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Közgyűlési jegyzőkönyv
Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ 

2021. június 4-én megtartott közgyűléséről 

Helye: Alapszabály szerint, ZoomUs, online - belépés személyi igazolvány és lakcím 
kártya felmutatásával, a képernyőn a résztvevő személy láthatóságával, élő szóban.
Idelye: 2021.06.04.,18:00 

Jelen vannak 

Szavazattal rendelkező tagok:
Hajnal Gyöngyi
Czene Attila
Komáromi Ágnes
Bednárik János
Ormándi Gábor
Pándi László  (képviselte megbízással Kis Anna Mária)

Farkas Mária (képviselte megbízással Bednárik János) 

Kis Anna Mária 

Jurik Ferenc Imre 
Mári Ilona
Juhász Péter
Kovács Imre
Bazsó Mihály (Kangal Klub Hungary Tenyésztő Egyesület) 

Pártoló tagok: 

dr. Krajcsovics László 

Kiss Anett
Gyulai Csaba Zsolt 

dr. Szűcs Ágota 

---------------------

Meghívott vendég: Bosnjak Tibor és Kása Lívia 

A meghatalmazások bemutatásra kerültek. 

Jelenlévők száma összesen: 19

Szavazóképes jelenlévők száma: 13

A közgyűlés több, mint 50%-os szavazatképességgel rendelkezett, hozta meg 
döntéseit. 



A közgyűlés előzményeként kiosztásra került az Alapszabály módosított tervezete, 
a 2020-as évi pénzügyi beszámoló és szakmai tevékenység segítésére 
jogszabályváltozási összefoglaló. 

Hajnal Gyöngyi elnök indítványozására bemutatásra került a KuvaszCom információs és 
törzskönyvezési online regisztrációs rendszer és törzskönyvi adatbázis. Részletes 
bemutatás Bednárik János és Gyulai Csaba Zsolt rendszergazdák által történt. 

A lényeg a “kutya” . Az adatbázis segítség kell legyen, mely értünk van. A KuvaszCom 
online irodai terület, pályázatokhoz nyújt segítséget, oktatási anyagokat tartalmaz. 
Várható indulás: 2021.07.01.

Várható fejlesztői zárás: 2022.03.01.

Kivitelező: Cantinart Kft.

 

A közgyűlés tisztségei 

Levezető elnök: Hajnal Gyöngyi 

Jegyzőkönyvvezető: Kis Anna Mária 

Szavazó bizottság: Bednárik János, Gyulai Csaba Zsolt 

Hajnal Gyöngyi elnök, köszöntőt mond és megnyitja az alkalmat.
Köszöntés után a levezető elnök felkéri a jelen lévő tagokat a levezető elnök a 
jegyzőkönyv vezető valamint a szavazó bizottság megszavazására. 

Levezető elnök megszavazása 

igen: 12 nem: - tartózkodás: 1

Közgyűlés által jóváhagyva.

Jegyzőkönyvvezető megszavazása 

 igen: 12 nem: - tartózkodás: 1

Közgyűlés által jóváhagyva.

Szavazó bizottság megszavazása 

igen: 11 nem: - tartózkodás: 2

Közgyűlés által jóváhagyva.

Napirendi pontok 

1., Elnökségi beszámoló

1/A., (Napirend módosítva.)



1/B., Elnöki beszámoló 

1/C., MEOESZ tagság megszavazása

1/D., Alelnöki beszámoló 

1/ E., Etikai Bizottság beszámolója 

1/F., Alapszabály módosítása

2., Pénzügyi beszámoló 

3., Egyéb felvetések, kérdések 

 igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva.

1. Elnökségi beszámoló 

1./A., Az elnök kijelenti, 52%-os arányban szavazóképes a közgyűlés. Az elnök javasolja 
megszavazásra Kása Lívia beszámolóját a Takarékbank számlavezetésével, valamint a 
jelenlegi jogszabályokkal kapcsolatban. 

