai  partner.  Személyi
jelenléttel  megvalósuló  kurzusalkalmak  helyszíngazdája,  kurzusok  szakmai  tanácsadója,
szakanyagok  megteremtésében  partner,  ösztöndíj  programok,  továbbképzési  és  konferencia
stratégiai partner. A Hunnia Kuvasz Egyesület a HUKOSZ rendes tagja. 
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HUKOSZ  elnök:  Daniel  Diaz  Fernandez,  állattenyésztő  szakmérnök,  tenyésztésvezető,
kutyatenyésztő. www.magyarkutyafajtak.hu

 A KÉPZÉS LEÍRÁSA

I. A Képzés
I/1. A  Hunnia  Kuvasz  Egyesület  felnőttképzése,  belső,  szakmai  tárgyú,  államilag  elismert
szakképesítést adó képzés, amely a kutyatenyésztés, speciálisan a kuvasz, hungarikum kutyafajta
szakszerű tenyésztési alapismeretekbe és a vonatkozó szakmaterületek alapszintű képzéseibe enged
betekintést.  A  képzés  időtartama  2x1  tanulmányi  év,  amely  keresztféléves  formában  is
megkezdhető. Az első tanulmányi év a tenyésztői alapismeretek képzés, kuvasz specializációval.
Elnevezése: Hunnia Kuvasz Egyesület - Tenyésztői Alapképzés 
A második  tanulmányi  év  az  alapképzésen  felül  a  fajta  általános  bírálatára  képez,  így  az  ezt
elvégzők részére felhatalmazást nyújt a fajta általános bírálatára a Hunnia Kuvasz Egyesület, mint
elismert  tenyésztőszervezet  és  partnerszervezetei  rendezvényein  való  szakmai  (küllem  és
teljesítmény együttesen) bírálatra. 
Elnevezése: Hunnia Kuvasz Egyesület – Tenyésztői Képzés+, Fajtabírói szakirány.
A képzések tanulmányi időszaka az adott év szeptember 1-én, a keresztféléves képzésben február 1-
én kezdődik. A vizsgaidőszak a tanulmányi időszak lezártával kezdődik és 30 naptári napig tart.
Őszi vizsgaidőszak december-január, tavaszi vizsgaidőszak május-júniusra esik. Július és augusztus
képzési szünet, nyári szünet. 

A Hunnia Kuvasz Egyesület elismert tenyésztőszervezetként a szakmai stúdiumokat szolgáltatja,
míg  a  társult  tudományok  szakmai  stúdiumait  pedig,  arra  akkreditációt,  felhatalmazást  szerzett
szervezetek partnerségi viszonyrendszeren keresztül adják a képzéshez. 
Tekintettel arra, hogy soha ez előtt nem létezett edukáció a kutyatenyésztésben alapozó szinten,
csak  egyetemi  posztgraduális  képzés  van,  szükséges  bevezetni  a  magas  szintű  szakmai  munka
megalapozásához és  a  tehetségek kineveléséhez,  gondozásához azt  a  réteget,  akik  hosszútávon,
igényesen képesek megvalósítani a hungarikum kuvasz, a kutyatenyésztésének alapjait.  Képesek
tájékozódni a nemzetközi térben a szükséges fejlesztési lehetőségek után. Képesek aktívan szerepet
vállalni a hungarikum kuvasz génmegőrzésében.  A képzés belső működési nyelvein, magyar és
angol nyelven is elérhető. (Utóbbi külföldi, vagy Magyarországon élő, de a magyar nyelvet kellő
szinten  nem  beszélő  tenyésztőink  számára.) A képzés  végén  szakmai  képzettséget  igazoló
oklevelet  adunk át,  amely  magyar-angol,  kétnyelvű dokumentum és  igazolja  a  képzés  sikeres
elvégzését, a szakmai képesítés megszerzését. Igazolja a képzésben részt vett személy, tenyésztői
jogosultságát és a tenyésztői kennel megjelölését regisztrációs számmal és elnevezéssel.  A képzés
lezárásaként átadott szakmai képzettséget igazoló oklevél egyben a tenyésztői felhatalmazás okirata
is. (Az oklevél önmagában nem igazol gyakorlati  tenyésztői megfelelést,  azt a későbbiekben az
államilag felhatalmazott tenyésztőszervezet igazolhatja ellenőrzés útján.) 
A képesítést  elismeri,  partnerként  támogatja  a  Hungarikum  Kutyafajták  Országos  Szövetsége
(HUKOSZ), amely szakmai támogatást és ösztöndíjprogramot is biztosít.

I/2. A képzés menete
2.1. Jelentkezés
A  képzésre  jelentkezni  írásban  a  HKE  levelezési  posta,  vagy  elektronikus  címén  lehet.  A
jelentkezőnek a jelentkezéskor a pontos nevét, lakcímét, elérhetőségét telefonon és elektronikusan
is,  illetve  a  képzésben  való  részvétel  motivációját  meg  kell  adnia.  Továbbá  annak  tényét
egyértelműen  levelében  ki  kell  nyilatkoztatnia,  hogy  a  szervezet  és  a  HUKOSZ  szakmai
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irányelveivel  összhangban,  a  hatályos  törvényi  szabályozásoknak  megfelelően  kíván  tenyésztői
tevékenységet folytatni. El kell fogadnia a Hunnia Kuvasz Egyesület szakmai szabályzatait, erkölcsi
és etikai kódexét,  és egyesületi  dokumentumait.  A jelentkezés formanyomtatvány formájában is
beadható,  amely  formula  a  honlapunkon  a  www.hunniakuvasz.hu oldalon  megtalálható.  A
képzésben  való  részvételhez  korábban  megváltott  egyesületi  tagság  nem  szükséges.  A képzés
nyitott. A jelentkezéshez a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolati példányát és az
egyéb  szakmai  végzettséget  igazoló  okiratokat  csatolni  kell.  A külföldi,  nem  magyar  nyelvű
dokumentumok esetében a dokumentum fordítását a jelentkező saját költségen vállalja és ennek
eredeti  példányát  kérjük  csatolni  szkennelt  és  postai  úton  is.  A HKE képzésein  legalacsonyabb
elvárt előképzettség: általános iskolai. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen és automatikus
elutasítással jár. A felvételi kérelemhez csatolni szükséges 14-18 éves kor közötti jelentkező esetén
a szülői hozzájárulási nyilatkozatot is! A jelentkezést a szülőnek is alá kell írnia!

2.2. Felvételi folyamat
A jelentkező miután benyújtotta szándéknyilatkozatát a szakmai képzésben való részvételre, azt a
HKE Elnöksége elbírálja és Titkársága útján kiértesíti a jelentkezőt a döntésről. Amennyiben ez
pozitív, akkor a jelentkezőnek egy felvételi vizsgát kell tennie, amely szóbeli és írásbeli részből áll.
A szóbeli  rész egy kötetlen beszélgetés,  20 perc,  egy,  a  megadott  témakörökből  húzás  útján,  a
jelentkező  által  választva  kerül  sor.  A  szóbeli  témaköreit  a  honlapunkon  folyamatosan
kifüggesztjük. Az írásbeli vizsga, 30 perc, egy feleletválaszolós teszt, amely alapvető ismereteket
vizsgál a fajtával, a magyar kultúra vonatkozó szegmenseivel és az állattartás alapvető közösségi
elveivel kapcsolatban. A két vizsgaelem ugyanazon a napon történik 10 perc szünettel. A vizsgák
időpontjáról  a  HKE előzetesen  a  megadott  értesítési  címen  a  jelentkezőt  kiértesíti  legalább  14
nappal  a  vizsga  időpontja  előtt.  A  vizsgaidőpont  igazolással  egy  alkalommal  eltolható,  de
mindenképpen 1 naptári  éven belül  meg kell  történjen.  Ellenkező esetben a  jelentkező elesik a
felvételi vizsgán való részvétel jogától. További részvétel ez után csak újabb kérelem beadásával
kezdeményezhető. A második kérelmet a HKE Elnöksége nem köteles elfogadni!
A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőt a vizsga alkalmával, de legalábbis 30 napon belül
értesíti a Vizsgabizottság.

2.3. Felvételi Bizottság, Vizsgabizottság, Oktatást végző személyek jogosultsága

2.3.1. A Felvételi Bizottság, mint a Vizsgabizottság egyaránt 3 tagú. Tagjai a HKE elnöke, a HKE
tenyésztésvezetője,  a  HKE  EJB  Bizottság  elnöke,  partnerszervezetek  képviselői  és  független
oktatási-, vagy tenyésztési szakemberek lehetnek. A konkrét összetételről a HKE Elnöksége dönt a
vizsga előtt legalább 15 nappal. Záróvizsgák az Innovatív Képességtámogató Központ Zrt. (IKK)
hivatalos vizsgarendje szerint és kijelölt vizsgabizottsága által.

2.3.2. Oktatást végző személyek
Az oktatói tevékenységet a képzés során a Hunnia Kuvasz Egyesület elnöksége tagjai, bizottsági
elnökei  és  szakmai  tanácsadói  valósítják  meg  a  HKE Tenyésztők  Tanácsa  által  minden  évben
meghatározott  szakmai  orientáció  és  az  Agrárminisztérium  által  jóváhagyott  tenyésztési  terv
pontjainak megfelelően.  Kiegészítő  oktatói  tevékenységet  a  partnerszervezetek elismert  szakmai
programjaiban szereplő oktatók végzik.  Utóbbiak szakmai felkészültségéért  a partnerszervezetek
felelnek. Az oktatók szakirányú képzettséggel és/vagy szakmai gyakorlattal rendelkező személyek
lehetnek. 
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2.3.3. A Tanári Kar

Állandó oktatók listája, képzettsége, szakmai gyakorlata:

Hajnal Gyöngyi 
kutató, egyetemi tanár, kuvasztenyésztő, HKE elnöke
Egyetemi oktatói gyakorlat,  közművelődési-magyarságtudományi előadás sorozatok, publikációk,
civil  szakember.  Több  könyv  önálló,  illetve  társszerzője.  Tudományos  szakértő.  Jelen  oktatási
stratégia és a Csodás Hagyatékunk Akadémia, a Széchenyi 2020 kormányprogramban alkalmazott
edukációs  program  szerzője.  Az  EU  -  Duna  Stratégia  egyik  regionális  stratégia  szerzője  és
koordinátora.
beszélt idegen nyelv: angol (felső), olasz (alap)

