
Milyen előnyei vannak a HUKOSZ tagságnak?

Az egymástól nemcsak létszámban, hanem szakmai, illetve szolgáltatási feltételekben is különböző 
szervezetek összefogásában egyre fontosabb a Szövetség tevékenysége, amely a következő főbb 
feladatcsoportokra irányul:
összefogja a hungarikum kutyafajták életét, tenyésztését, funkcionális alkalmazását, a társadalmi 
szolgáltatásainak státuszát képviselő, ezekért tevékenykedő gazdálkodó és civil szervezeteket;
tenyésztésszakmai, gazdasági, jogi, kulturális és tudományos szempontból egyezteti és képviseli 
tagjai érdekeit;
elősegíti a nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését, a kölcsönösségre 
épülő munkahorizont kialakítását;
támogatja a fejlett kinológiai szemléletmód, az igényes fajtatenyésztés és regisztrációs technikák, 
állategészségügyi, állatvédelmi, természet- és identitásvédelmi, fenntarthatósági, alkalmazási (in-
situ felhasználás), történelmi és kulturális hitelesség, továbbá a tudományos elemzési módszerek 
elterjedését, széles körű alkalmazását és a szükséges kapcsolatrendszert itthon és külföldön;
elősegíti a funkció és eredeti feladatkörből eredő képességek mentorálását, rehabilitálását és 
elismertségének növelését;
érdekképviselet, érdekegyeztetés, jogszabályok véleményezésében közreműködés, kapcsolattartás
hazai és külföldi kinológiai és egyéb szervezetekkel, minisztériumokkal, hatóságokkal, parlamenti, 
tudományos és társadalmi bizottságokkal, szövetségekkel, kamarákkal;
információ megosztás, szakmai kiadványok megjelentetése, edukáció, konferenciák, 
rendezvények szervezése;
fejlett módszerek elterjesztése, a hagyományos értékek megtartása mellett;
együttműködés az érdekelt for-profit vállalatokkal, non-profit partnerekkel, valamint az 
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

Legfőbb célunk válaszokat adni arra, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az 
eddiginél is magasabb színvonalú kilenc hungarikum kutyafajta jelenléte, mint társadalmi 
szolgáltatás. Tevékenységünk belső pályázatokon keresztül, mentorálási és lobbi tevékenység 
eredményeképpen keletkezik. Működési elvünk a CSR, társadalmi felelősségvállalás rendszere.
A Szövetség tevékenységében a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett 
jelentős szerepet tölt be a kilenc magyar kutyafajtával kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok
szervezésében, országos és stratégiák és szervezetei háló megjelenítése.
Közreműködünk az újabb generációk képzésében is. Ennek eredményeként, oktatási intézmények, 
alapítványok és helyi, regionális és országos vonzáskörű szerveződések is tagjai szervezetünknek. 
Szakembereink a gyakorlati képzésekben vesznek részt, emellett hozzájárulnak a szakirodalom 
bővítéséhez is. A HUKOSZ Magisztrátusa, azaz a Tanácsadó testülete tekintélyes, szakmai és 
társadalmilag támogatott személyek kerülnek felkérés alapján.
Magyarország legtöbb települése rendelkezik lelkes civil, de önkormányzati elhelyezési 
lehetőségekkel és támogatói rendszerrel lakóhely, vagy munkaterület szerint és a településeken 
belül és azok között a civil szervezeti hálózatok szinte teljes körűen kiépítettek. A kiépített és 
tevékenységünk mentén megerősödő és továbbépülő hálózati kapacitások nagyobbak a jelenlegi 
kutyás érdek-képviseleti, fajtaképviseleti, a Magyarországon működő, illetve a kutyafajtákkal 
szemben felmerülő igényeket mint ahogyan jelenleg mennyiségileg és minőségileg ki tudják 
elégíteni.
A kutyatartó háztartások aránya az összes hazai háztartások számához viszonyítva, mintegy 50%. 
Döntő többsége nem részesül semmilyen közösségi, szakmai és célirányos, a hungarikum 
kutyafajták esetében fajtaspecifikus mentorhálózat és bármilyen szervezett társadalmi keretrendszer
adta biztonságban, minőségbiztosítási rendszerben. A HUKOSZ ezekre a válasz. 



