
Összehívás 

A HUNNIA Kuvasz Egyesület ETSZ a következő helyszínen és időpontban 
tartott értekezletet: ZoomUs online - Magyar Kuvasz Fajtagondozó 
Egyesület 2023.02.22-i reklamációja alapján, mely szerint is a 2023-01-06-
i személyes megjelenésű I. Kuvasz tenyésztőszervezeti értekezlet 
rendezvény után igényeltek újabb időpontot. Erre csak online tudtunk 
lehetőséget adni tekintettel arra, hogy beosztásunk egyebet nem engedett 
meg. 

2023.03.03-án 18:00 kezdettel. Az eredeti meghívó kiküldési ideje: 
2022.02.08.  

A 2023.01.06-án megtartott, de sikertelenül zárult rendezvény napirendi 
pontjait ismételtük meg.

Résztvevők: 

HKE ETSZ részéről - Hajnal Gyöngyi elnök, Dr. Halász Péter László 
jogtanácsos EJB elnök, Czene Attila alelnök 

Az értekezleten nem vettek részt, illetve a részvételt a rendezvény előtt 
legalább 48 órával lemondták: 

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (MKFE); 

Magyar Komondor és Kuvasz Egylet (MKKE).  

A jegyzőkönyv elfogadása 
A jegyzőkönyvet a jelenlévők fogadták el és hitelesítették.      

Jelentések 
A rendezvényen jelentéstétel nem történt.     

További munkát igényel 
A HKE ETSZ jelenlévő képviselői határozatot hoztan annak tárgyában, hogy tudomásul veszik a 
másik két tenyésztőszervezet elutasító magatartását a kuvasz hungarikum kutyafajta érdekében a 
tenyésztőszervezeti együttműködésben. Az egyeztetések, értekezletek további szervezésétől és 
részvételétől tartózkodunk egészen addig, ameddig a tartnerek hozzáállásában változást nem 
tapasztalunk.    

II. Kuvasz tenyésztőszervezeti értekezlet  

Értekezleti jegyzőkönyv



Szakmai irányvonal 
A kuvasz számára a tenyésztésben jelenleg aktív és államilag jóváhagyott rendszert nem kívánjuk 
módosítani. Társzervezetek részéről sem tapasztaltunk igényt az ilyen tárgyú egyeztetésekre. 
2021.szeptemberi tenyésztési terv módsoító indítványukat mint ismeretes a társszervezetek 
elutasították.    

Új feladatok 
Új feladatok nem kerültek kijelölésre.   

Hirdetmények 
A HKE ETSZ részéről az értekezleten megjelent küldöttek 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 
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 tájékozódás lehetőségét, a 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, munkafolyamatok beindítására. Elnapolás nem 
történt. 

A távolmaradottak a jegyzőkönyvet nem kívánták utólagosan sem aláírni, 
értesítést nem kértek.

Titkár - Gyulai Csaba Zsolt 

Jelenlévők: 
Hajnal Gyöngyi  

Czene Attila  
Dr. Halász Péter László 

Jóváhagyás dátuma: Budapest-Online, 2023.03.03., 19:30
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