Czene Attila
olimpiai bajnok, közgazdász, szociológus, államtitkár, MASPORT elnöke, HKE alelnöke, kuvaszos,
HUKOSZ alelnöke

Sportdiplomata,  a  EMMI  államtitkára  volt.  Államigazgatási  gyakorlattal  és  sport,  illetve
sportdiplomáciai gyakorlattal rendelkezik. MOB tagja, egykori vezetőségi tagja. Több nemzetközi
szervezet tagja és vezetőségi tagja. A Magyar Szabadidősport Szövetség és ifjúsági sportszervezetek
elnöke, vezetője. 
beszélt idegen nyelv: angol (felső)

Dr. Szili Katalin
politikus, jogász, humánökológus, miniszterelnöki megbízott, a Magyar Parlament egykori elnöke,
államtitkár, parlamenti képviselő, pártelnök, címzetes egyetemi docens (PTE), a HKE alelnöke, a
HUKOSZ Tanácsadó Testülete tagja

Jogi, a legelső állatvédelmi és környezetvédelmi törvények megalkotója többed magával. Szerepea
határon  túli  magyar  kuvasztenyésztők  és  hazai  tenyésztők,  illetve  a  civilségben  a  kuvasz  és
általában a hungarikum kutyatenyésztés szerepének az elhelyezése. 
beszélt idegen nyelv: angol (közép), olasz (alap)

Fernandez Diaz Daniel
állattenyésztő  szakmérnök,  Hungária  Komondor  Klub  tenyésztésvezetője,  HUKOSZ  elnöke,
HUKOSZ Tenyésztési Tanácsadója, kutyatenyésztő

Elismert  tenyésztőszervezet  elsődleges  tenyésztésszakmai  vezetőjeként  szerzett  sok  éves
tapasztalattal, a kutyatenyésztésben, a génmegőrző pásztorkutya tenyésztésben szerzett tudással és
gyakorlattal rendelkező szakember. Speciális szakterülete a színgenetika: 
beszélt idegen nyelv: angol (felső), spanyol (felső)

Dr. Krajcsovics László
állatorvos, ló és kisállat specialista, egyetemi tanár, HKE tenyésztésvezetője, kuvaszos

Elismert  tenyésztőszervezet  elsődleges  tenyésztésszakmai  vezetőjeként  szerzett  tapasztalattal,  a
sport és haszonállatok tenyésztésében szerzett tudással és gyakorlattal rendelkező szakember.
beszélt idegen nyelv: angol (felső)



Dr. Szűcs Ágota Lenke
állatorvos,  kutyakozmetikus,  intézményvezető,  állatvédő,  a  Tara  Őrangyalai  Bt.  társtulajdonosa,
vizsgabiztos, kuvaszos  

Az  állatgyógyászati  asszisztensképzésben  szerzett  gyakorlattal,  vizsgáztatásban  és  gyakorlati
képzésben szerzett tapasztalattal rendelkező szakember. 
beszélt idegen nyelv: angol (felső), román (felső)

Szilágyi Attila Balázs
állatorvosi  szakasszisztens,  intézményvezető,  állatvédő,  a  Tara  Őrangyalai  Bt.  társtulajdonosa,
vizsgabiztos

Az  állatgyógyászati  asszisztensképzésben  szerzett  gyakorlattal,  vizsgáztatásban  és  gyakorlati
képzésben  szerzett  tapasztalattal  rendelkező  szakember.  Állatvédőként  országosan  elismertséget
szerzett. Konzulensként részt vett a legutolsó állatvédelmi törvény kidolgozásában.
beszélt idegen nyelv: angol (közép)

Dr. Halász Péter László
jogtanácsos, jegyző, a HKE EJB elnöke, pásztorkutyás szakember, állattenyésztő, kutyatenyésztő

A  pásztorkutyázásban  ismert  és  elismert  szakember.  Rendszeresen  ad  jogsegélyt  állatjóléti
ügyekben. Civil jogtanácsosként aktív, kreatív, szakmájában kiemelkedő képességű szakember.
beszélt idegen nyelvek: angol (közép)

Pándi László
civil  szakember,  sportszakértő,  újságíró,  szerkesztő,  a  Leányfalui  Vadkacsa  Gyermek  Vizisport
Egyesület elnöke, a Magyar Viziturisztikai Szövetség elnöke, a Vízcsöppek civil hálózat vezetője,
HKE Felügyelő Bizottság tagja

Az  1980-as  évektől  civil  szakmai  területen  aktív,  hazánk  egyik  legtapasztaltabb  non-profit
szakembere. A Civil Törvény megalkotásánál konzulensként dolgozott. Számos civil szervezetet és
civil  hálózatot  működtet  hazai  és  határon  túli  magyar,  szerb  és  román,  illetve  lengyel
szervezetekkel. Pumik tulajdonosa.
beszélt idegen nyelv: angol (alap), orosz (közép)
 

Komáromi Ágnes
külkereskedő, közgazdász, mérlegképes könyvelő,  gyárigazgató,  külkereskedelmi igazgató,  HKE
Titkárság munkatársa

Szervezeti  működtetés,  adózás,  számvitel  és  könyvvitelben  jártas,  aktív  szakember.  Egykor  az
EGLO  világítástechnikai  cég  igazgatója  volt.  Humán  foglalkoztatásban  és  cégszerű  formák
működtetésében jártas szakember. 
beszélt idegen nyelvek: angol (közép), német (közép)



Kiss Anett
kommunikátor, okleveles kommunikáció- és médiaszakértő, fesztivál győztes filmrendező, kutató,
tanácsadó

A  hazai  és  nemzetközi  médiában  és  kommunikációs  térben  gyakorlatot  szerzett  szakember
meghívott oktatóként és médiaszakemberként fejleszti képzésünk tanulóit. Kiemelt tématerületei a
személyes  sikerorientált  önképviselet,  a  kennel  prezentáció,  a  közösségi  média és  egyéb média
terekben való megjelenés és tartalom elhelyezés. Kommunikációs anyag és videófilm készítés.
beszélt idegen nyelv: angol (felső)

Pomázi Ágoston Árpád
állattenyésztő, kutyatenyésztő, vadász, vadászati szakértő, vizsgabiztos, képesség- és teljesítmény
bíró, hungarikum kutyafajtás szakbíró, publicista, HUKOSZ Tanácsadó testülete tagja, HUKOSZ
felügyelő Bizottsága elnöke

A hazai és a nemzetközi kutyás élet ismert és elismert alakja. Számos kutyás szakkönyv szerzője,
lektora. Vizsgaszabályzatok és tenyészszemle szabályzatok megalkotója. Egykori rövid és drótszőrű
magyar vizsla elismert tenyésztőszervezet elnöke.  Magyar agár és drótszőrű vizsla tenyésztő.  A
hazai kinológiai élet kimagasló alakja.
beszélt idegen nyelvek: német (közép) 

Nagy Gábor PhD
néprajztudós,  népzenész,  fotográfus,  pásztorkultúra  szakértő,  pásztorkutyás,  HKE  Oktatási  és
Tudományos Bizottság elnöke

Népzenészként az országosan ismert Rozsdamaró népzenét játszó zenekar tagja. Számos lemezük
jelent  meg.  A Szegedi  Tudományegyetem  Néprajztudományi  Intézet  doktorandusza.  Fotósként
számos hazai és nemzetközi verseny győztese, helyezettje. Mentora: Kunkovács László. Aktívan
részt vesz a HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programja, hagyományőrző juhászokkal, pásztorokkal
kapcsolatos műveleteiben. Összefogja és koordinálja a gazdálkodókkal meglévő kapcsolatrendszert.
Beszélt idegen nyelv: angol (közép), német (közép)

Szikszai István
5. generációs juhászcsalád sarja, állattenyésztő, maga is gazdálkodó, juhászként dolgozik, a HKE
Oktatási és Tudományos Bizottsága elnöki tanácsadója

Csanádpalotán  dolgozik,  első  sorban  juhászkodik.  A  középiskola  elvégzése  után  a  családi
gazdaságban kezdett  dolgozni.  Cigája juhokkal és kuvaszokkal, illetve pulikkal dolgozik. Terelő
legeltetést  folytat.  Átlagosan  évente  300-400  juhval  dolgozik.  A  mély  családi  múlt,
pásztorkészségek gyűjteménye és hagyományőrző aktív tevékenység.

Dani János György
6.  generációs  juhászcsalád  sarja,  állattenyésztő,  gazdálkodó,  cigája  törzstenyésztő,  a  HKE
Tanácsadó testülete tagja

Makó, Bogárzói tanyavilágában gazdálkodik, 600 cigája juhval foglalkozik éves viszonylatban. A
szakiskola  elvégzése  után  a  családi  gazdaságban  kezdett  dolgozni.  Komondorokkal,  pulival  és
kuvasszal  dolgozik.  A  Bogárzói  Juhtúró  és  Juhgomolya  gazdaságuk  terméke.  Többszörösen



államilag  díjazott,  elismert  termék  és  törzstenyészet.  Gasztronómiai  fesztiválokon  felhasznált
termék. 

Daniné Kurunczi Zsuzsanna
juhászasszony, gazdálkodó, agrár kisvállalkozó

Dani  János  György  juhász  feleségeként  férjével  együtt  működteti  a  Bogárzói  Juhtúró  és
Juhgomolya  elnevezésű  cégüket,  amely  az  egyik  legsikeresebb  hazai  agrár  kisvállalkozás.
Tanyanapjaikon rendszeresen látnak vendégül 50-100 fő közötti csoportokat. A fajta népszerűsítés
és az autentikus hagyományőrző tevékenység a minőségi vállalkozói gyakorlat szakembere.

