
Összehívás 
A HUNNIA Kuvasz Egyesület ETSZ a következő helyszínen és időpontban tartott értekezletet: 
Magyar Sportok Háza - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3, IV. em, tárgyaló, MASPORT-HKE ETSZ.  

2023.01.06-án 11:00 kezdettel. Az eredeti meghívó kiküldési ideje: 2022.10.20.  

Mindkét másik, meghívott szervezet 2022. decemberben megerősítette részvételi szándékát és 
elfogadta a kiküldött témajavslatokat. Saját témajavaslattal egyik másik meghívott szervezet sem élt.  

Az eredeti meghívóban 2023.01.06., 17:00 órai kezdettel hirdettük meg a rendezvényt, amely 
időpontot 2022.december elején a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet kérte korábbra módosítani. 
Ezért ugyanazon a napon, 2023.01.06-án 11:00 órai kezdetben egyeztük, amelyet az MKFE is 
elfogadott előzetesen. 

Résztvevők:  

HKE ETSZ részéről - Hajnal Gyöngyi elnök, Dr. Halász Péter László jogtanácsos EJB elnök, 
Bednárik János kuvasz fajtamentés munkacsoport vezetője.  

Az értekezleten nem vettek részt, illetve a részvételt lemondták:  

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (MKFE) részéről - Szabó István elnök, Zsóri Zsolt alelnök, 
Drágossy Zsolt tenyésztésvezető;  

Magyar Komondor és Kuvasz Egylet (MKKE) részéről - Kovács Attila elnök.  

A szervezőn kívül más szervezetek küldöttei nem jelentek meg. A Magyar Komondor és Kuvasz 
Egylet 2023.01.05-én telefonon és írásben jelezte, hogy betegség miatt nem vesz részt és helyettesítő 
képviselőt sem küld. A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület lemondó levelét 2023.01.06-án 
reggel kaptuk meg a HKE Titkárságtól. Ekkor a HKE ETSZ küldöttsége részben a helyszínen 
tartózkodott, részben úton volt a helyszínre.  

A jegyzőkönyv elfogadása 
A jegyzőkönyvet jelenlévők fogadták el. Utólagosan a részvételt lemondott további meghívottak nem 
írták alá, ezt nem is kínáltuk fela  részükre, mivel írásban megküldött lemondásukban előre jelezték, 
hogy nem kívánnak sem az adott alkalmon részt venni. Az MKKE írásben jelezte, hogy kétségei 
vannak további rétekezletek szükségességét illetően, a szervezet a továbbiakban nem kért értesítést. 
Az MKFE írásban jelezte, hogy akkor kíván újabb megbeszélést, hogyha az MKKE is szeretne részt 
venni, a szervezet nem kért értesítést a továbbiakban.   

Jelentések, napirend 
Előre kiküldött napirend:      

“A megbeszélés tervezett témapontjai: 

1., A kuvasz elismert tenyésztőszervezeteinek együttműködése megállapítása, rendes konzultációs 

fórum megalakítása. 

I. Kuvasz tenyésztőszervezeti értekezlet 
Értekezleti jegyzőkönyv



2., Az együttműködés kereteinek kijelölése. Képviselet. Döntéshozatal. 

3., Az együttműködés módszertanának meghatározása. 

4., Közös kommunikációs platform létrehozatala és a rendszeres információcsere témaköreinek 

elfogadása. Időszakos, opcionális témakörök megállapítása.  

5., Közös pályázati részvétellel kapcsolatos egyeztetések. 

6., Tudományos kutatások (működtetés, további partnerek bevonása). 

    a., természettudományok 

    b., társadalomtudományok” 

Előre kiküldött csatolmány az Agrárminisztérium hivatalos állásfoglalása MGEF/266-1/2022 
iktatószámon kibocsájtva. Zsigmond Richárd főosztályvezető ellenjegyzésével. Ügyintéző Dr. Módli 
Béla. Téma: A Hunnia Kuvasz Egyesület tenyésztési dokumentációjának elfogadása. Ennek az 
iratnak a megosztására azért került sor, mert a másik két szervezetnél olyan nyilatkozatok születtek, 
illetve véleményképviselet történt nyilvánosan, hogy nem fogadják el a HKE ETSZ szakmai 
dokumentumait, illetve ezek elfogadása kérdéses. Nevezett AM határozat igazolja, hogy minden 
tenyésztőszervezetnek el kell fogadnia a másik szervezet szakmai dokumentumait a sajátjaként. A 
helyszínen betekintésre nálunk volt a NÉBIH hasonló tárgyú határozata. 

Mivel a meghívottak nem jöttek el a rendezvényre és maguk helyett képviselőt, helyettest sem 
küldtek, a napirendi pontok megtárgyalására nem került sor. 

A rendezvény megnyitását követően Hajnal Gyöngyi a HKE ETSZ elnöke megállapította, hogy 
tárgyaló felek nem jelentek meg és ezért nem lehetséges az értekezlet előre egyeztetett 
témapontjainak megtárgyalása.  