Határozat: Kása Lívia lehetőséget kap beszámolóra.

 igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva.

Az elnök felkéri Kása Líviát a beszámolóra a napirend EGYÉB szekciójában, aki a  
felkérést elfogadta. Téma: Jelenlegi jogszabályok, számlavezetés, hitel lehetőségek. 

1./B., Elnök beszámolója és szavazás

Tavalyi év ismertetése:
Egyesületünk ETSZ státusza.
dr. Krajcsovics László tenyésztés vezető - mintavétel, eredmények, Elhelyezési és 
Tenyésztői Program.
ÖHGT online találkozó. NÉBIH vizsgálata, mindent rendben találtak az Egyesületnél. 
A helyzet más egyesületeknél is vizsgálatot eredményezett.
Elnöki köszönet mindenkinek a kitartásért.



MEOESZ - FCI reláció.
MKFE - vel való jelenlegi kapcsolata, helyzete az egyesületnek. 

Nekünk alap feladatunk a független törzskönyvezés. Határon túli problémák kezelése.
MEOESZ-hez való csatlakozása egyesületünknek: 

• -  Bazsó Mihály hozzászólása: - Miért van erre szükség? 

• -  Czene Attila hozzászólása: - Az elmúlt 2 év diplomáciáját követve szükséges a 

csatlakozás. Minisztériumi javaslat is. 

• -  Juhász Péter: - Kiállításra járáshoz is kell az FCI törzskönyv, FCI törzskönyvhöz a

MEOESZ is kell. 

• -  Czene Attila:- Péter is azt javasolja adjuk be a kérelmet. A minisztérium is így 
látja. Fontos, hogy Kárpát-medencén belül tudjunk gondolkodni, melyhez Dr. Szili 
Katalin, elnökhelyettes asszony tud segítséget nyújtani. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.

 igen: 12 nem: - tartózkodás: 1

Közgyűlés által jóváhagyva.

1./C., Szavazás a MEOESZ-hez tagfelvételi kérelem beadására, Elnökségi 
megbízás. 

Határozat: A HKE Elnöksége felhatalmazást kapott, hogy legkésőbb 30 napon belül
adja be a MEOESZ felé a csatlakozási kérelmet és a szükséges dokumentációt. 
Felhatalmazást kapott, hogy megtegyen minden szükséges lépést és nyilatkozatot 
azért, hogy megfeleljen a csatlakozás feltételeinek a HKE. A közgyűlés megjelölte, 
hogy a HKE szerződéses tag kíván lenni és az elismert tenyésztőszervezeti szekció 
tagságát kérelmezi. 

 igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva. Indulás: 30 napon belül. Felelős: Elnökség

Elnök Asszony felkéri az alelnököt a beszámoló megtartására. 

1./D.,  Alelnök beszámolója és szavazás

A jövő attól függ, milyen pályázatokat tudunk megnyerni. Az ETSZ státuszt 
megkaptuk, be kell mutatnunk a programot, hogy milyen irányba tudunk elmenni. 
Milyen elképzeléshez kérjük az Állam segítségét. A mi Egyesületünk olyan 
érdekképviselet kell legyen, mely minden állampolgárhoz el tud jutni. 
Bizonyítottunk! Az elnökség megtette a magáét. Szili Katalin elnökhelyettes 
asszony tervei ezután fognak előtérbe kerülni. Jövőt építő saját programokat 



tudunk tervezni, kivitelezni. A hungarikum kincs! Kellenek az eddig megbeszélt 
kritérium-rendszerek. Partnerségben gondolkozunk.

Hozzászólás: 

• -  Juhász Péter: - Lesznek Falka Napok Aggteleken, ahol reprezentatív 
megjelenésre lesz lehetőség, mint például a Takarékbank. A Hunniát be lehetne 
mutatni roll-upokon. Egy nap kitelepülni sátorral, promotálni a kuvasz fajtát. 

• -  Hajnal Gyöngyi: - Csináltunk már ilyet. 