2.4. Felvételi rendezvény

2.4.1.  A felvételi  rendezvény  önálló,  vagy  más  HKE rendezvényekkel  egybekötött,  esetenként
partnerszervezetek  rendezvényeivel  egybekötött  alkalom.  A rendezvény  időtartama összesen  60
perc.
2.4.2. A felvételi rendezvény, mint felvételi vizsga költsége 5000.-, azaz ötezer forint alkalmanként.
Pótvizsga  díja  7000.-,  azaz  hétezer  forint.  Halasztási  díj  1000.-  (Illetve  a  HKE  mindenkori
díjtáblázata  szerint.)A megfelelő  összeget  a  HKE bankszámlájára  előzetesen  elutalni  szükséges.
Érvényes utalás nélkül a vizsga nem kezdhető meg. A vizsga lemondása esetén a befizetett összeg
nem jár vissza. A vizsga elhalasztása esetén a halasztási díj fizetendő meg, a befizetett vizsgadíj
lerovottnak tekintett, visszautalásra nem kerül. A vizsga lemondása teljes díjvisszafizetéssel csak a
vizsganapot megelőző maximum 15. napig beérkezett hiteles lemondási nyilatkozattal valósul meg.
Ekkor a befizetett összeg visszajár. A vizsgadíjtáblázat módosulhat az IKK mindenkori díjszabása
szerint.  A HKE Elnöksége  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  az  esetleges  módosulásokat  saját
hatáskörben érvényesítse a vizsgadíjakban. 

2.5. Elfogadható korábbi szakmai végzettség

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása elérhető a HKE Oktatási Tervében is. Minden olyan
szakirányú végzettség,  amely  jelen képzés  szakmai  stúdiumait  is  igazolja  elfogadható.  Különös
tekintettel a NÉBIH, az Állatorvostudományi Egyetem, további agrár felső- és középfokú oktatási
intézmények,  OKJ-s  képzések  és  államilag  elismert  szakmai,  illetve  külföldi  felső-,  vagy
középszintű  oktatási  intézmények  jogosító  okiratai,  államilag  akkreditált  szakmai  képzések.  Az
idegen nyelvű okiratokat a jelentkezőnek saját költségén fordíttatnia, szükség esetén honosíttatnia
kell és a jelentkezéssel együtt kell benyújtania. 

2.6. Képzésből kizáró okok, felfüggesztési okok

2.6.1 HKE fegyelmi és etikai vétség ítélete, pénzügyi rendezetlen helyzet a szervezettel szemben.
2.6.2 Más  tenyésztőszervezetben  folyamatban  lévő  jogi  eljárás,  eltiltás.  Utóbbi  az  eltiltás
időtartamáig, ha ez rögzítve van, ha határozatlan, akkor annak megszűnéséig.
2.6.3. HKE jogerős EJB elítélő határozata bármilyen egyéb tárgyban.
2.6.4. Tenyésztői  etika  megsértése.  A tenyésztésvezető  által  meghozott  elmarasztaló  határozat,
szakmai  vétség  esetén  annak  időtartamáig,  ha  ez  rögzítve  van,  vagy  határozatlan  időre,  annak
feloldásáig.
2.6.5. 14 év alatti életkor.
2.6.6.  A képzésben  való  részvételt  érvényes  felvételi  vizsga,  vagy  előző  tanulmányi  év  záró
dokumentuma és az adott tanulmányévre vonatkozó tandíj legalább 50%-nak a befizetését igazoló
banki igazolással lehet.



2.6.7. Érvénytelen igazolások, dokumentációk használata.
2.6.8. Szükséges előképzettség hiánya.

2.7. Tanulmányok
A tanulmányi évek sorrendje rögzített. Felcserélésük nem lehetséges. 

2.7.1.  Hunnia Kuvasz Egyesület - Tenyésztői Alapképzés, Kuvasz specializáció
A 2.8 szerint  tárgyalt  stúdiumok által  jutnak a  képzésben résztvevők az alapvető ismeretekhez,
amellyel  képzett,  államilag elismert  szakmai  képzettséggel  tenyésztővé válhatnak és  megkapják
hozzá a kuvasztenyésztői specifikációt is. A képzettségüket záróvizsgával igazolják, amely szóbeli
vizsga.  Egészségügyi  akadályoztatás  esetén  lehetőség  van  írásbeli  vizsgát  tenni,  amely
engedélyezéséről  és  lebonyolításáról  a  Vizsgabizottság  dönt.  2.3.  szerint.  A képzés  zárásaként
oklevelet,  államilag  elismert  szakképesítés  igazolására  adunk  és  érvényesítjük  a  tenyésztői
jogosultságot, a kennelnevet és a tenyésztés helyét, helyeit. A kennelt az első működési év végén
kötelezően  ellenőrizzük.  Ez  a  felnőttképzésben  létesülő  oklevél  elismeri  a  résztvevő  szakmai
felkészültségét  és  minőségi  tudásának  meglétét.  A minőségi  tenyésztői  gyakorlatról  a  kötelező
ellenőrzés ad hitelesített nyilatkozatot. A vizsgáztatás rendje az IKK mindenkori rendtartása szerint.
A záróvizsga díját előzetesen kérjük elutalni a HKE számlájára. Ennek hiányában a vizsga nem
kezdhető meg.
A végzettség neve: elismert kutyatenyésztő, kuvasztenyésztő

2.7.2. Hunnia Kuvasz Egyesület – Tenyésztői Képzés+, Fajtabírói szakirány.
A 2.8 szerint tárgyalt  stúdiumok által  jutnak a képzésben résztvevők további államilag elismert
tenyésztésszakmai  és  jellem-  és  küllembírói,  fajtabírói  szakmai  ismeretekhez,  amely  segíti
munkájukat, illetve minőségbiztosítást ad nem csak a saját kenneljük, szakmai működésük, de a
fajta általános megítélése szempontjából, a minőséget ellenőrző, a minőséget szabályozó független
bírói  tevékenységhez.  Ezzel  a  jogosultsággal  szakmai  versenyek,  sportszakmai  versengések,
erőpróbák bírálóbizottságában, bírói testületében, szervezésében és adminisztrációjában is szerepet
vállalhat a képzést sikeresen teljesítő. A vizsgáztatás rendje az IKK mindenkori rendtartása szerint.
A záróvizsga díját előzetesen kérjük elutalni a HKE számlájára. Ennek hiányában a vizsga nem
kezdhető meg.
A tanulmányokat ezek a fokozaton minimum 18. életévet betöltöttek kezdhetik meg. Ajánlott (Nem
feltétel.) az angol nyelv, mint idegen nyelv legalább középszintű ismerete.  
A Tenyésztői Képzés+, Fajtabírói szakirány felhatalmazottjai jogosultak körbélyegzővel (30 mm,
kék  vagy  vörös  vagy  zöld),  amelyen  végzettségüket  igazoló  sorszám,  nevük  és  titulusuk
feltüntetésével lehet a későbbiekben ellenjegyezni azokat a dokumentumokat, amelyek bírálataik
során  keletkeznek.  Ezeket  a  bélyegzőket  hitelesített  mintával  be  kell  jelenteni  a  HKE részére.
Amennyiben elvesznek, akkor az elveszejtésüket és pótlásukat is. Körbélyegző hiányában a HKE
fajtabírói a HKE körpecsétjével és saját, illetve a HKE elnök egyidejű aláírásával is igazolhatják
magukat.  
A végzettség neve: kuvasz mestertenyésztő; fajtabíró, kuvasz fajtabíró
A két végzettség együttesen jár, de egymástól függetlenül alkalmazható. 

2.7.3. A képzés költsége
A képzés önköltséges. A képzésre befizetett összegek adomány jellegűek, a társasági adóalapból
levonhatók,  a  HKE  szakmai  munkáját  támogatják.  A  képzések  költsége  a  mindenkori  HKE
Elnökségi  határozatban  megszabott  mértékű.  Tájékoztatást  a  HKE  honlapján  a  Díjszabások
menüpontnál találunk. 
Az egyes tanulmányi évek költségei egy összegben, de legfeljebb 3, azaz három részletben (60%-
20%-20%)  elosztásban  befizetendők  úgy,  hogy  az  első  részlet  a  tanulmányok  megkezdését
megelőzően,  az  utolsó  pedig  a  vizsgaidőszak  kezdőnapját  megelőzően  érkezzen meg  a  Hunnia
Kuvasz  Egyesület  bankszámlájára.  A  két  részletben  való  tandíj  befizetési  rendje  a  tanév



megindulását megelőzően 50%, míg a vizsgaidőszak kezdőnapját megelőzően kerüljön elutalásra.
Csak banki átutalást fogadunk el. 

Hunnia Kuvasz  Egyesület  -  Tenyésztői  Alapképzés.  Kuvasz  specializáció.  HKE díjtáblázat
szerint.
Hunnia  Kuvasz  Egyesület  –  Tenyésztői  Képzés+,  Fajtabírói  szakirány.  HKE  díjtáblázat
szerint.

A  képzésben  való  részvételhez  a  Hungarikum  Kutyafajták  Országos  Szövetsége  (HUKOSZ)
pályázat útján támogatási keretet biztosít, amelyért folyamodni sikeres felvételi vizsga után lehet.
Érdeklődni: iroda@magyarkutyafajtak.hu 
Vizsgadíj: 5000.-/vizsga/fő 
Utóvizsga díja: 7000.-/vizsga/fő
Vizsgák halasztási pótdíja: 1000.-/vizsga/fő (A vizsga időpontját megelőző 3. napig.)
Vizsgák halasztási pótdíja: 5000.-/vizsga/fő (A vizsga napját megelőző 3-1. napig.)
Vizsgák halasztási pótdíja: 10000.-/vizsga/fő (A vizsga napján.)
A vizsgadíjtáblázat módosulhat az IKK mindenkori díjszabása szerint. A HKE Elnöksége fenntartja
magának a jogot, hogy az esetleges módosulásokat saját hatáskörben érvényesítse a vizsgadíjakban. 

2.7.4. A megszerzett képzettség érvényessége
A HKE képzésében megszerzett képzettség érvényességét a gyakorlati használatban tartás esetén
korlátlan ideig megtartja. Gyakorlati használaton a tenyésztői szakmai tevékenységet és/vagy a bírói
szakmai tevékenységet értjük. Ez legfeljebb egy alkalommal szüneteltethető 3 évre. Erre vonatkozó
kérelmet a HKE Elnökségéhez kell írásban benyújtani. 
-  A gyakorló  tenyésztő  az  a  tenyésztő,  aki  legfeljebb  1.5  évente  egy  almot  hoz  létre  saját
kenneljében  és  ezt  preferáltan  a  HKE  szervezetnél,  mint  elismert  fajtagondozó  szervezetnél
törzskönyvezteti,  vagy bármely hasonló felhatalmazottságú szervezetnél más fajtában is.  Utóbbi
esetben a törzskönyvbe vétel tényét igazolni szükséges. 
- A gyakorló tenyésztőbíró, vagy fajtabíró az a szakember, aki a HKE képzésében részt vett és ott
képzettséget szerzett és 1.5 évente legalább egy alkalommal végzett ebbéli minőségében szakmai
bírálati  munkát  a  HKE vagy a HUKOSZ, avagy utóbbi  tagszervezetei  részére,  vagy bármely a
kuvaszt gondozó elismert tenyésztőszervezetnél. Utóbbit írásban igazolni szükséges.

