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A  Hunnia  Kuvasz  Tenyésztői  és  Kulturális  Egyesület  ETSZ  (HKE),  államilag  elismert
tenyésztőszervezetként  az  általa  gondozott  kuvasz,  hungarikum  kutyafajta  tiszta  vérben  és
minőségben való megtartása miatt az alábbi határozatot hozta meg rendes Elnökségi ülésén a fenti
időpontban és helyszínen: 

1., A hiteles minőségbiztosítás igénye miatt a továbbiakban, TILOS olyan, a kuvasz kutyafajtában
aktív tenyésztői kennelek elfogadása, illetve az általuk törzskönyvezett egyedek Magyarországba
behozatala, szerepeltetése és törzskönyvi nyilvántartásba vétele, amely egyedek külföldön születtek
és a születési hely, ország törzskönyvezési rendszerében olyan nevekkel kerültek nyilvántartásba
vételre, vagy felmenőik között van olyan, amely egyed nevében szerepel eredetvédett kifejezés.

2., Fentiek érvényesek különös tekintettel az alábbiakra:

Hungarikum
Hungaricum

A HKE előírja,  hogy  Hungarikum,  vagy  Hungaricum néven,  illetve  ezekkel  kombinált  kennel
nevekkel regisztrációba került egyedek, mint 
- élő állat import,
- ETSZ törzskönyvi nyilvántartásba vétel, 
-  ETSZ  rendezte,  védnökölte,  vagy  általa  támogatott  szakmai  rendezvény  (pl:  klubkiállítás,
tenyészszemle, stb.) nevezés, részvétel és címkiadás – Akkor is, ha az Magyarországon és, ha azon
kívül kerül megtartásra egyaránt.-,
- határon túli szakmai támogatásokban való részvétel és finanszírozás (Mind hazai állami vagy CSR
alapokból történő folyósítás, mind magyar EUs forrásból támogatott esetében egyaránt.),
- érintett kutyától származó szaporítóanyag importja,
- érintett kennel és kutya, fajta népszerűsítő tevékenységben való részvétele,
- sajtó, vagy egyéb kommunikációs termékben való kennel, illetve eb megjelenése, megjelenítése,

TILTOTT!

A határozat érvényes mindazon kutyákra, amelyek viselt kennelneveik miatt direktben a határozat
hatálya alá esnek, és olyanokra is, amelyek ezek leszármazottai, azaz a törzskönyvi nyilvántartás
alapján készült származási igazoláson a felmenőik között szerepel olyan kutya, amely neve által
indirekt érintettségűek jelen határozat által.

Érvényesség kezdete:
A  HKE  jelen  határozata,  a  határozat  meghozatala  napjától  érvényes  Magyarország,  mint  a
fajtagazda  ország  területén  és  a  fajtagazda  ország  által  elismert,  a  kuvasz  fajtában  aktív
tenyésztőszervezetek aktivitásaiban, ügymenetében egységesen.



Indoklás: A megnevezett elnevezés eredetvédett.  Magyarországon a jelölt megnevezés (és annak
idegen  nyelvi  átiratai,  fordításai)  minőségbiztosítást,  minőségi  garanciát  jelöl,  amely  elnevezés
használata engedélyköteles. Engedély nélküli használat esetén törvénysértés és megtévesztés esete
forog fenn.

A határozat érvényessége: 
A határozat visszavonásig érvényes. 
A határozat visszavonását az azt kibocsájtó szervezet Elnöksége végezheti. 
A határozat nem ismerete nem mentesít annak érvényessége alól. 
Jelen  határozatot  minden a  kuvasz  fajtában aktív  ETSZ köteles  végrehajtani  és  ennek tényéről
informálni az eredeti kibocsájtó szervezetet, azaz a HKE-t. 

Mentesség a határozat alól: 
Az érintett külföldi kennelek és kutyák tulajdonosai az Agrárminisztériumtól kérhetnek engedélyt a
névhasználatra. Azok a kennelek és azok a kutyák mentesülnek ezen határozat hatálya alól, amelyek
rendelkeznek a megfelelő engedéllyel és ezt hitelt érdemlően bizonyítani is tudják. 

A határozat megsértése:
A  határozat  megsértése  szabálysértésnek  minősül  és  pénzbüntetéssel  jár.  A  HKE  EJB  által
megállapított  büntetési  összeget,  az  elmarasztaló  határozat  érvényességi  dátumától  számított  14
naptári  napon  belül  a  HKE  bankszámlájára  történő  befizetéssel  köteles  az  elmarasztalt  kennel
tulajdonosa,  vagy  az  elmarasztalásban  érintett  kuvasz  tulajdonosa  megfizetni.  A befizetést  attól
függetlenül  meg  kell  tenni,  hogy  érintett  fellebbezést  nyújt-e  be  a  határozat  ellen.  Az  utalás
történhet forintban vagy euróban.

Fizetés elmaradása:
Amennyiben a  HKE EJB elmarasztaló határozatában megszabott  bírság nem kerülne határidőig
megfizetésre, akkor a HKE jogosult dokumentumok visszatartására, hatáskörében az érintett kennel
tevékenységének további korlátozására, a kennel név végleges érvénytelenítésére. Végső esetben a
tenyésztő tenyésztői jogkörének elfogadása kerül visszavonásra. 

Fellebbezés: 
Jelen határozat értelmében meghozott elmarasztaló határozatok ellen fellebbezni a HKE Elnökéhez,
illetve  a  továbbiakban  annak  Felügyelő  Bizottságához  lehet.  Jogi  rendezés  ügyében  a  Szegedi
Törvényszék, Magyarország az illetékes. Szervezeti elérhetőségek a HKE honlapján találhatók. A
fellebbezést a HKE köteles 30 naptári napon belül elbírálni és ennek eredményét nyilvánosságra
hozni kommunikációs felületén.

Az Elnökség a fentieket egyhangúlag szavazta meg.


