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HUNGARIKUM KUTYAFAJTÁK Országos Szövetsége

Közgyűlési jegyzőkönyv 

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

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

Idelye: 2022.01.03.,18:30 

Jelen vannak: 

Szavazattal rendelkező tagszervezetek küldötteik által: 

PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány

Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség

Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ

Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vizisport Egyesület 

MASPORT – Magyar Szabadidősport Szövetség

Szavazattal  nem  rendelkező  tagszervezetek,  partnerszervezetek  küldöttei,  meghívott
szakmai megfigyelők:

Tappancs tanya Alapítvány

Tara-Vet Gyermekei Alapítvány 

Magyar Kutyafajták Klubja (ITA)

Magyar Kutyafajták Klubja (GER)

HUKOSZ Felügyelő Bizottság megbízottja

HUKOSZ EJB elnöke

HUKOSZ Elnökségi Tanácsadó Testület elnöke

Equinor Lovasudvar

Buzát-Népe civil kezdeményezés – komondor program



Jelenlévők összesen: 12

Szavazóképes jelenlévők: 5/12

A közgyűlés  47%-os  szavazatképességgel  rendelkezett,  hozta  meg döntéseit.  A
közgyűlés  előzményeként  kiosztásra  került  az  Alapszabály  módosított  tervezete.
Kérdés, további módosító javaslat, egyéb témafelvetés a rendezvényt megelőzően
nem érkezett.

A közgyűlés tisztségei 

Levezető elnök: Hajnal Gyöngyi
Jegyzőkönyv vezető: Kis Anna Mária
Szavazó bizottság: 

Mozga Mária Gyöngyike, Daniel Diaz Fernandez, Komáromi Ágnes 

Levezető elnök megszavazása 

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

Jegyzőkönyvvezető megszavazása 

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 
Szavazó bizottság megszavazása 

- Mozga Mária Gyöngyike

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

- Daniel Diaz Fernandez 

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

- Komáromi Ágnes

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

Napirendi pontok 

1., Elnökségi beszámolók

a.,  Elnöki  beszámoló  a  HUKOSZ  nemzetközi  kapcsolatok  fejlődéséről  és
tenyésztőszervezeti platform létrejöttéről. 



b.,  Alelnöki  beszámoló  nemzetközi  kinológiai  szervezetekkel  történt  együttműködés
előkészítéséről. Együttműködés engedélyezése, felhatalmazás.

c., Szakmai alelnöki beszámoló fajtásítási kérelmekkel kapcsolatban. 

2., Alapszabály módosítása.  

a., Elnevezés és 

b., bélyegző, egyéb cégadatok.

3., Egyéb felvetések, kérdések. (Témajavaslat nem érkezett.)

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

1., Elnökségi beszámoló 

1, A levezető elnök kijelenti, 47%-os arányban, a második időpontban szavazóképes a
közgyűlés. Majd felkérte a HUKOSZ elnökét, hogy kezdje meg a beszámolót.

a., Daniel Diaz Fernandez HUKOSZ elnök, beszámolt arról, hogy létrejött szervezetünkön
belül  a  Kárpát-medencei  Tenyésztőszervezetek  Fóruma (továbbiakban:  Fórum),
amelyben  a  mindenkori  hungarikum kutyafajták  azon  tenyésztőszervezetek  képviselői,
amelyek  tagsággal  rendelkeznek  helyet  kapnak,  amely  egyenlő  szavazati  potenciált
biztosít  a  platformon. A HUKOSZ speciális  forrásokat  biztosít  számára.  Ezt  a Kárpát-
medencei Tenyésztőszervezetek Fóruma, mint a hungarikum kutyafajták Kárpát-medencei
klubszervezeteinek  konzultációs,  jogvédő,  hagyományőrző  és  értékmentő  tanács
működik. A HUKOSZ speciális forrásait saját döntéshozatali rendszerében használja fel.
Magyarországi szervezetek között 70%-os, a határon túli szervezetek irányában 30%-os
megoszlással.  A  Fórumon  a  magyarországi  küldöttek  1-1  szavazattal  bírnak,  míg  a
külföldi társszervezetek konzultációs felhatalmazással vesznek részt. 