2.7.5. A képzettség alkalmazhatósága
A HKE,  a  HUKOSZ  szakmai  partnerségében  létrejövő  képzései  a  hazai  kutyatenyésztés  és  a
fajtabírói  rendszer  megteremtésének  eszközei.  A  képzés  a  KUVASZ  kutyafajta  minőségi
tenyésztését,  mint  komplex  tevékenységet  célozza.  Az  ezekben  részt  vettek  és  azt  sikeresen
befejezők, a képzettségüket a szakmai munkájuk minőségbiztosítására használhatják. Az alapfokú
képzésben részesült tenyésztők jogosultak használni a  „elismert kutyatenyésztő, kuvasztenyésztő”
címet. Az emelt szintű képzésben részesültek jogosultak használni a „kuvasz mestertenyésztő” és a
„fajtabíró, kuvasz fajtabíró” címeket. 
További fokozatolást lásd a II/1 és a II/2 pontok szerint. 

A HKE képzésében részt vettek és sikeresen oklevelet szerzettek  szakmai végzettsége elismert és
ennek  birtokosai  a  HKE  hallgatólagos  beleegyezésével,  bármely  a  kuvasz  fajtagondozásával
foglalkozó  szervezet,  mint  elismert  tenyésztőszervezet,  bármely  szakmai  rendezvényén
szerepelhetnek.  Amennyiben  ez  nem  a  HKE  keretein  belül  történik,  akkor  arról  bejelentési
kötelezettséggel tartoznak. Amennyiben a másik, fogadó szervezet az elismert tenyésztőszervezeti
kritériumoknak  nem  felel  meg  a  HKE  a  hallgatólagos  beleegyezést  megvonhatja  érintettől.
Amennyiben mégis hivatalosan szakmai résztvevőként szerepet vállal az érintett a tiltás ellenében,
akkor az a HKE EJB, mint felügyeleti szerv döntéshozatalába kerül automatikusan, mint fegyelmi
vétség. Továbbiakat lásd I/2.12. Pontban. 

mailto:iroda@magyarkutyafajtak.hu


2.8. A stúdiumok felsorolása
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általános kutyatenyésztői stúdiumok:
- kutyatenyésztői etika 4
- biológia 20
- genetika 20
- szaporodásbiológia 10
- kutyatenyésztési alapelvek, gyakorlat 3
- anatómia, mozgástan, küllemtan 3
- állatgyógyászati stúdium 10
- tartási módok és állatjólét 2
- tenyésztői eszközök 6
- gazdálkodási ismeretek, a kennelvezetés vállalkozói háttere 6
- kommunikációs alapismeretek, állati kommunikáció (gyakorlattal) 12 
- civilség, a tenyésztői egyesület működése, a szakmai irányítás egyéb szervei 6
- pályázatok, támogatások, CSR 2
- vezetői alapismeretek 6
- törvényi szabályozások, jogi háttérbázis 4

speciális, a fajtához kötött stúdiumok:
- ember a tájban rendszer, a kuvasz a kontinenseken 2
- magyar hagyományos műveltség és a kuvasz, hagyományőrzés 10
- a kuvasz munkája, szerepei (gyakorlattal) 3
- a kuvasz története és kultúrája 6
- fajta népszerűsítés (gyakorlattal) 3
- kuvasz a családban, a munkában a társadalomban 2

Tenyésztői Képzés+:                                                                                összes óraszám             100  
- szakmai és sport bírálatok nyelvezete, szabályzatai, menete 5
- a génmegőrzés célja, menete 4
- a magyarság hagyományos díszítőművészete, szerves kommunikációs nyelve 5
- haszonállatok és a kuvasz (terepgyakorlattal) 5
- hungarikum kutyafajták, a Hungarikumok Gyűjteménye, Nemzeti Értéktár 2
- a kuvasz nemzetközi tenyésztése, külföldi szervezetek, a fajta nemzetközi kitettsége 4
- nemzetköziség szervei 2
- EUs és egyéb nemzetköziséget szabályozó jogszabályok 4
- gyakorlati ismeretek: bírói, bíró-segédi feladatok 10
- szokások, elvárások (gyakorlattal) 10
- bírálati adminisztráció (gyakorlattal) 6
- tesztek, teszteredmények kiértékelése 7
- szakmai versenyek, tenyészszemle bírálatok, sport bírálatok 10
- bírói készségek, képességek elmélet+gyakorlat 6
- bírói kommunikáció, ösztönző bírálati technikák 5
- bírói kompetencia mérése, a megújuló bírálat rendszere 5
- fajtabíró és speciális sportbíró karaktere 4
- nemzetközi fajtabírálat módszertan és gyakorlat 6



2.8.1. A stúdiumok magyarázata

Tenyésztői alapképzés 
- általános kutyatenyésztői stúdiumok:

kutyatenyésztői  etika  A  Hunnia  Kuvasz  Egyesület  a  fajta  helyes  tartása,  tenyésztése  és  a
génmegőrzési  kötelezettsége  szavatolása  segítésére  Etikai  Kódexet  hozott  létre.  Ennek  az
ismertetése, magyarázata a stúdium célja. Fontos, hogy a jövőbeni kollégák pontosan tudják, lássák
és  értsék  a  tevékenység  súlyát  és  fontosságát,  azt  a  társadalmi  szerepvállalást  és  szolgáltatást,
amelyet a magyar társadalom részére felelősséggel és tudásuk legjavát adva kell megvalósítaniuk. A
képzés  befejeztével  a  képzésben  résztvevők  aláírják  és  egységesen  tartalmilag  elfogadják,
csatlakoznak az Etikai Kódex szellemiségéhez, magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az
Etikai Kódex szövegét ld Függelék 1. pont.

biológia  Biológiai alapfogalmak, sejtalkotók feladatai, a biológiai szervezet, a szervezetek irányító
szervei  és  szervrendszerei.  Táplálkozás  és  anyagcsere,  kiválasztás.  Bőr  és  kültakaró,  szőrzet.
Bioszféra,  természeti  környezet.  A  sejtek  felépítése  és  funkciói.  Szövetek.  Energiaellátás,
energiafelhasználás. Légzés. Idegrendszer. A kutya eredete. Ősi fajták vs. modern fajták.

genetika  Örökítő anyag (genom), gének, az öröklődés menete, az örökítő anyag struktúrálódása,
gének működése és azonosításuk, epigenetika.
Klasszikus  (mendeli)  genetika,  tulajdonságok,  öröklődés,  örökíthetőség.  Minőségi  tulajdonságok
öröklése, génhatások, anyai hatás. 
Populációgenetika – populáció és individuum, Hardy-Weinberg szabály. Mennyiségi tulajdonságok
populációgenetikája. Értelmi képességek öröklődése. Viselkedés genetikája. Mi a tenyészérték?, A
környezet hatása a populáció és az individuum fejlődésére, az öröklésmenetre. 
Heterózis. Génmegőrzés. Származás ellenőrzés.

szaporodásbiológia  Nemi  szervek,  élettani  működés.  Szaporodás  élettan.  Nemi  működés  és
szabályozás.  A szuka  nemi  működéséből  fakadó  problémák,  vemhesülés,  fialás.  Az  alom  és
gondozása.  A  kankutya  párosítása.  A  kankutya  nemi  működésének  zavarai,  a  nemi  érés,
ivartalanítás.   

kutyatenyésztési  alapelvek,  gyakorlat Tenyészcél,  genetika  alkalmazása  a  kutyatenyésztésben.
Tenyészérték (kan, szuka). Szelekció. A tenyészpár és kiválasztása. Állategészségügyi ellenőrzés
tenyésztésbevételhez. 
Szocializáció munkahasználatban és modern körülmények között.
Egyke  kutya,  falkatag.  Mi  a  kutyafalka?  Falkavezér  vs  Gazda.  Szabadon  tartás,  kennel  tartás.
Térigény.  Foglalkozásigény,  funkcióra  való  igény.  Környezeti  hatások  vs  Genetika.  Az  etikus
kutyatenyésztő és az etikus kennel körülményei, fenntarthatósága.  
A tenyésztői  kennel,  mint  üzem:  Trágyakezelés.  Kutyatáp  és  egyéb  etetési  anyagok  tárolása,
megválasztása,  kezelése.  Házi  patika,  ajánlott  felszerelések  és  ezek  kezelése  tárolása,
megsemmisítése. Az elhullott állati tetemek kezelése. Higiéniai alapvetések. Általános tartózkodási
helyek feltételrendszere. Fialtató, betegelkülönítő kritériumai.  
A tenyésztéshez  kötött  szakmai  dokumentáció:  származási  igazolás,  kötelező  szűrések  és  azok
igazolásai,  kötelező  orvosi  ellátást  igazoló  oltási-könyv,  állatútlevél,  adás-vételi  szerződés,
tulajdonjog átruházási szerződés.  

anatómia, mozgástan, küllemtan Vázrendszer, kötőszövetek, mozgás alapelvei és alapformái, a
mozgás környezeti  tényezők között,  kültakaró és a munkahasználat,  kültakaró és a modern kor,
színgenetika.  Mozgáshibák  és  anatómiai  rendellenességek.  Anatómiai  problémák  és
megbetegedések. Tanult és öröklött mozgásformák.  



