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Beszámoló online elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv 

, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége, Dr Krajcsovics László tenyésztésvezető és Dr. Halász Péter László EJB 
elnök.
Dátum, helyszín: Online, ZoomUs, 2021.12.03.,; ASZ-ban foglaltak szerint.

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., Az Elnökség határozatban rögzítette a tenyésztéshez kötelező csípődiszplázia szűrések bírálatait
kibocsájtó  fórumok  módosítását  a  HKE-05/2021.  Számú  határozatában.  Jelen  határozatban  ezt
megerősíti  és  egyben  úgy döntött,  hogy 2022.01.01.  után  nem fogadja el  a  Magyar Kisállat
Ortopédiai  Egyesület  (MKOE) leleteit  csak akkor,  ha azokhoz eredeti,  írásos,  a  benyújtás
napjától  számítottan  30  napnál  nem  régebbi  nyilatkozat  kerül  becsatolásra  a  szervezet
mindenkori elnökétől, vagy szakállatorvosi bírálat elvégzéséről szóló hiteles dokumentumot,
amennyiben a kettő azonos eredményt tartalmaz. (FIGYELEM! A szakállatorvosi bírálatot végző
orvos nem lehet az MKOE elnökségének tagja, szerződéses partnere. Ennek ellenőrzése a benyújtó
feladata!) A Hunnia Kuvasz Egyesület (HKE) nem fogadja el továbbá jelzett időponttól azokat a
más  felhatalmazottsággal  bíró,  a  kuvasz  fajtában  aktív  tenyésztőszervezetek  által  kiállított,  a
tenyésztéshez kapcsolt bármi dokumentációt, amely kibocsájtásához az MKOE bírálati eredményét
használták fel, amennyiben nem kerül beadásra egyúttal a beadás napjától számítottan 30 napnál
nem régebbi írásos nyilatkozat az MKOE elnökétől az adatok valódiságát igazolandó. 

Indoklás: Az MKOE nem mutatkozott  nyitottnak együttműködés irányában, így nem tudjuk biztosítani  azt,  hogy a
hozzánk benyújtott  MKOE eredmények érvényességét ellenőrizni  tudjuk. Ez pedig az állami elismertségből fakadó
feladatunk.  A jelenleg  munkálkodó,  a  kuvasz  fajtában  aktív tenyésztőszervezetek,  a  Magyar  Kuvasz  Fajtagondozó
Egyesület  (MKFE)  és  a  Magyar  Komondor  és  Kuvasz  Egylet  (MKKE)  sem  kívánt  olyan  szakmai  kapcsolatot
kialakítani, amelynek keretében az információbiztonság, az információ érvényességének ellenőrzése a többi szervezet
részéről is garantált tudna lenni. 

A vitás kérdésekben a jelenlévők konszenzusra jutottak. Ellenszavazat nélkül az Elnökség elfogadta.

2., Mint ismeretes az MKFE szervezetnél idén februárban aktuálisan egy több évre visszamenőleges
csípődiszplázia hamisítási ügyre derült fény és máig nem nyert ez megoldást oly módon, hogy az
érintett szervezet szakmai garanciát és felelősséget vállalt volna az általa érvényesített adatokért.
Mivel  az  érintett  ügy  és  annak  sértettjei  máig  nem  tudják  garantálni  a  náluk  lévő
dokumentumok adatolt  tartalmainak valódiságát  és  az  érintett  egyedekkel  való  tenyésztői
munka folyamatos tagjaik között, ezért a HKE nem tekinti érvényesnek azokat a szakmai
dokumentumokat,  amelyek  érintettek  az  MKFE  2021.02.07-én  meghozott  határozatában,
illetve  azokat  sem,  amely  dokumentumok  olyan  adatokat  tartalmaznak,  amelyek  ezekről
kerültek  átvezetésre.   (Olyan  utódok,  amelyeknek  a  származási  igazolásában,  tenyészszemle
bírálati lapján, klubkiállítási eredményösszesítőn ezek szerepeltetésre kerülnek.) Kivételt képez az,
amikor  olyan  hiteles  dokumentum  áll  rendelkezésre,  amely  az  adatokat  igazolja,
érvényességüket bizonyítja. Ezt a felelősséget az MKKE sem vállalta fel, ezért határozatunk rájuk
is kiterjed, illetve minden olyan, más kuvasz fajtában a jövőben aktív tenyésztőszervezetekre is,
amelyek adminisztrációjából származó szakmai dokumentáció, és az abban rögzített információk



igazolást  nyernek,  vagy  az  érintett  szervezetek  hajlandók  szakmai  garanciát  vállalni  az  általuk
használt adatok valódiságát illetően. 

