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Beszámoló Kiterjesztett elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv 

, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége, Tenyésztésvezető (tanácskozási jogkörrel), Tenyésztési Bizottság – 
Dokumentum előkészítő munkacsoport képviselője Jánosi Zsolt (konzulensként), Felügyelő 
Bizottság (szabályosság felügyelete). Meghívottként – László Béla, tulajdonos, 
www.kedvezmeny.hu partnerünk képviseletében.
Dátum, helyszín: 2019.08.27.; Budapest, Csörsz utca 18.

 
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., Tenyésztési terv 

• Tokaji Attila, tenyésztésvezető, bemutatta az általa korábban készített és már 

fajtagondozásban jóváhagyott tervdokumentációt (Hungária Kuvasz Klub programja) és 
összehasonlítva elemezte a HKE korábbi hasonló célú dokumentációjával kapcsolatban. 
Megállapításra került, hogy a kettő tartalom megegyezik, az elképzelések ugyanazon 
irányba mutatnak és a szakmai alapvetések is megegyeznek. Az Elnökség megbízta a 
tenyésztésvezető urat, hogy Praktikusan rövidítse le a korábbi dokumentációt, a tartalmak 
változatlanságával együtt, illetve a függelékekbe helyezze át a vonatkozó hivatkozásokat.

• Prioritások 2019/2020: Minden kuvasz kerüljön látótérbe. Adatgyűjtés és rögzítés, online 

adatbázis. A származási lap információs bázis, de maga a kutya kell bizonyítsa 
rátermettségét, képességeit. A származási lap csak segédeszköz, a kutya az első. Az FCI
szabálya szerint két törzskönyvezett, származási lappal rendelkező kutya utóda 
jogosult automatikusan a regisztrációba vételre. Nem lehet egyéb feltételeket támasztani.
Származásáról igazolást kell kapjon alanyi jogon. E-származási nyilvántartás – EA-EB-
EC-vagy EF. Utóbbi az in-situ tartásmódú kutyák egyedi jelzéséhez. Rendeltetés szerű 
használat. Tartási körülmények, kutyatartás tudatosságának fejlesztése. Gazdálkodó 
tenyésztők preferálása. Edukáció, tenyésztés-szakmai ismeretek, tulajdonosi ismeretek 
rövid kurzusok. Legyen a lehető legtöbb tenyésztő állattartó, gazdálkodó. Általános 
tenyészcél: nagytermetű, egészséges, jó idegrendszerű, szociábilis, esztétikus, családi 
kutya létrehozatala. Szub-populációként létező, kritikus tömegként működő, dolgozó 
kuvaszok hazai és esetenként külhoni gazdaságokban. Kuvasz-piramis: 3 réteg. Alsó 
legszélesebb – Tartók rétege; középső réteg – Gazdálkodók, aktív feladatkör; legfelső és 
legvékonyabb réteg – TEnyésztők. Rétegenkénti speciális stratégia, programok. T-TE 
rétegek között ma spontán az átjárás, de kialakítandó és erősítendő a TE-G, T-G-TE 
kapcsolat. Származási lapok kiállításának klubszintű kezelésének ismételt bevezetése. A 
származási lapok ETSZ szintű kiállítása, korábbi szokásrend szerint.  

• Tenyészszemle: Küllemjegyek és a temperamentum egyenlő súllyal. FCI rendszerű 

bírálatok, francia bundás és vonatkozó tesztek, tereptapasztalatok rögzített, dokumentált 
formában. Szerződéses partnerek, méréseinek, tesztjeinek részben és egészben való 
elfogadása és tenyészszemle pontokban való megjelenítése. (Dömsödi Pásztorkutyás 

http://www.kedvezmeny.hu/


Találkozó,stb) Pontrendszer, összeadódó értékekkel, elért eredmények alapján, önkéntes 
alapon: esztétikai (dog show), funkcionális (in-situ, G, őv teszt, munkaalkalmassági 
vizsgák), egészségügyi szűrések, transzparens információ szolgáltatás, tenyésztőszervezeti 
elismerések, nemzetközi elismerések, nemzetközi minősítések, akkreditált tudományos 
kutatásokban való részvétel (Partnering: ICB, National Health Institue, NÉBIH, 
Állatorvostudományi Egyetem, stb). A regisztrált kutya alanyi jogon tenyészthető. 
Tenyészértéke a megszerzett pontjaival arányosan nő, illetve rétegződik.

