
HKE-TKJ-2/2022 

Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ

rendkívüli közgyűlési jegyzőkönyv 

2022. augusztus 23-án megtartott rendkívüli közgyűlésről 

Helye: Alapszabály szerint, ZoomUs, online - belépés személyi igazolvány és lakcím 

kártya felmutatásával, a képernyőn a résztvevő személy láthatóságával, élő szóban. 

Idelye: 2022.05.23.,17:00/17:30 

Jelen vannak: 

Szavazattal rendelkező tagok: 

Hajnal Gyöngyi  

Komáromi Ágnes 

Bednárik János 

Jurik Ferenc Imre 

Kis Anna Mária

Dr. Szili Katalin 

Jurik Ferenc Imre

Dr. Halász Péter László

Sziráki Gabriella

Bencs Mónika

Meier Viktória

szavazattal nem rendelkező tagok

Patakiné Rózsavölgyi Anikó

Gyulai Csaba Zsolt



Jelenlévők összesen: 13

Szavazóképes jelenlévők: 11/21

A közgyűlés 55%-os szavazatképességgel rendelkezett, második meghirdetett 
időpontban hozta meg döntéseit. A közgyűlés előzményeként kiosztásra, illetve 
kifüggesztésre került a meghívóval egyidőben a HKE EJB határozati dokumentuma 
Rácz Márta pártoló tag fegyelmi eljárásának lezárásaként, HKE-EJB-3/2022/F 
sorszámon. Kifüggesztve az egyesület honlapján. Kérdés, további módosító 
javaslat, egyéb témafelvetés a rendezvényt megelőzően a fajtamentés általános 
helyzetének és szervezetünk szerepvállalásának értékelésével, menhely alapítás 
lehetőségeivel kapcsolatos ismeretek tárgyában igény érkezett. Beadás adatai: 
Gyulai Csaba Zsolt, pártoló, 2022.08.17.

A közgyűlés tisztségei 

Levezető elnök: Hajnal Gyöngyi
Jegyzőkönyvvezető: Bednárik János
Szavazó bizottság: Komáromi Ágnes, Kis Anna Mária 

Levezető elnök megszavazása 

Igen 10 Nem 0 Tartózkodott 1 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

Jegyzőkönyvvezető megszavazása 
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Közgyűlés által jóváhagyva. 
Szavazó bizottság megszavazása

- Kis Anna Mária  
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Közgyűlés által jóváhagyva. Érintettek vállalták.

- Komáromi Ágnes 
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Közgyűlés által jóváhagyva. Érintettek vállalták.



Napirendi pontok 

1., Elnökségi és EJB beszámoló a Rácz Márta fegyelmi ügyében.

2., EJB határozat ismertetése és szavazás.
3., Egyéb felvetések, kérdések: 

-  Tanácskozás és döntéshozatal a fajtamentés általános helyzetének és szervezetünk 
szerepvállalásának értékelésével, menhely alapítás lehetőségeivel kapcsolatos ismeretek 
tárgyában.
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

1., Elnökségi és EJB beszámoló 

1, Az elnök kijelentette, 55%-os arányban, a második időpontban szavazóképes a 
közgyűlés. Majd megkezdte a beszámolót. 

Elnök ismertette Rácz Márta szervezethez csatlakozásának és munkásságának történetét.
A problémás esetek megjelenését és mibenlétét, a kommunikációs kísérleteket, a 
helyszíni kennel ellenőrzés elrendelését és a kennel ellenőrzés rendezvényének tényét. 
Ekkor az Elnök felkérte Bednárik Jánost és Sziráki Gabriellát, hogy ismertessék, mint 
jelenlévő bizottsági ellenőrök, hogy mi történt és mi kerül jegyzőkönyvezésre. A két ellenőr
ismertette, hogy Rácz Márta élt meghallgatáshoz való jogával és ismertették, hogy mit 
kívánt elmondani jegyzőkönyvbe tagtársunk. Dr. Halász Péter László átvéve a szót 
ismertette a jogi hátteret, a határozat jogi megalapozottságát, a törvényellenes és 
szabályellenes viselkedés mibenlétét és, hogy ő is személyesen kereste Mártát, de csak 
ígéretet kapott arra, hogy lehetősége lesz a jogi helyzetről tájékoztatni őt egy visszahívás 
alkalmával, amely nem jött létre. Márta nem vette fel, később nem tudta elérni. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

2., Szavazások fegyelmi eljárás ügyében

a., Közgyűlésünk megtárgyalta az esetet, meghallgatta a beszámolókat, megismerte a hivatalos 
helyszíni kennel ellenőrzés jegyzőkönyvének és az ellenőrzött tag jegyzőkönyvi vallomása 
tartalmait, áttekintette az EJB határozatot és szavazásán egy tartózkodás kivételével egyhangúlag
elmarasztalta Rácz Mártát. Határozatában némi változtatással az EJB által készített tervezetet 
elfogadta. 