• -  Czene Attila: - Ember és a kuvasz program helyi, pár száz fős rendezvények. 
Találni kell olyan társadalmi szervezeteket minden megyében, akik partnerek. 

• -  Hajnal Gyöngyi: - Regionális klubnapokat szervezünk. Lehet igényelni ennek a 
szervezését, ezt támogatni is tudjuk anyagilag. Idén a 2. félévben. Jó lenne, ha 
lenne 1-2 társad akikkel együtt tudnál működni az aggteleki rendezvény kapcsán. 
Írj emailt a szervezőknek a kondíciókról, egy napra megszervezzük. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.

igen: 12 nem: - tartózkodás: 1

Közgyűlés által jóváhagyva.

1./E., EJB beszámoló és szavazás, dr Halász Péter László az Etikai és Jogorvoslati 
Bizottság elnöke, jogtanácsos beszámolója, melyet felkérésre Hajnal Gyöngyi elnök 
tartott meg.
Két ügy volt tavaly, mindkettő tenyésztőkkel szemben.
a., Surányi Krisztina figyelmeztetésben részesült. Tagtársunk nyilatkozott többször, 
nyilvánosan arról, hogy nem tagja egyesületünknek, illetve később, hogy nem lehetséges 
a kilépés bárhogyan is akart, nem hagytuk kilépni. A valóságban végig tagunk volt és nem
jelezte, hogy távozni akar. 2020. decemberben kapott EJB értesítést arról emailben, hogy 
megindult egy vizsgálat ezzel kapcsolatban, amikor lehetőséget kapott magyarázat 
megadására, problémák felvetésére vagy az azonnali kilépésre. Az EJB felkérte, hogy a 
továbbiakban ne kövessen el azzal vétséget, hogy méltatlanul rossz hírbe igyekszik 
keverni az Egyesületet. Jelezze írásban az Alapszabály alapján: ki akar-e lépni vagy sem 
2020.12.31-ig. Nem jelezte távozni akarását a megadott időpontig, így tagsága megújult. 
Két hete jelezte kilépési szándékát, amleyet mindeki olvashatott emailben. Elfogadtuk. 

b., Tokaji Attila ellen fegyelmi eljárást indítottunk, melynek kitiltás lett az eredménye. 
Tenyésztésvezetőnke jelentkezett az Egyesületünkbe való belépést követően 2019 
nyarán. Felkérte az Elnökség, hogy vegyen részt az ETSZ pályázat előkészítésében, 
amelyet elvállalt. Azonban munkáját hanyagul végezte és ezzel erkölcsi károkat okozott a 
HKE-nek az Agrárminisztérium előtt, melynek kijavítása legalább két hónapba került más 
tagoknak. A neki címzett megkeresésekre nem válaszolt 30 belül és azon túl sem. 
Reklamációk eredtek ebből. Az Elnökségi ülésekre amikor meghívást kapott, vagy nem 



jött el, vagy sokat késett és ezzel feltartotta a munkát. Időnként jelezte elégedetlenségét, 
de nem adott magyarázatot. Zátonyra futott vele a kapcsolat. Tenyésztésvezetőként 
kölyök támogatásban két alkalommal részesült, laptopot, adathordozót kapott. Nem 
számolt el a támogatásokkal, lemaradásban volt azzal, hogy a nála lévő két finanszírozott 
kölyköt elhozza a kötelezően előírt orvosi mintavételekre és vizsgálatokra. December 31.-
ig sem pedig a pótidőpontig, 2021. január 15. éjfélig sem számolt el a rábízott 
támogatással, mely összesen 200 eFt. Nem reagált semmire, nem vette fel a telefont, 
postai leveleket nem vette át, az emailekre nem reagált. Az irodánk elérhetősége évek óta 
változatlan. Az EJB minden jogi lépést megtett. December 31.-én fegyelmivel szűnt mega 
tagsága. Bírósági eljárás indult ellene. A Törvényszék elismerte jogkövetelésünket. 
Kártérítést követel az Egyesület. Ennek kapcsán Soós Attila és Kóczián Imre is 
megbántódtak. A közösségi élet nem tiszteletben tartása történt. 