állatgyógyászati stúdium  Az állatgyógyászat rövid története és mai szerepe. Állatorvos, állatorvosi
asszisztens.  Alapfogalmak.  Belgyógyászat  alapok.  Örökletes  betegségek  és  terheltségek,  azok
terjedése  az  állományokban.  Védelem  és  védekezés.  Minőségi  tenyészállományok  kialakítása.
Öröklődő  terheltségek  által  érintett  rendszerek:  immunrendszer,  szem,  központi-  és  perifériás
idegrendszer, mozgás szervrendszer, keringés, anyagcsere, endokrin rendszer, emésztés, kiválasztás
szervrendszere.  
Szocializációs betegségek által kiemelten érintett rendszerek: szív- és érrendszer, emésztőrendszer,
idegrendszer, vázrendszer.

tartási módok és állatjólét   A kutya, mint emberi társállat, mint munkatárs. A kutyatartás szabályai
és a kutyák igényei környezettől függően: város (zárt tér), város (szabad tér, kert), vidék (szabad tér,
kert), vidék (szabad tér, gazdasági). Helyi önkormányzat és a jegyző. NÉBIH. Tenyésztői működés
és  a  NÉBIH.   Állatvédelmi  törvény,  állatvédelmi  hatóság,  főbb  állatvédő  szervezetek,  az
állatvédelem kultúrája és modern alapelvei. 

tenyésztői eszközök  A kuvasz fajta standardja. A HKE államilag jóváhagyott Tenyésztési Terve.
Tenyésztési  tervek,  stratégiák.  HKE  Elhelyezési  és  Tenyésztői  Program  programdokumentáció,
mint a közösségi tenyésztés szervezett közösségi és szakmai rendszere. (Támogatja Dr. Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke.) 
Fajtatiszta tenyésztés, kültenyésztés, beltenyésztés (rokontenyésztés, vonaltenyésztés). 
Beltenyésztés  mérése  az  egyedben  és  a  populációban.  Tesztpárosítás.  Beltenyésztési  leromlás,
kihalási lejtő, egyéb veszélyeztető tényezők. 
Törzskönyvezés.  Tenyésztőszervezet.  Tenyésztésszakmai  megmérettetések,  szakmai  minősítő
rendezvények.  Küllem-  és  jellembírálat,  teljesítménybírálat.  A  „kutyafajta”  meghatározása
(történelmi  és  modern).  Fajtásítás  a  20.  században.  Küllemversenyek,  sportversenyek,
kutyaszépségversenyek, teljesítmény próbák. Tenyészszemle, tenyészversenyek. 

gazdálkodási  ismeretek,  a  kennelvezetés  vállalkozói  háttere  A  tenyésztői  kennel  egy-egy
gazdálkodási  tevékenységet  folytató  alegység,  üzem.  Mi  a  gazdálkodási  alegység  szerepe  a
tulajdonos  és  az  Állam  szempontjából?  Finanszírozhatóság,  szakképzettség,  likviditás
megteremtése,  civil  támogatások,  tenyésztőszervezeti  és  állami  finanszírozás.  Betekintés  a
könyvvitel és a számvitel alapjaiba. Gazdasági alegységek pénzügyi nyilvántartása. Export, import.
Szerződések  –  vállalkozói  szerződés,  adás-vételi  szerződés,  támogatási  szerződés.  Adószám,
bankszámla, rendszeres fizetési kötelezettség. Egyéb kötelező nyilvántartások. Felkészülés az alom-
ellenőrzésre. NÉBIH ellenőrzés. Látogatók, vásárlók a kutyakennelben. Kötelező beszámolók. 

kommunikációs alapismeretek, állati kommunikáció  Etológiai alapfogalmak. A kutya evolúciója,
külön  hangsúllyal  a  kuvasz  evolúciójára.  A kutyák mentális  berendezkedése,  a  kutya  öntudata,
önképe.  A kuvasz  önreprezentációja.  Idegrendszeri  zavarok,  tartási  nehézségek,  egészségtelen
kutya-,  kuvasz  karakter.  A kutyák  beszéde,  avagy  a  kutya-,  a  kuvasz  jelrendszere.  A kutya
kommunikációs  formái.  A  kutyák  személyisége,  személyiségvonásai,  fajtaspecifikus
személyiségelemei  és  ezek  formálódása  a  környezet  és  az  életkor  hatására.  A  kuvasz
kapcsolattartása  az  emberrel.  Toleranciák  (hang,  feromon,  állat,  stb)  A  kutya-,  a  kuvasz
falkaszocializációja. Az emberi hang kutyákra gyakorolt hatása. 

civilség, a tenyésztői egyesület működése, a szakmai irányítás egyéb szervei  A civilség története. A
civilség kezdetei Magyarországon a 80-as években és az azóta eltelt idő. Civil tanulmányok - Civil
kezdeményezések (bejegyzett szervezetek, nem bejegyzett közösségek).
Államirányítás  és  a  civil  élet.  Civil  élet  és  a  vallás,  hitélet.  Civil  szervezetek  működtetése.
Bejegyzett  civil  szervezetek  jogi  háttere,  kötelezettségei  –  a  civil  logika.  CSR  –  társadalmi



felelősségvállalás. (Egyéni és céges.) A non-profit szféra gazdaságban elfoglalt szerepe. Társadalmi
szolgáltatások és a hungarikum kutyafajták. A kuvasz társadalmi szolgálata.  
Miért  civil  szervezetben  tenyésztünk  kutyát?  Az  Állam  és  a  civil  szervezetek  szerepe  a
tenyésztésben. Civil  szervezet felépítése,  tagi jogok és kötelezettségek, tagságból eredő előnyök
tenyésztőszervezetben. A kuvasz tenyésztésének finanszírozhatósága civil alapon. 

pályázatok,  támogatások  Támogatások  kiválasztása,  pályázati  kiírás  olvasása  és  értelmezése,
pályázati megfelelés, pályázatok beadása, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek. Pályázatírás,
céges pályázati dokumentáció összeállítása. 

vezetői alapismeretek   A  kutyatenyésztő  kennel  egy  vállalkozás,  amelyet  a  tenyésztő  vezet.
Általános az, hogy családtagjai, szomszédai segítik a munkáját. Ez rendszerint önkéntességi alapon
történik. Mi az önkéntesség? 
De  lehet  bejelentett  munkavállaló  is.  Munkáltatói  jogok és  kötelezettségek.  Munkavállaló  és  a
munkavállalás típusai. Munkavállalás kezdete, vége. Munkaszerződés. Próbaidő és felmondási idő.
Munkadíj,  munkabér,  tiszteletdíj,  egyszeri  megbízás útján való alkalmazás,  többszöri/folyamatos
munkavállalás. 
A munkavállaló keresése, kiválasztása, megtartása, jutalmazása, elismerése. Elbocsájtás. Kollektíva
szervezése, társadalmi összefüggések, szociológiai alapvetések. 
A siker ethosza, megszerzése, megtartása. Pozitív, sikerszemlélet.  

törvényi szabályozások, jogi háttérbázis  Hatályos, az állattenyésztést, az állatvédelmet és a civil
életet érintő törvényi szabályozások bemutatása és magyarázata. 

speciális, a fajtához kötött stúdiumok:

ember  a  tájban  rendszer,  a  kuvasz  a  kontinenseken  Hagyományos  életmódunkban  és
műveltségünkben meghatározó szerep jutott mindig is állatainknak. Nemzeti jelképek és mondáink,
ősmeséink szereplői. A magyar ember a tájban létezett, ahhoz tett hozzá és abból nyerte sikerét. A
tájjal való együttműködés nem csak a gazdálkodó egykori, vagy mai ember, de a modern családi
kutya és munkakutya megteremtése szempontjából is fontos, elengedhetetlen. Nem csak hazánkban,
de külföldön is tartják és tenyésztik a kuvaszt. A kuvasz sajátossága, hogy jól alkalmazkodik más és
más  körülményekhez  és  feladatokhoz.  Észak-Európa,  Észak-Amerika,  Dél-  Amerika,  Európa és
Ázsia tenyésztői szokásait, trendjeit, tenyésztési történetét mutatjuk itt be, amíg elérkezünk egészen
a  mai  globálisan  elterjedt  kuvaszhoz.  Az  egyes  kontinensek  és  tájegységek  populációs
sajátosságainak bemutatásához. 

magyar  hagyományos  műveltség  és  a  kuvasz,  hagyományőrzés   Szerves  műveltség  és
ősműveltségük  alapjai,  logikája  és  értékei.  A  kuvasz  megjelenése,  a  kutya  alkalmazása  a
ősműveltségünk  jelképezési  rendjében.  Történeti,  művészettörténeti,  nyelvészeti  és
edukációtörténeti áttekintés a téma kapcsán. 

a kuvasz munkája, szerepei   In-situ tartásmód. Génmegőrzés eredeti feladatkör előtérbe helyezése.
Haszonállatok melletti munka. Kuvasz képességei a család és a tulajdon védelmében. Edukáció és a
kuvasz – Kuvasz és Ember Program, Értéktáras program bemutatása. Terápia kuvaszokkal, a brazil
példa.  Kuvasz  a  kiállításokon  és  munkaversenyeken.  Kuvasz  tenyészési  minősítőversenyei.
HUKOSZ

a kuvasz története  és kultúrája   HKE:  Mi a kuvasz című könyvkiadványának mint  egyetlen a
hungarikum kutyafajták és a kuvasz történetét a tudományos kutatás eszközeivel felderítő kiadvány



előzetes,  kézirati  formájából  válogatunk.  A kötet  várhatóan  2021  végén  –  2022  elején  kerül  a
vásárlók kezébe nyomtatott formában. Jelenleg jegyzetként elérhető.

fajtanépszerűsítés   A tenyésztők és fajtabírók elsődlegesen munkájukkal reprezentálják a fajtát.
Ezzel  a  stúdiummal  az ebben való sikereket  alapozzuk meg.  Kommunikációs  stratégiák  a  fajta
bemutatására.  A  típusos  kuvasz  megmutatása  és  prezentációja.  Kiállítási  elvárások.  Szakmai
bemutató  és  minősítő  versenyek  reprezentációja.  Kennel  kommunikáció.  Kapcsolatfelvétel  és
kapcsolattartás a közösségi médiában (YouTube, Instagram, TIKTOK, Facebook, Twitter) Fotózás
és videó készítés. Fotózási technikák és felszerelések – alapok. 

kuvasz a családban, a munkában a társadalomban   Kiemelten fontos archaikus fajtánkat segíteni és
dimenzionálni  abban,  hogy  a  jelenleg  már  átalakult  és  még  változásban  lévő  világunkban,  ősi
értékeinek  és  képességeinek  megtartása  mellett,  sőt,  azokat  használva,  megfelelő,  szeretett  és
igényelt  helye legyen. Terepgyakorlatokat  tervezünk ebben a stúdiumban a résztvevők számára,
ahol tapasztalhatják a kuvasz minden szegmensben való működését.