Határozat: Az EJB határozatot elfogadtuk.   (Melléklet EJB elnök határozata   
változtatásokkal.)
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

b., Határozat: A korábban megkezdett törzskönyvi bejegyzéseket a határozati nappal a 
tenyésztésvezető ajánlása alapján, az érintett kutyák esetében, amelyek Rácz Márta CZ-Fénye 
nevű kennelében, génmentés, fajtamentés címszóval kerültek eljárás alá, rövidítetten 
kényszerűségből lezárja. A fajtában való elismeréseket, a törzskönyvi- és az egyesületi 
regisztrációt kötelezően fenntartja, de tenyészthetőségeket nem adja meg, mivel a kötelező 
csípődiszplázia szűrések egyetlen esetben sem kerültek benyújtásra és jelen eljárással 
szükségszerűen le kell zárnunk a törzskönyvbe vételi folyamatokat. Az érintett kutyák részére a 
továbbiakban az időközben elkészült, jogérvényes törzskönyvi bejegyzések alapján Rácz 
Mártának, vagy a kutyák jövőbeni gazdáinak bármikor van joga származást igazoló közokiratot 
kiváltani. Ennek módja írásbeli kérelem beküldésével és a mindenkor érvényes tarifa szerinti 
kiváltási díj megfizetése után lehetséges, amely minden esetben „N” jelű regisztrációs lap lehet 
csak. A kutyákkal a továbbiakban tenyészteni nem lehetséges. Kivételt képez amennyiben a 
jövőben bármely érintett egyed részére elkészül a csípődiszplázia szűrés, annak az eredménye a 
fajta egységesített tenyésztési terve alapján megfelelőnek minősül és a kutya még ivaros, 
lehetőséget adunk egy ismételt eljárás lefolytatására, amelyben vagy Rácz Márta, mint tulajdonos,
vagy a kutya új gazdája kérelme alapján, a fegyelmi eljárás miatti kényszerlezárás és a fajta aktív 
státuszából való kényszerkizárás megváltoztatását igényelheti az eljárásban megnevezett és 
adatolt egyedek irányában. Ez az eljárás az aktív állomány számára kötelezően előírt feltételek 
mellett történik a kérelmező saját költségén. 

Igen 11 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

c., Határozat: A határozat keltezési napjával a kötelező elszámolás szervezetünk felé jogi útra 
terelődik, ennek mértéke a korábban megküldött összesítő alapján 231.000.- + banki alapkamattal
megnövelt rész. A mai napon,  azaz 2022.08.23-án, illetve augusztus folyamán végig érvényes 
banki alapkamat 10,75%. (Ld: MNB) Az összes követelésünk tehát összegszerűen: 231.000.- 
+ 21.488.- = 251.488.- forint, azaz kettőszázötvenegyezer-négyszáznyolcvannyolc forint. A 
Közgyűlés, a követelés jogi úton való behajtásának megindítására felhatalmazást és 
megbízást adunk a HKE Elnöksége részére, mivel tagunk nem számolt el időközben. 
(Részletező, tételes listát a költségekről legutóbbi levelünkben már megküldte a HKE Rácz Márta 
részére.) Egyben kötelezzünk az Elnökséget, hogy a behajtatást legkésőbb 2022.október 1-ig 
kezdje meg! 
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

 d., Határozat: A Közgyűlés megerősítette határozatával, hogy Rácz Márta felelőtlen 
magatartásával, a fajta megmaradásának gondatlan veszélyeztetésével, a kuvasz fajtára 
érvényes törvények és szabályok be nem tartásával, átláthatatlan, el nem számolt 
támogatói pénzek gyűjtésével, és azok ismeretlen célú felhasználásával végezte fajtamentő
tevékenységét, amely törvénybe ütközik és, amellyel szervezetünk tagsága nem tud 
közösséget vállalni, ettől a magatartástól minden esetben elhatárolódik. 
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Közgyűlés által jóváhagyva.