Határozat: Surányi Krisztina egykori tag figyelmeztetését és Tokaji Attila egykori 
tenyésztésvezető és tag fegyelmivel történt eltávolítását helyben hagyta a közgyűlés és a 
szabályzataink értelmében tudomásul vette, hogy a két említett személy a továbbiakban 
újabb tagfelvételi kérelmük esetén kizárólag a HKE Elnöksége döntése alapján vehetőek 
fel és akkor is kizárólag pártoló tagként, két év türelmi idővel. Az Egyesület belső 
pályázataiban és az ezekből származó előnyökben Tokaji Attila többé nem vehet részt, 
ezekből végleg kizárásra került. 

 igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva.

1./F., Alapszabály módosítása, szavazás

ETSZ pályázatunk tárgyalási szakaszában az Agrárminisztérium előírt változtatásokat az 
Alapszabályunk tagsági viszonyaiban. A szöveg tervezetét előre kiosztottuk.

Határozat: A HKE Közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta a változtatásokat és felhatalmazta 
az Elnökséget, hogy az új szöveget adja be a Cégbíróságra. 

 igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva. Indulás: azonnali hatállyal. Felelős: HKE Elnökség.

2., Pénzügyi beszámoló - Gulyás Zsuzsa/Hajnal Gyöngyi 

A pandémia miatt közgyűlési határozat nélkül május 30-án beadtuk az elszámolást a 
Cégbírósághoz. A profilunkra fel lesz töltve, ott lesz látható. 4.100.000 Ft volt a bevétel, 
melyet alapvetően szakmai működésre költöttünk. Ebből 4-600.000 Ft volt a 
postaköltség. A többi fejlesztés, elhelyezés, tenyésztés, online klub napok. 3 online 
verseny finanszírozása. Mintavételek költsége, labor költség. DNS kártya, melyre tömeges
igény volt, sikerült az árból lealkudni. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.

 igen: 12 nem: - tartózkodás: 1



Közgyűlés által jóváhagyva.

3. Egyéb felvetések, kérdések 

3./A., Tenyészcél meghatározása. Tenyésztés jogi keretei. Tenyésztésvezető 
javallatai, szavazással. 

Hajnal Gyöngyi: Őstermelői vállalkozások a tenyésztők számára Magyarországon. 
Januárban alakult ki az a teaor szám, ami a tenyésztőkre vonatkozik. 2.000,-Ft a kártya, a 
falugazdásznál kell bejelentkezni. November, december előtt adóprobléma, minimálbér 
szerinti adózás. Utána több, mint 10.000.ooo Ft-ig adómentesség.
A kutyák nemzeti kultúrkincsek is, nem lehet piacoztatni. Civil környezetben elképzelve 
támogatható, finanszírozásra kerül. 

Olyan tenyésztő szervezet kell: minimális regisztráció, olyan almok amik a fajtát 
szolgálják, írányítani lehessen a tenyésztést. 

dr. Krajcsovics László: - Felmerülő kérdés bennem!? Vannak tenyészértékek, kutyák 
amiket meg kell fizetni. A fajta felfuttatása nehéz dolog. A fajtát felhozni, értéket 
megtartani. Végig kell gondolni mi a cél. 

A tenyésztést vezető nem megmondja, hogy mit tegyen a tenyésztő, hanem segítse a 
tenyésztőt abban, hogy maga döntsön. 

Kovács Imre: - Felduzzasztjuk az állományt, kiemeljük a jót. Rég a fejünkben van. 
Kiöntöttünk sok kutyát a fürdővízzel együtt.
Az állományt kell felduzzasztani, hogy jó kutyákat tudjunk kivenni. 

Az alomból is kell szelektálni. Felkutatni kutyákat a vérfrissítés miatt. Nyissuk a 
törzskönyvet. 