A vitás kérdésekben a jelenlévők konszenzusra jutottak. Ellenszavazat nélkül az Elnökség a fenti 
pontokat elfogadta.

2., Könyv: “Kuvasz” + “Kuvasz - kisokos kiadás”

200 oldal, B/4 méret, kemény fedél, elől-hátul üres lap, térítéses + 10 oldal, füzet formátum, szöveg
ábrákkal, ingyenes, tenyésztőkön és a HKE irodájában, rendezvényein elérhető. 

Témakörök + felelősök “Kuvasz”:

• Mi a kutya? Mi a kuvasz?

Czéher György, Farkas Márta, Tokaji Attila, Soós Attila

• Történelem, kultúra

Czéher György, Soós Attila, Hajnal Gyöngyi

• Használat, rendeltetés

Tokaji Attila, Silvana Carlén, Agi Hejja, Farkas Márta, Soós Attila, Hódosi József?, Kóczián Imre

• Modern tudomány és a kuvasz 

Carol Beuchat, Elaine Ostrander, Hajnal Gyöngyi

• Kiegészítő alkalmazási módok

Thais Rossi Doninelli, Jorge Soares, Hajnal Gyöngyi – oktatás, fejlesztés, terápiák

Czéher György, Hódosi József?, Szabó Richárd - munkabázisú karakterkészlet 

• Tenyésztés

Tokaji Attila, Soós Attila, Kóczián Imre

Írások leadási időpontja: 2019.09.29, vasárnap éjfél!!!!!

Formátum: PDF + írható. Képek csatoltan, nem a dokumentumba illesztve! Times New Roman, 
másfeles sorköz. 

Kivételt egyedül Silvana Carlén élvez, aki súlyos betegsége okán kezelésekre jár, így lassabban 
készül a dokumentummal. Anyagát eddig leadta: Thais Rossi Doninelli és Agi Hejja. 

Témakörök + felelősök “Kuvasz – kisokos kiadás”:

Bevezetés a kuvasz tartásába ma és egykor. Információs kiadvány.



Tokaji Attila, Czene Attila, Horváth Balázs, Czéher György

Írások leadási időpontja: 2019.10.06, vasárnap éjfél!!!!!

Formátum: PDF + írható. Képek csatoltan, nem a dokumentumba illesztve! Times New Roman, 
másfeles sorköz.

Fotó: dog-foto – Horváth Balázs, Veszprém; Tervezett fotózás – 2019.10. hó utolsó 2 hete. 
Mátészalka, Szekér Múzeum. Időtartam: 1 munkanap. 

Nyomda: Kovács András – Kovács Nyomda, Kecskemét. Csodás Hagyatékunk Egyesület, 
Szatymaz. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 

3., Az elnökségi ülésre meghívott vendégünk, László Béla bekapcsolódott.  

Online adatbázis, GDPR szempontból rendezett, lefejlesztett háttér a Hunnia Card és a Hunnia 
Kuvasz Carokhoz. Belső osztályozási rendszer és szempontok szerinti csoportosítás adminjoggal 
rendelkezőnek engedélyezett, felhasználónak applikációs szinten lefejleszthető témakörök adottak. 
E-Card – vásárlói kártya leváltás, applikácó fejlesztések. Támogatási rendszer folyósítási 
alegységének működtethetősége alátámasztást nyert. Személyi és kutyás kártyák lejárati dátuma a 
kibocsájtáshoz képesti következő év június vége, azaz 2019. júniusi feltöltés estén a lejárat 2020. 
június vége fentartott HKE tagság esetén. A feltöltött összegek és szolgáltatások ez idő alatt vehetők
igénybe.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.  

Sztymz, 2019.08.30.

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE

Az Elnökség nevében 