3., Egyéb

Tanácskozás és döntéshozatal a fajtamentés általános helyzetének és szervezetünk 
szerepvállalásának értékelésével, menhely alapítás lehetőségeivel kapcsolatos ismeretek 
tárgyában. Dr. Halász Péter László ismertette a fajtamentés jogi hátterét és az állatvédelmet 
szabályozó jogi keretrendszert. A menhely alapítása és fenntartása feltételeit. Állatvédelmi 
szempontú ivartalanítási előírásokat. Hajnal Gyöngyi elnök, elmondta a tenyésztőszervezeti 
felhatalmazással ránk háruló felelősségek és lehetőségek viszonyát a kérdésben. Ismertette a 
várható előnyöket. Kiemelte az etikus tenyésztői szemlélet meghonosításának szükségességét és 
emlékeztetett a HKE Etikai Kódexére.

a., Határozat: A HKE továbbra is tenyésztőin keresztül végzi az elsődleges fajtamentési 
tevékenységét, amelynek célja génmentés, génmegőrzés, edukáció, fajta népszerűsítés. 

Tenyésztő az a szakember, az a szakmai alapegység, aki rendelkezik megfelelő fajtaismereti, 
tenyésztés szakmai, jogi, gazdasági és társadalmi alapismeretekkel, hogy tenyésztői kennelt 
vezessen, a fajta génmegőrzésével kapcsolatos bármilyen tevékenységet önkéntes formában 
végezzen, segítsen. A Tenyésztő definitíve nem feltétlenül tenyészt éves viszonylatban, de 
rendelkezik törzskönyves állománnyal, részt vesz az HKE szakmai munkájában. 
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

b., Határozat: A HKE Közgyűlése tudomásul veszi, hogy állami elismerése megosztott 
jogosultság, amelyben részes minden mindenkori szintén állami felhatalmazással bíró szervezet. 
Ezért Kuvasz Menhely felállításának kérdését elnapolja egy olyan pillanatra, amikor más 
szervezetek hajlandóságot mutatnak a téma megtárgyalására és közös lépések foganatosítására. 
Jelenleg még két hasonló státuszú szervezet van, akik elzárkóznak minden kommunikációtól, 
egyeztetéstől szakmai ügyekben.
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

c., Határozat: Megerősíti a HKE Oktatási és Edukációs Tervét. A HKE Elnökségét kötelezi a 
Közgyűlés, hogy az alábbi lépéseket tegye meg legkésőbb 2022.10.01-ig. Helyezze aktív 
státuszba a korábban engedélyeztetett Oktatási és Edukációs Tervet annak érdekében, hogy 
Rácz Márta esetét a jövőben elkerülhetővé tegye. Illetve kötelezze tenyésztőit, kuvaszosait 
legkésőbb a kennelnév kiváltását, vagy érvényesítését követő 1 naptári éven belül, hogy 
hivatalosan kezdjék meg tanulmányaikat ennek alapján hogyha a szervezetünk fajtamentő 
tevékenységével az általános tenyésztői üzemméreten felül kíván dolgozni, és/vagy az Elhelyezési 
és Tenyésztői Program keretében tételenként (!) legalább 200.000.-, azaz kettőszázezer forint 
értékhatárnál nagyobb támogatást kapnak. Előzetes feltételként írja elő, ha kenneltámogatást, 
fejlesztési forrásokat kívánnak igénybe venni.
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

d., Határozat: Fajtamentés címszóval költségvetési keret létesül. A létesítés időpontja a 
rendelkezésre álló források által megszabott keretrendszer. Megvalósítással megbízott a HKE 
Elnöksége. 
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

e., Határozat: Az általános tenyésztői üzemméretet a Közgyűlés vita után a Fajtamentő 
munkacsoport hatáskörébe utalta azzal a kéréssel, hogy tegyen javaslatot ennek mértékére, 
végezzen hatástanulmányokat, mérje fel a szakmai szükségességet és tegyen javaslatot, 
legkésőbb 2023.01-10-ig. Várhatóan a 2023-as év eleji közgyűlésünk szavazhat róla. Rácz Márta 
kizárásával munkacsoporti tagsága is megszűnik, viszont belép Sziráki Gabriella, Bencs Mónika 
és Patakiné Rózsavölgyi Anikó. Besegít Bednárik János. 
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Közgyűlés által jóváhagyva. 

Elnöki zárszó 

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

Jegyzőkönyv lezárva. Szatymaz, 2022.08.27. 

Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető 

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

HKE Elnök 