Tenyésztői képzés+, Fajtabírói szakirány:

szakmai  és  sport  bírálatok  nyelvezete,  szabályzatai,  menete  A teljesítmény  és  küllembírálatok
szaknyelve,  terminus  technicus  szótára  bemutatása,  magyarázata,  értelmezések.  A
versenyszabályzatok logikája és tematikája ismertetése. A sportcélú szabadidős és egyben szakmai
képességfelmérő versenyek speciális kiértékelési struktúrája megismertetése.

a génmegőrzés célja, menete  A kuvasz hungarikum kutyafajta. Modern kori tartási körülmények
között is elsődleges feladat és cél az eredeti feladatkörből adódó képességek megőrzése, ismerete és
ápolása. A bírók és a másodfokú tenyésztői képzés célja, hogy az ebben való tudatosságon felül a
gyakorlati  készségeket,  a  tájékozódni  tudást  is  fejlessze,  hogy  az  a  kreativitás  szintén  is
működtethető  legyen.  A  szakmai  bírálatok  elsődleges  célja  a  populáció  képességeinek
feltérképezése,  folyamatos  ellenőrzése,  az  esetleges  nem  kívánatos  jelenségekre  való
figyelemfelhívás és a tenyésztői munka segítése,  tanácsadói,  konzultációs feladatkör.  A szakmai
génmegőrzés intézményes és mindennapi fokozatainak bemutatása.

a magyarság hagyományos díszítőművészete, szerves kommunikációs nyelve  A kuvasz a magyar
kultúra  szerves  eleme,  az  által  jött  létre,  eleink  saját  maguk  gondolkodása  és  igényei  mentén
tenyésztették  ki.  A fajtát  értő  és  belső  működést  nem  csak  biológiai  bázisán  ismerő,  benne
gondolkodni képes szakemberekre van szükség a fajta teljes értékű megtartásához.

haszonállatok és a kuvasz (terepgyakorlattal)  A mai gyakorlatban is szükséges megtapasztalni az
eredeti  feladatkörhöz  legközelebb  álló  munkát.  Ezt  a  tárgyat  juhászatokban,  gulyák,  és  egyéb
haszonállatok mellett való munkákat mutatjuk be és tapasztaljuk meg.

hungarikum kutyafajták, a Hungarikumok Gyűjteménye, Nemzeti Értéktár  Általánosan szüksége
ismerni a többi magyar kutyafajtát, kiemelten a pásztorkutyafajtáinkat és a Nemzeti Értéktárat, a
nemzeti  értékmentés  tárát,  az  Agrárminisztérium  -   Hungarikum  Bizottság  munkáját,  célját  és
tevékenységét.

a kuvasz nemzetközi tenyésztése, külföldi szervezetek, a fajta nemzetközi kitettsége  A külföldi
kuvasztenyésztő  szervezetek  szakmai  programjába  adunk  betekintést  az  első  tanulmányi  évben
megismerteken felül egészen a mély, szakmai részletekig. A kuvasz fajtagazda országa vagyunk. A



világ minden pontján tőlünk várják az iránymutatást és a szakmai színvonal meghatározását. Eddig
ez  elmaradt  a  múltban.  A  Másodfokú  tenyésztői  kurzus,  ahogyan  a  fajtabírói  képzettség  is
alkalmassá tesz, ellát a megfelelő ismeretekkel ennek megvalósításához.

nemzetköziség szervei  A nemzetköziség szervei,  mint államirányítás,  EU, és egyéb nemzetközi
érdek és fajtaképviseletek.

EUs és egyéb nemzetköziséget szabályozó jogszabályok  Jogszabályi háttér a nemzetközi térben
való szakmai tevékenységhez elkerülhetetlen. Ennek bemutatása és értelmezése, a jogi nyelvezet
megfelelő olvasni tudása és alapvető kommunikációs készségek kialakítása a célunk. 

gyakorlati ismeretek: bírói, bíró-segédi feladatok  A bíró szakmai alkalmakkor való megjelenése
mint az elvárt külső és kommunikációs szint, mint a szakmai potencia vonatkozásában. Pedagógiai
alapismeretek, szociológiai vonatkozások.

szokások, elvárások (gyakorlattal)  A Hunnia Kuvasz Egyesület és szakmai partnerszervezetei által
képviselt és elvárt etikai, szakmai és közösségi szellem. Elvárás a bírói munkában résztvevőktől
továbbá egymás bírálatainak támogatása és egymás szakmai munkájának segítése. 

bírálati  adminisztráció  (gyakorlattal)  A  szakmai  gyakorlat  része  a  rendezvényeken  való
megismerkedés  az  elmélet  elsajátítása  után  a  gyakorlati  kivitelezés  rutinjával,  lehetőségeivel,
szabályaival. 

tesztek,  teszteredmények  kiértékelése  A  szakmai  működésben  a  tesztek  tartalmainak  és
kompetenciáinak átlátása és a megfelelő kiértékelés képessége esszenciális. A tenyésztőszervezeti
működésben fontos, hogy a birtokunkba került eredmények korrektek, megbízhatók és szakmailag
informatívak legyenek. Ennek minőségbiztosítása prioritás.

szakmai  versenyek,  tenyészszemle  bírálatok,  sport  bírálatok  A  szakmai  rendezvények
struktúrájának és szakmaiságot garantálóműködésének és működtetésének talpköve a bírói munka
magas szintű megvalósulása. A bírálatok etikus, mind az egyéni, mind a csoportos értékeléseknél
kifejezett hangsúlyai. A standard és az aktuális tenyészcél, a tenyésztő szervezeti célkitűzések és az
egészséges munkaképesség egységes szemlélete. 

bírói  készségek,  képességek  elmélet+gyakorlat  Bíráskodás  és  nem  uralkodás.  Bíráskodás,  a
kívülálló  egyszerű,  de  céltudatos  értékítélete.  Mind  a  pozitív,  mind  a  negatív,  a  javítandó
tulajdonságok felfedésének képessége. A kuvasz és tulajdonosa együttműködésének megfigyelése
és a kutya teljesítményének ebben a relációban való értelmezése. A bírói szubjektum szentsége. A
bírói etika és gyakorlat összehangolása.

bírói kommunikáció, ösztönző bírálati technikák  A bíró, mint egy pszichológus kell fellépjen. A
szakmai  bírálatoknál  a  kutya  teljesítménye  függ  a  gazda  állapotától,  a  gazda  helyzetétől  és
teljesítményétől.  A Bírónak meg kell  tudnia határozni az adott  körülmények között  a megfelelő
kereteket  és  kezelni  a  kialakult  helyzetet  annak érdekében,  hogy a  kutya  a  lehető legtöbbet  és
legjobban kifejthesse képességeit, adottságait. 

bírói  kompetencia  mérése,  a  megújuló  bírálat  rendszere  A  képzettséget  szerzett  fajtabírók
képességeik megtartásán kell fáradozzanak. Rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, azonban
ezen felül időről időre számot kell adjanak arról, hogy milyen szakmai fejlődésen mentek át és
milyen szakmai kompetenciákat szereztek, tartottak meg. A megújuló bírálat rendszere a szakmai
fejlődés és az elkívánt  folyamatos modernizáció aktív,  kreatív  és egyben szakmailag kontrollált
rendszere.



fajtabíró  és  speciális  sportbíró  karaktere  A  humán  bírálatok  alkalmával  a  bírói  személy
elsődlegesen meghatározza a kívánt kutyás karaktert a fajtában. Ezzel való ismerkedés és a tudatos
bánásmód kialakítása a címben foglaltaknak.
nemzetközi fajtabírálat módszertan és gyakorlat  A nemzetköziségben a fajta egyedi és regionális,
avagy  országonként  eltérő  szempontú  tenyésztése  miatt  differenciálódások  figyelhetők  meg.  A
nemzetközi fajtabíróknak szükséges olyan bírálatokat megvalósítani, amelyek egyben harmóniában
állnak a fajtagazda ország, első sorban a HKE, mint fajtagondozó szervezet által  meghatározott
irányokkal és értékekkel, de egyúttal az adott nemzetközi helyszín, közösség által bejárt szakmai
utat is látja. Ezen a vezérlőelven keresztül szükséges az adott nemzetközi desztináció populációját
tenyésztésszakmai  szempontból  közelítenie  a  fajtagazda  ország  által  elkívánt  trendekhez.  A
nemzetközi fajtabíró a fajta fejlődése szempontjából és a fajtagazda ország trendjei szerint, első
sorban a HKE, mint fajtagazda szervezet szakmai iránymutatásai szerint dolgozik.  

2.9. Képzési alkalmak naptári eloszlása
Online és élő vegyesen. Online a HKE honlapján, www.hunniakuvasz.hu, KUVASZcom rendszeren
keresztüli  elérhetőséggel.  Önálló profilon  keresztüli  regisztráció  után.  Az élő alkalmak szakmai
napok, klubnapok, tenyészszemlékhez, konferenciákhoz társulva és keretében történik. 
A 2.8-ban megadott óraszámok eloszlása negyedéves viszonylatban értendő, szeptember-november
és február-április közötti időszakokban legalább kéthetes szünetekkel, maximáltan napi 8 órában,
hétvégén. Nyári szakmai tábor júniustól augusztusig, 5-14 napig. Előadások, konferenciák. 

2.10. Kiegészítő tananyag
A kiegészítő tananyag, avagy kötelező olvasmány részét képezi a vizsgakövetelményeknek, ezért
megismerésük, elolvasásuk, kötelező. Ezek listáját az Oktatási terv tartalmazza. Kiegészítő anyagot
a  képzést  végző  oktatók  teszik  közzé,  de  tárgyanként  legfeljebb  1  kiegészítő  olvasmány
engedélyezett.  Ajánlott  szakanyagokat  az oktatók korlátozás nélkül  tehetnek közzé a  képzésben
résztvevők különleges érdeklődési köre, illetve a legutolsó szakmai eredmények mentén, növelendő
a képzés sokszínűségét és szakmai színvonalát. Kötelező olvasmánylista felsorolását ld Függelék 2.
pont.  

