
   
                          

A HUNNIA KUVASZ EGYESÜLET NYÍLT LEVELE  
minden érintett részére  

A Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégium által megjelentetett “Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 
2019.” című pályázati kiírásra benyújtott pályázata pozitív elbírálást kapott és 2.000.000.- HUF vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. 

Egyesületünk pályázatában a működést segítő kiadványokra és közöttük egy könyv formátumú, a 
kuvasz tartását és tenyésztését segítő kiadványra pályázott. Abban hiszünk, hogy olyan átfogó 
alapmunka megalkotása, vagy újraalkotása vált mára szükségessé, amely a kuvaszt kapcsolja saját 
múltjához, a kutyatenyésztés modern körülményeihez és a társadalmi elvárásokhoz mind 
Magyarországon, mind külföldön. Ebben a szellemiségben és abban, hogy a pályázati kör a magyar 
adófizetők által biztosított pénzügyi keretrendszerből nyeri megalapozottságát, úgy érezte a Hunnia 
Kuvasz Egyesület elnöksége helyesnek, hogy megnyitja ezt a lehetőséget, hiszen Egyesületünkön kívül 
más szervezetek és magánszemélyek is szívükön viselik a fajta sorsának alakulását és tevőlegesen is 
részt kívánnak benne vállalni.  Célként azt látjuk, hogy a szakmailag legelfogadottabb alapmű, “A 
KUVASZ” című, Hódosi József által kitalált, gondozott és szerkesztett, 1996-ban pedig megjelentett, de 
azóta részleteiben elavult kiadvány átdolgozott, modernizált anyagára alapoznánk. A HKE elnöksége 
úgy érzi, hogy a fent említett könyv a mai viszonyoknak megfelelő formában, barátságos és színes 
kiadványként ismét az érdeklődők kezébe kerülhet még 2019-ben.  

A Hunnia Kuvasz Egyesület elnöksége ezért felhívja együttműködésre az érintetteket! Minden a 
kuvaszt érintő témában dolgozó civil, állami, vagy magán szervezetet és személyeket. Nevesítve a 
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületet, a Magyar Komondor és Kuvasz Egyletet, a Kuvasz és 
Mi Alapítványt, a PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítványt, a külhoni kuvasz tenyésztői 
szervezeteket, Nagy István agrárminiszter urat, az Agrár Minisztérium érintett államtitkárságait, 
a NÉBIH érintett szakembereit és a témához kapcsolódó egyetemi és főiskolai tudásbázisokat, 
kutatókat, a kuvasz témájában érintett civil baráti kezdeményezéseket, szakembereket itthon és 
külföldön, hogy csatlakozzanak és hozzunk létre közösen egy olyan összefoglaló művet, amellyel a 
kuvasz hungarikum kutyafajta jövőjéhez kapcsolt értékrendet megalapozhatjuk! 

A Hunnia Kuvasz Egyesület vállalja, hogy szakmai megalapozottság esetén a pályázati forrást ennek a 
célnak a létrejötte és a hozzá kapcsolódó kísérőkiadványok érdekében mozgósítja. Vállalja továbbá, 
hogy a kiadói tevékenységet, amely a pályázatból értelemszerűen és kötelezően fakad gyakorolja. A 
kiadványhoz kapcsolódó fotódokumentáció létrejöttét finanszírozza és szerkesztői bizottságot hoz létre. 

Tisztelettel várjuk mindenki jelentkezését a feladatra, aki erre vonatkozóan írásban szándéknyilatkozatot 
juttat el hozzánk. A jelzéseket 2019.05.19. éjfélig várjuk hivatalos email címünkön, 
iroda@hunniakuvasz.org 

Szatymaz, 2019.05.06. 
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