Juhász Péter: - 30 év eltelt. Sok favorizált kannal volt fedeztetés, szűkült az állomány. 
Előtérbe kerültek rejtett betegségek. Kanok, szukák szóródtak ki, hogy PRA mentes 
legyen a kutya. Mégsem az. Lassan nem lehet miből szelektálni. 

dr. Krajcsovics László: Baj, hogy egyszerre akarunk mindent. Nem génre, hanem 
teljesítményre kell szelektálunk. Kell egy megfeleő állomány, amiből tudok szelektálni.
Ti határozzátok meg a tulajdonságot, amit szeretnétek favorizálni. 

Juhász Péter: Ma a PRA a legutolsó szempont. 

dr. Krajcsovics László: - Akkor nem kell foglalkozni vele. Amíg a fenotípusos szépségre 
megyünk, sokkal nem jutunk előbbre.
Milyen teljesítményt tegyen le a kutya az asztalra?
Mit szeretnénk? 

Ki kell tűznöm egy célt! Mit tudjon a kuvasz!? 

Ormándi Gábor: - Az élhető kutya szubjektív. Nekem mi, én tudom. “Ám blokk” kell jónak 
lenni. 



dr. Krajcsovics László: - A fajtát kell megmenteni. A feladat, hogy állományt kell 
duzzasztani.
Fél éves kor előtt kell vizsgáltatni a kutyát. Ha változtatok a takarmányozáson 
szükségszerűen, nem fogok kidobni kutyát PRA probléma, diszplázia miatt.
Idő előtt el kell kezdenem a szűrést. Minél jobban szűrök, annál jobban tudom a genetikai 
állományt növelni.
A diszplázia változtatható, a PRA nem.
Amiből tudunk mentesülni, próbáljuk. 

Juhász Péter: - Megnézem kinek milyen kutyát adok oda. 

dr. Krajcsovics László: - Olyan kutyát kell tenyészteni, aminek az adaptációs készsége jó. 
Alkalmazkodó képessége kell legyen. 

Ti határozzátok meg a fajtát. Közös a cél. 

Kovács Imre: - A tenyész cél, ami szentírás kell legyen.
Az elmúlt évek tapasztalataiból tudjuk azt, hogy meg kell határozni, csak ehhez nem 
mindenki csatlakozik úgy ahogy kell. 

Hajnal Gyöngyi: - Törzskönyv nyitás, diszplázia felvetése a Minisztériumnál. 

Határozat: A közgyűlés kijelöli a kuvasz wesen és alkalmazkodó képességének 
favorizálását a tenyésztésben. Arra kéri a HKE tenyésztő tagjait és azokat, akik ugyan 
nem tagji, de tenyésztőként követni óhajtják a tervet, hogy a 2021-2022-es idényben a 
párosításaiknál a tavalyi, a „Kuvasz feje” szempont mellé szíveskedjenek beemelni ezeket 
is. 

igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva.

3./B., Kása Lívia: - Az egyesület a Takarékbanknál vezeti a számláját.
Vannak pénzügyi csomagok, amiket egyénre szabnak. Olyan állami támogatások, amiket 
csak a Takarékbanknál lehet igénybe venni, kifejezetten vállakozások részére.
Akinek még nincs számlája, tudunk segíteni.
Nem kizáró ok, hogy máshol van számlavezetés.
Van közöttük 0%-os kölcsön is.
Gyöngyinek tudok tájékoztatót küldeni, de személyesen én is kereshető vagyok. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.

igen: 13 nem: - tartózkodás: -

Közgyűlés által jóváhagyva.

Elnöki zárszó 



Hajnal Gyöngyi: - Köszönjük mindenkinek a jelenlétet! Jó éjt! 

Jegyzőkönyv lezárva.
Szatymaz, 2021.06.07.

Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető

Szavazat számláló bizottság tag 1., Szavazat számláló bizottság tag 2.,

HKE Elnök