2.11. A képzés időbeni lefutása és konzultációs periódus
2.11.1. A képzés alapozó fokozata minimum 1, de legfeljebb 3 év alatt végezhető. A HKE vállalja
ezen  időszak  alatt  a  stúdiumok  elérhetővé  tételét.  A 3  év  alatt  be  nem  fejezett  alapképzési
tanulmányokat semmisnek tekintjük. Megújításuk, elfogadtatásuk nem lehetséges később. A képzés
újrakezdése a mindenkori képzési díjszabás szerint alakul.
2.11.2. A képzés második fokozata legfeljebb 2 év alatt végezhető. A HKE vállalja ezen időszak
alatt  a  stúdiumok elérhetővé  tételét.  A 2 év  alatt  be nem fejezett  második  éves  tanulmányokat
semmisnek tekintjük. Megújításuk, elfogadtatásuk nem lehetséges később. A képzés újrakezdése a
mindenkori képzési díjszabás szerint alakul.
 2.11.3. A konzultációs periódus a képzési napokon, de legkésőbb a tanulmányi időszakot követő
héten legalább egy alkalommal élőben, vagy online formában került biztosításra.

2.12. A képzettséget igazoló dokumentum visszavonása
Súlyos és tartós szakmai vétség, a kötelezően előírt szakmai működés megsértése miatt a tenyésztő,
a fajtabíró tenyésztő elmarasztalható, akkor is, ha nem tagja a HKE szervezetnek, de tenyésztői
minősítését a HKE által szervezett formában szerezte meg. Az ezt igazoló oklevél visszavonható, ha
a vétséget a HKE EJB igazolta és a jogi eljárást lefolytatta, illetve az elmarasztaló eredménnyel
zárult.  A döntés  ellen  fellebbezésnek  egy  alkalommal  van  helye,  amelyet  a  HKE  Felügyelő

http://www.hunniakuvasz.hu/


Bizottságához  kell  intézni.  További  jogorvoslati  kérelemmel  a  Szegedi  Törvényszékhez,  mint
cégbírósághoz lehet fordulni, de ennek halasztó hatálya a visszavonásra nincsen. 

II. További képzések, szakmai minőség-garancia fokozatok

II/1. További képzések

A Hunnia Kuvasz Egyesület képzési rendszerében képzettséget majd később a gyakorlati életben is
feladatot vállaló szakemberek további képzéseken vehetnek részt és teljesítményük után szakmai
fokozatokra tehetnek szert.  A 2.7. pontban ismertetett  képzettség megszerzését követően a HKE
keretein  belül,  vagy  azon  kívül  szakmai  munkát  szervezetünk  által,  mint  államilag  elismert
tenyésztőszervezet  által  elismerten  végezheti.  Ennek  érvényességi  ideje  és  a  visszavonás
lehetőségeiről lásd I/2.12. És a I/2.7.4-5. pontokban.
A 2x1 éves képzéseken való sikeres megfelelést követően az alábbi szakmai fokozatok érhetőek el:

1.  További tenyésztői szakmai fokozatok
- az elismert kuvasztenyésztő és a kuvasz mestertenyésztő fokozatok után. (I/2.7.5)

1.1. „Kuvasztenyésztő mester - bronz fokozat”
+  legalább  2  év  tenyésztői  munka,  legalább  3  törzskönyvezett  alom,  amelyek  mindegyikéből
legalább az utódok 20%-a tenyészthető minősítést szerzett. A tenyésztő szüneteltetés nélkül tagja a
HKE szervezetnek és egyben együttműködik a HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programjában is.

1.2. „Kuvasztenyésztő mester - ezüst fokozat”
+  legalább  5  év  tenyésztői  munka,  legalább  9  törzskönyvezett  alom,  amelyek  mindegyikéből
átlagoltan  legalább  az  utódok  40%-a  tenyészthető  minősítést  szerzett  és  a  HKE  szakmai
rendezvényein legalább 5 alkalommal és legalább 5 kategória győztesi címet szereztek.

1.3. „Kuvasztenyésztő mester – arany fokozat”
+ legalább  7  év  tenyésztői  munka,  legalább  12  törzskönyvezett  alom,  amelyek  mindegyikéből
legalább  az  utódok  50%-a  tenyészthető  minősítést  szerzett  és  a  HKE  szakmai  rendezvényein
legalább  10  alkalommal  és  legalább  15 kategória  győztesi  címet  szereztek,  amelyből  az  egyik
tenyészcsoport, vagy utódcsoport. A tenyésztő szüneteltetés nélkül tagja a HKE szervezetnek és
egyben együttműködik a HKE Elhelyezési és Tenyésztői Programjában is.

2. Fajtabírói szakmai fokozatok
2.1. Fajtabíró, Kuvasz fajtabíró
Az, a HKE 2x1 éves képzésén sikeresen teljesítő szakember, aki megszerezte az oklevelét és a
képzésben megszerezte a minimális szakmai gyakorlatot.
2.2. Speciális fajtabíró  
Az, a HKE 2x1 éves képzésén sikeresen teljesítő szakember, aki oklevele megszerzését követően
legalább  2  év  aktív  szakmai  gyakorlatot  folytatott,  amelynek  keretében  legalább  10  HKE
rendezvényen végzett bírálatot.
2.3. Nemzetközi fajtabíró
Az, a HKE 2x1 éves képzésén sikeresen teljesítő szakember, aki oklevele megszerzését követően
legalább  5  év  aktív  szakmai  gyakorlatot  folytatott,  amelynek  keretében  legalább  30  HKE
rendezvényen  végzett  bírálatot,  amelyekből  legalább  3  nemzetközi  vonatkozású  volt  és/vagy
határon túli fajtatenyésztő szervezetek részére végzett el ebbéli minőségében. Utóbbit igazolni kell.



II/2. Szakmai minőség-garancia

A  kuvasz  hungarikum  kutyafajta  tenyésztése  és  minőségi  tartása,  a  hazai  kutyatenyésztés
minőségének  szavatolása,  a  családok  és  a  gazdálkodók  kezébe  használható,  élhető  egyedek
összességben kell  megvalósuljon. A Hunnia Kuvasz Egyesület Oktatási  Programja és Edukációs
Stratégiája  célozza a  szakmai tudatosság és  egyben a minőségi  szakmai igényességű tenyésztői
tevékenység megkövetelését és ennek érdekében az ide vezető ismeretek és gyakorlati tapasztalat
elsajátíthatóságát.  A képzéseket  a Hunnia Kuvasz Egyesület,  mint  elismert  tenyésztőszervezet  a
szakmai horizontján szervezi. További szakmai partnerek elismert, akkreditált szakanyagaikkal és
minősített oktatóikkal csatlakoznak. 

A  képzés  minőségét  a  Hunnia  Kuvasz  Tenyésztői  és  Kulturális  Egyesület,  mint  az
Agrárminisztérium által elismert tenyésztőszervezet elnöksége garantálja.
A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumokon az Egyesület  által mindenkor jogosultság
nyomán használatba vett attribútumok (logók, egyéb jelzések) szerepelnek. 

A képzés lezáró dokumentációja kétnyelvű, magyar-angol nyelven készül.

A képzést a Magyarországon mindenkor érvényes oktatási, felnőtt- és szakképzési jogszabályok,
rendelkezések, kormányrendeletek szabályozzák. Különös tekintettel a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. tv (új szakképzési tv), a 12/2020. (II.7.) Kormány rendelet, a 2013. évi LXXVII. tv
(felnőttképzési tv új).

2.1. A képzést igazoló oklevél leírása
A HKE képzéseit lezáró oklevél külalakja: 
méret: Álló A/4 méret
feliratozás: a képzettségnek megfelelő megjelölés
háttér: vízjelezett, 1900-as évek elején használatba került angyalos koronás címerrel,

egyoldalas dokumentum
kivitel: céges logózott,  partnerek és elismerő szervezetek megjelölésével,  nemzeti  

szalaggal, dátumozott lejárati idő nélkül, 
minősítés: a képzés befejezésekor kapott minősítő értékelés és érdemjegy szerepel az  

oklevélen, a képzésben résztvevő teljes, igazoló okirataiban szereplő neve  
jelölésével

oklevél színe: alapszintű képzés - zöld
másodfokú képzés - kék
további képzések - szürke

ellenjegyzése: az elnök aláírása és a HKE szervezet kör alakú érvényesítő pecsétje, állami 
elfogadás ellenjegyzése, jelölése sorszámozva

2.2. A képzés közi eredményeit rögzítő dokumentáció
Az index,  amely  a  képzés  egyes  stúdiumainak elvégzését  és  az  azokon szerzett  érdemjegyeket
rögzíti online formában kerül vezetésre a HKE honlapján elérhető KUVASZcom online portálon,
amely tagok és nem-tagok részére egyaránt elérhető, regisztrálni lehetséges. A személyes indexeket
és az előrehaladás érdemjegyeit csak a regisztrált maga és a HKE vezetése láthatja. Ez nyilvános
megosztásra  nem kerül.  A képzéssel  kapcsolatos  esedékességeket,  szakmai  anyagokat,  egyéb  a
képzéshez  szükséges  információt  és  vizsgaanyagok  ezen  a  fórumon  keresztül  kapnak  meg  a
résztvevők. 



2.3. Ügyintézés, reklamációk
A képzéssel  kapcsolatos  ügyintézést  a  HKE  Titkársága  végzi.  iroda@hunniakuvasz.org címen.
Gyulai Csaba Zsolt titkárságvezető.
Az  online  felület  működési  hibáit  Bednárik  János  rendszergazdánál  kell  bejelenteni:
+36/30/2029326
Az Egyesület elnöke, Hajnal Gyöngyi az oklevelek, az oktatási anyagok, tananyag és a tanári kar,
illetve a képzés lebonyolítása ügyében ad felvilágosítást, segítséget: +36/30/2819491
Jogorvoslatért,  hallgatókat  ért  jogsérelem esetén,  a  HKE Etikai  és  Jogorvoslati  Bizottsága,  Dr.
Halász Péter László elnök, jogtanácsoshoz kell fordulni írásban a Titkárság címén.
Fellebbvitel a HKE Elnöksége részére írásban a Titkárság címén.
További kapcsolatok találhatók a HKE honlapja – Kapcsolatok címszónál. Adatvédelem a HKE
Adatvédelmi szabályzata szerint. Kifüggesztve található a HKE honlapján. www.hunniakuvasz.hu 

FÜGGELÉK

F/1.

A HUNNIA KUVASZ EGYESÜLET ELISMERT TENYÉSZTŐSZERVEZET
 ETIKAI KÓDEXE 

1.  Az Etikai  Kódex a Hunnia  Kuvasz Tenyésztői  és  Kulturális  Egyesület  (továbbiakban:  HKE)
minden tagjára, a HKE képzésein végzettséget szerzett, de nem-tagokra nézve is kötelező, súlyos
megsértése  a  tag  kizárásához,  a  nem-tag  szakmai  végzettsége  érvényessége  felfüggesztéséhez,
visszavonásához vezethet. Jogi kérdésekben eljár HKE EJB. Fellebbviteli szerv: HKE Felügyelő
Bizottság.