Daniel Diaz Fernandez Elnök beszámolt arról, hogy a támogatóink által rendelkezésünkre
bocsájtott forrásokat tagszervezeteink szinte teljesen lepályázták és éppen a napokban,
de legkésőbb 2022.01. végéig tart a beszámolási időszak. Egyben felhívta a figyelmet,
hogy szükséges is figyelni erre annak, akit érint. Új pályázati időszak akkor indulhat, ha a
korábbi pályázatok beszámolói beérkeztek és elfogadásra kerültek összességében. 

Új  lehetőség a Hunnia Kuvasz Egyesület  által  elindított  és mintaprogram formában jól
vizsgázott kezdeményezés kiterjesztése a többi fajtában is szakmai és turisztikai célzattal.
A  HUKOSZ  Kutyagoló  Programját hazai  és  EUs  forrásból  együttesen  biztosítjuk.
Regionális  központot  vállaló  tagszervezeteink  jelentkezhetnek.  9  megye,  korábban



kihirdetett  anyagból  ismerten  legalább  1  desztinációban  kell  vállalást  tenni.  A
pályázatokhoz a projektleírást 2022.01.14-ig a Titkárságra kell beküldeni. 

Equinor:  Aki  tavaly  év végén lépett  be is  kell  tagdíjat  fizessen? Ez kell  ahhoz,  hogy a
Kutyagoló pályázatot beadjuk?

Elnök:  Igen.  A  tagdíj  naptári  évenként  fizetendő.  Igen.  A  tagszervezeti  éves  tagdíjat
rendezni kell. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk.

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

b.,  Hajnal  Gyöngyi  társadalmi  kapcsolatok  alelnök  beszámolt  arról,  hogy  a  HUKOSZ
tagszervezetek  részben  az  Európai  Unió  tagországaiban  részben  az  Egyesület
Államokban elfogadásra számíthatnak szakmai dokumentációik után, akkor is, ha nem
tagjai egyéb nemzetközi kinológiai szervezeteknek. Egyben jelezte, hogy azon túl, hogy
a  HUKOSZ  saját  szervezetén  belül  és  a  külföldi  partnerszervezetei,  illetve  államközi
megállapodások  alapján  szervezi  nemzetközi  szolgáltatásait,  célszerűnek  látja
kapcsolatot  kialakítani  azokkal  a  nemzetközi  kinológiai  szervezetekkel,  amelyek  a
nemzetköziségben  elismertek,  szakmaiságuk  megalapozott  és  várható,  hogy
szolgáltatásaik  hozzátesznek,  segítik  a hazai  és határokon túli  hungarikum kutyafajták
tenyésztését,  minőségmegtartását,  életét.  Kérte  a  Közgyűlés  felhatalmazását,  hogy az
Elnökség  folytathassa  a  tárgyalásokat  és  megállapodásokat  köthessen  az  alábbi
szempontok szerint:

- minőségi tenyésztés;

- szakmai rendezvények;

- fajtareprezentáció;

- nemzetközi törzskönyvezés+tenyészszemle/tenyészvizsga/alkalmassági vizsga.

Elnök Asszony jelezte, hogy tagságot nem, de partnerséget kívánna HUKOSZ Elnöksége
vállalni  jelzett  szervezetekkel  a  kölcsönösség  alapértékeit  tartva.  Fontos  szempont  a
tárgyalások  alatt  a  hungarikum  fajták  és  általában  a  magyarság  eredete  és
hagyományából következő értékrend és hagyományérték elismertetése. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk. A Közgyűlés a felhatalmazást egyhangúlag megadta.