További célunk, hogy meghatározzuk azokat a legjelentősebb kitörési pontokat, ahol munkánkkal, 
tevékenységünkkel pozitívan befolyásolhatjuk a hazai kutyás élet és első sorban a kilenc magyar 
hungarikum kutyafajta teljeskörű fejlődését.
Sorainkba várjuk mindazokat a szervezeteket, akiknek fontosak ezek az értékek, a szövetség 
céljaival, feladataival azonosulni, és azért tenni is tudnak. Így különösen a megyei és megyei jogú 
városi kutyás for-profit és non-profit szerveződéseket, a szakterületen kiemelkedő jelentőséggel 
bíró, tevékenységét országos szinten folytató szervezeteket, valamint azokat a tudományos 
grémiumokat, akik képesek támogatói segítséget nyújtani, akik a szakterülettel összefüggésben 
folytatják tevékenységüket.
A tagsághoz számos olyan elem kapcsolódik, amely, ha csak közvetett előnyökkel is jár, mégis 
jelentősen segítheti a tagok céljainak megvalósítását.
Melyek ezek az előnyök:

•A tagok a szövetség – konkrétan a szövetség központi irodája – által nyújtott 
szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe;
•A tagok a szövetség tanfolyamain, konferenciáin, egyéb szakmai rendezvényein 
kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen. Túljelentkezés esetén a 
tagok előnyt élveznek;
•A szövetség törekszik a sajtón keresztül is minél szélesebb körben terjeszteni a hungarikum 
kutyafajtákhoz konkrétan és a velük kapcsolatos funkcióhoz kötött információt. A szövetség 
tevékenységének visszhangja, elismertségének növekedése közvetett módon a tagok pozitív 
megítélésére, elismertségére is hatással van;
•A szövetség információszerzésre és kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is 
működik. A tagok a szövetség írott és elektronikus hírleveleiből, kiadványaiból, honlapjairól 
folyamatosan információt kaphatnak a működéssel, de általánosan a témában keletkező, 
azzal kapcsolatos eseményekről, hírekről, szakmai eredményekről, együttműködési 
lehetőségekről, ugyanakkor a tagok egymás közötti kommunikációja is felerősödik;
•A tagok a szövetségi programokon megismerhetik a kormányzati döntéshozókat és 
véleményüket;
•A tagok használhatják a „Hungarikum Kutyafajták Országos Szövetsége tagja” címet, és a 
szövetség emblémáját feltüntethetik;
•A szövetség évente legalább 1 rendes közgyűlést tart, és ezen felül továbbképzéseket 
szervez;
•A tagok tanácskozhatnak és szavazhatnak a szövetség közgyűlésén, amelyben fajtánként 3-
3 képviselő kap helyet; 
1., ETSZ joggal bíró szervezet, annak partnere, vagy ETSZ várományos, speciális esetben 
ezek közös küldötte.
2., Nem ETSZ jogkörű, de az adott fajtában a felhasználás, elsősorban az eredeti 
feladatkörben jelentős vállalással bíró szervezet, vagy ezek közös küldötte.
3., Az összes az adott fajtát tagként képviselő szervezet közösen választott küldötte.
•A tagok küldötteiken keresztül választhatnak és választhatók az szövetség tisztségeire, és 
vezető testületeibe;
•A szövetség tagjai javaslatokkal, indítványokkal és akár panasszal is fordulhatnak a 
szövetség bármely szervéhez;
•A tagok eredményei, szakmai hírei megjelennek a szövetség honlapján, partnereink 
honlapjain;
•A tagok javaslatot tehetnek a „Hungarikum Kutyákért” elnevezésű szövetségi elismerésben 
részesülő jelöltekre.

Minden kérdésére biztosan nem adtunk kielégítő választ, ha további ismeretekre van szüksége 
annak eldöntéséhez, hogy kíván-e hozzánk csatlakozni, ne habozzon, keressen meg minket, hiszen 
közösen nagyobb eséllyel érhetjük el céljainkat.
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