2.  Minden  HKE  tagnak,  illetve  a  HKE  szakirányú,  belső,  felnőtt  képzéseiben  résztvevők,  és
azokban végzettséget  szerzetteknek,  akik  ezek alapján  szakmai  tevékenységet  vállalnak,  át  kell
gondolniuk  és  vállalniuk  kell  a  következőket  az  általuk  megvalósított  minőségi  szakmai
tevékenység érdekében:
a.)  Tenyésztőként,  kuvasztartóként  a  kutyának  megfelelő  életkörülményeket  kell  biztosítani  -  a
tartás helye és módja a kutya komfortérzetét, és lehetőség szerint az in-situ tartásmódot preferálja,
de előbbiekkel szembe nem mehet. A kuvasz pszichés igényéhez tartozik az emberi közelség is.
Megkötve tartani a kuvaszt nem szabad! 
b.) A kutyát jó kondícióban és jó egészségben kell tartani, mind a betegségek megelőzését, mind
azok  kezeltetését  illetően.  Tenyésztőként  segítséget  kell  nyújtani  a  tenyésztőtől  elkerült
kuvaszkölykök új gazdánál történő tartásában. 
c.)  El  kell  fogadni  azt,  hogy a kutyák éppúgy,  mint  az emberek megöregszenek,  és különleges
kezelésre, ápolásra lehet szükségük, amit életük végéig vállalni kell.
d.)  A kuvasz tulajdonos,  tenyésztő  betegsége  vagy életkörülményeinek lényeges,  tőle  független
okokból történő megváltozása esetén is köteles állata további sorsáról felelősséggel gondoskodni.
Ebben kérheti más tenyésztőknek, szervezeteknek, illetve a HKE segítségét.
e.)  Csak  annyi  kutya  tartását  szabad  vállalni,  amennyiről  gondoskodni  és  amennyit
megfelelőképpen fenntartani tud. 

http://Www.hunniakuvasz.hu/
mailto:iroda@hunniakuvasz.org


3. A tenyésztők gondolják át, hogy van-e elég ismeretanyaguk, idejük, adottak-e az anyagi és tárgyi
feltételek ahhoz, hogy tenyésszenek. A tenyészcélnak mindig a fajta minőségi előrehaladásának
kell  lennie. Anyagi  haszonszerzés  nem  lehet  tenyészcél.  Az  anyagi  haszonszerzésre  alapozott
kuvasztenyésztés tilos. A helyes tenyészcél megvalósulásához a következőket kell betartani:
a.)  Csak  a  mindenkori  érvényes  tenyésztési  szabályzat  szerint  tenyészthető  egyedeket  szabad
tenyésztésbe venni. A tenyészszukának és a kannak is jó egészségben, megfelelő kondícióban kell
lennie. Súlyos, lényeges örökletes betegségekben nem szenvedhetnek. (Ezt a HKE tagjai addig is
vállalják, amíg a tenyésztési szabályzat minden esetben ezt nem teszi kötelezővé.) 
b.)  A tenyészszukát  nem szabad lezsarolni  -  két  vemhesség között  elegendő időnek kell  eltelni
ahhoz, hogy az állat regenerálódjék. (Ld. a HKE tenyésztési szabályzatot.) 
c.) A tenyésztő a kölyköket megfelelő körülmények között, jó kondícióban, elegendő szocializációs
lehetőséget  biztosítva  nevelje.  A  szükséges  oltásokat  és  a  külső-  és  belső  élősködők  elleni
kezeléseket végeztesse el. A kölykök minimum 8 hetes korukig a tenyésztőnél maradnak, de adott
esetben hosszabb ideig is vállalni kell tartásukat annak minden velejárójával együtt.
d.)  Csak  egészséges  kölyköt  szabad  ellenszolgáltatásért  cserébe  gazdásítani.  A  tenyésztő
minimálisan a kölykök 1 éves koráig szükséges garanciát vállaljon. 
e.)  A tenyésztőnek  tájékozódnia  kell  afelől,  hogy  a  potenciális  vevő  kész-e  az  Etikai  Kódex
szempontjai szerint vállalni kutyája tartását. Előre és a későbbiekben folyamatos kapcsolattartásban
tájékoztatja  a  fajtáról,  a  kutya  tartásának,  ellátásának,  nevelésének  tudnivalóiról,  egészségügyi
ellátásáról, a kutyavásárlással kapcsolatos ügyintézésről, tanácsokkal segít, a kenneléből származó
kutya  fejlődését,  sorsát  nyomon követi.  Szükség esetén  kész  az  általa  tenyésztett  kuvasznak új
otthont találni, állományába visszafogadni. 
f.) A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai nem adhatnak el sem
kölyköt,  sem  felnőtt  kuvaszt  állatkereskedőnek,  laboratóriumnak,  kutyaviadalokkal  foglalkozó
személyeknek, vagy olyanoknak, akik továbbadhatják az előzőeknek. 

4. A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai, bármely kiállításon,
vizsgán,  versenyen a nevezésük elküldésével  elfogadják a bíró döntését,  azt  tiszteletben tartják.
Szabálytalanság  észlelése  esetén  az  előírtaknak  megfelelően  fellebbeznek,  hangos  vélemény
nyilvánítása vagy nem megfelelő magatartás tanúsítása a HKE tagságából való kizárással, vagy a
megszerzett képesítés érvényességének felfüggesztésével, visszavonásával járhat.

5.  A  HKE  tagjai,  illetve  a  képzésben  szakmai  végzettséget  szerzett  nem-tagjai  betartják  az
állatvédelem szabályait, a kutyákkal és más állatokkal humánus módon bánnak, a brutalitást, a rossz
bánásmódot semmilyen körülmények között nem tolerálják.

6.  A  HKE  képzésében  szakmai  végzettséget  szerzett  tag  vagy  nem-tag  fajtabírók  szakmai
tevékenységükkel példamutatóan, saját szubjektumukra alapozva, de a szakmai követelmények és
elvárások mentén végzik tevékenységüket.

7.  A HKE  által  képzett  fajtabírók  kötelesek  a  HKE  szakmai  rendezvényeinek  látogatására,  a
szervezet  tevékenységét  erősítve,  annak  rendezvényein  szakmai  szerepvállalásra.  A HKE  által
kiképzett  fajtabírók  a  HKE  rendezvényein  való  közreműködésre  kötelezettek,  kizárólag
egészségügyileg indokolt esetben utasíthatják ezt el. De 2 évente 1 alkalommal legalább szakmai
munkájukkal szerepet kell vállalniuk.

8.  A  HKE  képzésében  szakmai  végzettséget  szerzett  tag  vagy  nem-tag  fajtabírók  szakmai
tevékenységükkel erősítik a HKE partnerszervezeti tevékenységét is közvetetten és közvetlenül.

9.  A HKE  képzésében  szakmai  végzettséget  szerzett  tag  vagy  nem-tag  nemzetközi  fajtabírók
szakmai  tevékenységet  a  HKE  és  partnerszervezetei  által  szervezett  szakmai  napok,
klubrendezvények,  stb.  alkalmával  végezhetnek.  Ezekre  a  felkérést  a  HKE részére  eljuttatva  a



partnerszervezet  kezdeményezheti.  Nem  partnerszervezet  ilyet  nem  kezdeményezhet.  A  HKE
képzésében szakmai végzettséget szerzett  tag vagy nem-tag fajtabírók nem partnerszervezet felé
végzett  szakmai tevékenység esetén etikai  vétséget  követnek el,  amely bírálatában a HKE EJB
jogosult eljárni.

10. A HKE tagjai, illetve a képzésben szakmai végzettséget szerzett nem-tagjai embertársaikkal is
úgy viselkednek, mint ahogy azt viszont is szeretnék.

F/2. 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK

Alapfokú képzés:
dr.  Zöldág  László:  Kutyatenyésztés  –  genetikai  alapok  és  szaporodásbiológia;  pp  119-341-ig,
Budapest, A/3 nyomdaipari és Szolgáltató Kft., 2020 
Bednárik János – Az én kuvaszom; Szatymaz, Hunnia Kuvasz Egyesület, 2019.
Hunnia Kuvasz Egyesület - Tenyésztési Terv; HKE, 2021.05.06.
Hunnia Kuvasz Egyesület – Elhelyezési és Tenyésztői Terv dokumentáció, HKE, 2019.01. 
Dan Rice:  A kutyatenyésztés  kézikönyve;  Alexandra,  2009.  (A tenyészállomány kiválasztása,  a
nevelés és a tenyésztési problémák című fejezetek.)
Dr. Jakab Ferenc: Kutyapszichológia; szerzői kiadás, Szekszárd, 2000. (I-II. fejezetek)
Buzády Tibor: Magyar kutyák; Nóra Kiadó, Budapest, pp 78-93., 132-143.

Másodfokú képzés:
Carol  Beuchat  PhD:  Simple  strategies  to  reduce  genetic  disorders  in  dogs;  Intitute  of  Canine
Biology, a study 29.12.2018.
Carol Beuchat PhD: Managing genetic disorders: „Just eliminate the bad gene”; Institute of Canine
Biology, a study 08.22.2015.
Carol Beuchat PhD: How to breed dogs better than their parents: the genetics of continuous traits;
Intitute of Canine Biology, a study 01.19.2019.
Dr. Jakab Ferenc: Kutyapszichológia; szerzői kiadás, Szekszárd, 2000. (A III. fejezettől végig.)
Buzády Tibor: Magyar kutyák; Nóra Kiadó, Budapest, korábban nem olvasott fejezetek.

Jelen dokumentum huszonöt oldalas.  
Készült  a  HKE Közgyűlése Budapest,  2019.03.30-i  határozata alapján.  Érvényességi  ideje  kezdete,  2020.01.13.  és
visszavonásig  tart.  A szakanyag  a  Hunnia  Kuvasz  Egyesület,  mint  felhasználói  jogtulajdona,  amelyet  a  HUKOSZ
számára közösen résztulajdonba adott át a Budapest 2021.01.10-i partnerségi megállapodás keretében. Szerzői jogok
tulajdonosa Hajnal Gyöngyi.
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