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 



c., Czene Attila szakmai alelnök beszélt arról, hogy tagszervezeteink több olyan jelzést
adtak részünkre, hogy fajtásítási kérelmek beadására lenne szükség több olyan ismert
és kevésbé ismert, a hungarikum státuszra a továbbiakban számot tartható reménybeli
fajtával kapcsolatban, amelynek elfogadtatását kívánatosnak tartják. Felhatalmazást kérte
a Közgyűléstől, hogy a HUKOSZ a sinka, zsemle-sárga kopó, és egyéb, a tagszervezetek
által  a  későbbiekben  fajtásításra felkínált,  megfelelően  leírt,  megfelelő  számú
tenyészegyedet bemutató, tenyésztési tervvel rendelkező kezdeményezésnek adjon helyt
és  kezdhesse  meg  ezek  képviseletét  is,  jóllehet  még  nem  hungarikum  fajták.  Kérte
egyben, hogy a Közgyűlés ezen folyamatok szakmai előkészítéséhez forrásokat rendelni
engedélyezzen. 

Határozat: A beszámolót elfogadtuk. A források biztosítását helybenhagytuk.

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

2., Az Alapszabály módosítás részletes bemutatása.

a., Czene Attila alelnök jelezte, hogy a nemzetközi érintkezésben a  magyar elnevezés
elnehezíti  a  kapcsolatot,  érdemes  lenne  az  angol  nyelvű változat  bejegyeztetése,
ahogyan a  magyar  név  átalakítása  is.  A  magyar  név  változtatását  indokolja  az,  hoyg
tagszervezeteink két magyar típus fajtásítást és programunkba állítását kezdeményezte
és mivel ezek nem hungarikum kutyafajták, ez nem lenne lehetséges. Az által, hogy a név
megváltozik a HUKOSZ működési profiljában ezekkel dolgozhatna és segíthetné ezen az
úton  is  tagszervezeteit,  azok  igényeinek  megfelelően.  Kérte  Czene  Attila,  hogy  a
Közgyűlés  bízza  meg  az  Elnökséget,  hogy  jegyeztesse  be  a  módosított  neveket  és
egyben az angol változatot az alábbiak szerint.

Név: Hungarikum Kutyafajták Országos Szövetsége

Rövid név: HUKOSZ

Új hosszú név: HUKOSZ-Magyar Ebfajták Szövetsége

Új rövid név: HUKOSZ-MESZ

Határozat: A beszámolót elfogadtuk, a módosítást megszavaztuk. A HUKOSZ Elnöksége
felhatalmazást  kapott,  hogy  legkésőbb 120 napon  belül  adja  be  a  Cégbíróság  felé  a
módosításához a szükséges dokumentációt. 

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 



b.,  Diaz  Fernandez  Daniel  elnök  javasolta  az  Alapszabály  módosításához,  hogy  az
alábbiak szerint  kerüljön kiegészítésre a szervezet adatlapi  része (Sorszámozás az
ASZ vonatkozó részéhez igazítva.):

(8) A Szövetség  pecsétje:  35  cm  átmérőjű,  kör  alakú,  kék  guminyomó.  A kör
kerületén a Szövetség teljes neve, középen az Egyesület emblémája látható. 

(9) Az Egyesület emblémája: Stilizált kutyafej, fajtajegyek nélküli ábrázolás, 
“mosolygós” száj, figyelmes szem, szemből nézve. 

(10) A Szövetség bélyegzője: Feliratos rajzolatok nélkül. A felirat - a Szövetség 
teljes neve, székhelye postacíme, adószáma:, pénzforgalmi jelzőszáma bank 
megjelöléssel, webmegjelöléssel, email elérhetőséggel. Színe fekete. Téglalap alakú 
guminyomó. Mérete: 23x59 mm. 

(11) A Szövetség honlapja: www.magyarkutyafajtak.hu 
(12) A Egyesület hivatalos email címe: iroda@magyarkutyafajtak.hu

Határozat: A beszámolót elfogadtuk, a módosítást megszavaztuk. A HUKOSZ Elnöksége
felhatalmazást  kapott,  hogy  legkésőbb 120 napon  belül  adja  be  a  Cégbíróság  felé  a
módosításához a szükséges dokumentációt. 

Igen 5 Nem 0 Tartózkodott 0 

Közgyűlés által jóváhagyva. 

Elnöki zárszó 

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

Jegyzőkönyv lezárva. Szatymaz, 2022.01.03. 

Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető 

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

HUKOSZ Elnök 