Indoklás: Állami elismertségünkből fakadóan kötelezettségünk az általunk kezelt adatok és információk hitelesítése,
azok ellenőrzése és az ellenőrzés feltételeinek kialakítása. Amennyiben ez nem megoldható, akkor nem fogadhatjuk be,
nem kezelhetjük, az érintett adatot nem tekinthetjük létezőnek, mivel sem az MKFE, sem az MKKE nem mutatkozott
nyitottnak a kölcsönös adategyeztetés irányában.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., A HKE Elnöksége  jelen jegyzőkönyv 2. pontjában maghatározott a kutyák tulajdonosai
részére  kizárólag  „pártoló” tagságot  engedélyez  a  HKE  szervezetében,  illetve  sem
tenyésztőként,  sem  tenyészegyedként,  sem  pedig  regionális  központként,  vagy  regionális
központokkal  együttműködő  magán-,  vagy  jogi  személyként  nem  finanszírozhatók,  nem
vehetnek részt a HKE szakmai programjaiban. A HKE kiállításaira az érintett kuvaszok nem
nevezhetők, csak a regisztráció nélküli kategóriába. Tenyészszemlén azonban részt vehetnek.
Amennyiben  tenyészszemlén  sikerrel  szerepeltek,  akkor  addig  nem  adható  ki  a  tenyésztési
jogosultság, ameddig adataik mindegyike hitelesnek nem minősül. Ennek tényét a bírálati lapon jól
láthatóan fel kell tüntetni. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

4.,  Az  Elnökség  engedélyt  ad  a  HUKOSZ  –  KUTYAGOLÓ  programjának  a  HKE  ET
Programja  megerősítésére  történő  bevezetéshez. Ezért  az  ET  Program  finanszírozási  tételei
átalakítására kéri  fel  az EJB-t  és  a  Tenyésztésvezetőt.  Ennek határideje  2021.12.05. Változások
hatálybalépésének ideje: 2022.01.01.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

5.,  Az Elnökség engedélyezi a Regionális központok vezetésének további kuvasz, illetve más
hungarikum ebfajtákat, más állatfajtákat tenyésztő szervezeteteknek, illetve személyeknek a
kooperációt és lehetővé teszi a kooperációs tevékenységek elszámolását is  rendezvények és
szakmai  célú  események  alkalmával. Fejlesztési  források  továbbra  is  CSAK  a  regionális
központok fejlesztésére, az elnyert pályázatban megfogalmazottak szerint használhatók fel.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

7.,  A  HKE  Elnöksége  úgy  határozott  továbbá,  hogy  a  jelen  határozati  napon  meghozott
döntéseket megszegő tagjai a rendes jogi eljárás és az abból fakadó elmarasztalás felett,  a
kuvasz  hungarikum  kutyafajta  veszélyeztetése  és  tiszta  vérben  való  tenyésztési  elveinek
tudatos megsértése miatt 500.000-2.000.000 forint közötti büntetést kötelezettek megfizetni! A
HKE EJB eljárásában jóváhagyott összeget az érintettnek 30 napon belül a HKE bankszámlájára be
kell fizetni egy összegben, de legfeljebb 3 részletben és az utolsó részlet nem lehet később, mint az
elmarasztaló  határozat  érvényességi  időpontjától  számított  6  hónap,  függetlenül  attól,  hogy
időközben  fellebbezést  benyújtottak-e.  Amennyiben  a  vétséget  elkövető  tagunk  fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,  az  összeget bírósági  úton behajtatjuk függetlenül  attól,  hogy
bármiféle további eljárás az ügyben zajlik-e. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2021.12.03. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 