A HKE ETSZ képviselői megállapították, hogy elfogadhatatlan a rendezvénytől való távolmaradás 
lemondása 24órán belül annak megkezdését megelőzően. Mindkét tárgyalópartner így járt el, ugyan 
az egyikük egészségügyi okora hivatkozva maradt távol és ezt nem bírálhatjuk felül, de sem 
helyettest, sem jogi képviselőt nem küldött maga helyett, amely életszerűtlen egy tenni akaró 
szervezetnél, ezért egyik lemondást sem érezzük korrektnek és elfogadhatónak.   

További munkát igényel 
A HKE ETSZ jelenlévő küldöttei megállípatották, hogy a másik kétszervezet hiányában szakmai 
döntések, a sérelmek és a kifogásolt, kérdőjeles szakmai működések nem rendezhetők, egyeztetések 
nem történhetnek, a 2022.10.20-tól a rendezvény napjáig tartó időszakban a másik két szervezet 
nem tájékoztatta a HKE ETSZ-t semm kifogásairól, magyarázatot nem kért esetleges eljárásainkra 
vonatkoztatva és nem tet javaslatot sem egyes szakmai gyakorlatok hatékonyabb összehangolására. 
Nem tettek javaslatot sem tenyésztésszakmai, sem szervezeti működési kérdésekben.    

Aktivitási irányvonal 
Parnerek híjján a HKE ETSZ küldöttei egyeztek meg abban, hoyg a HKE ETSZ megkezdett 
működési rendjét és szakmai eljárásrendjét a másik két szervezet minden bizonnyal helybenhagyta, 
elfogadta, hiszen nem jöttek el és kifogással sem éltek. Ezek után bármi elzárkózás, vagy el nem 
fogadásnak helye nem lehet más tenyésztőszervezetek részéről. Az értekezlet utasítja a HKE ETSZ 
elnökét, hoyg a legsürgetőbb üygekben kezdeményezzen írásos kommunikációt az érintett 
tenyésztőszervezet elnökével és kérjen tisztázást a HKE kérdéseire, problémáira fonotssági 
sorrendben egymás után véve az egyes témákat.    
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Új feladatok 
Az értekezlet új feladatokat nem jelölt meg. A megkezdett feladatait folytatja a HKE ETSZ, 
amelyekről szívesen tájékoztatta volna a másik két tenyésztőszervezetet, nyitott volna teret 
számukra a csatlakozásraaz elére eredményekhez és támogatásokhoz is, amennyiben azok eljönnek a 
megbeszélésre érdeklődésüket kifejezve. 

Hirdetmények 
A HKE ETSZ az értekezleten megjelent küldöttei a HKE ETSZ titkárságát arra kérik, hogy 
szíveskedjen a rendezvény tényéről, hátteréről és eredményeiről tájékoztatni hivatalosan a tagságot. 
Ugyanekkor a HKE ETSZ elnöke éresítse az ellenőrzést és felügyeletet biztosító szervezeteket, hogy a 
megküldött határozatokat bemutattuk, illetve lehetőséget tekintettünk a betekintésre, ezt előre 
jeleztük írásban és igyekeztünk megtenni mindent a problémák elhárítására, a rendezésre, a kuvasz 
tenyésztőszervezeteinek a magas színvonalú kapcsolattartás és munkamenet kialakítása érdekében. 
Értesítse a HKE ETSZ a finanszírozó intézményeket és magánszemélyeket, hogy a rendezvényen 
biztosítottuk a másik két tenyésztőszervezet számára a betekintési lehetőséget és csatlakozás kérését 
a finanszírozáshoz saját tagságuk számára. Nyilvánosan a HKE ETSZ honlapján megjelenített 
hirdetmény a témában nem létesül. Az értekezlet jegyzőkönyvei nyilvánosan a szokott módon a 
szervezeti dokumentumok között kerülnek közzétételre.      

Elnapolva 
A HKE ETSZ a rendezvényt megtartotta és teljesítettnek tekinti abbéli kötelezettségét, hogy 
rendezendő a problémákat lehetőséget adjon saját vállalásában a másik két szervezetnek a 
tájékozódásra, a megértésre és a kapcsolatok felvételére, munka folyamatok beindítására. Egyetlen 
témapontot sem napolt el az értekezlet a másik két szervezet megjelenésének elmaradása miatt, 
mivel a lemondások az üzleti 24 órán belül történtek és ezért nem elfogadhatóak. 

A távolmaradottak a jegyzőkönyvet nem kívánták utólagosan sem aláírni. A dokumentáció 
kiegészítéseként és alátámasztására a tárgyalóteremről fényképfelvétel készült. 

Jelenlévők: 

Hajnal Gyöngyi 

Bednárik János 

Dr. Halász Péter László

Budapest, 2023.01.06., 11:30

Titkár - Gyulai Csaba Zsolt Jóváhagyás dátuma
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