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Elnöki beszámoló a 2019. évről

2019. január 10. az Agrárminisztérium, az Őshonos Tanács elfogadta jóváhagyta a VI.
módosított  Tenyésztési  Programunkat,  amelyet  a  Tenyésztési  Bizottságunk  és  a
Tudományos Tanácsunk dolgozott át.

Január 08 10 óra Agrárminisztériumban tárgyalás, a szeptemberre tervezett Nemzetközi
Kuvasz Tenyésztési Konferencia támogatásának az ügyében.

Január  23  Ózd. Lakossági  fórúmon  vettünk  részt,  (ez  már  az  ötödik  volt  különféle
helyszíneken)  a  Büki  Nemzeti  Park  szervezésében,  ismertetésre  került  a  Kuvasz  Őr
program, előadó volt rendes tagunk Szép Ábrahám vadgazda mérnök, aki  előadásban
hangsúlyozta, hogy a kuvasz hatásos védelmet nyújthat a gazdáknak a nagy ragadozók
ellen.  A  lakossági  fórum  kiemelt  témája  volt  a  vadkár  megelőzésére  tett  lépések,  a
lakosság  felkészítése,  a  várhatóan  egyre  sűrűbben  jelentkező  problémákra  történő
felkészítés

Január 29. Élő adás a Retró rádióban, a médiákban felröppent hír cáfolata ügyében. A
Hunnia kuvasz egyesület elnöke, - amely egyesület mindössze pár éve alakult - valótlan
kijelentéseket  tett  egy  sajtótájékoztatón  miszerint:  „a  kuvasz  fajtánál  fennáll  a
beltenyésztés, „kihal a kuvasz” „leromlott az állomány” jönnek ők egy olyan programmal,
amely megmenti a fajtát a kihalástól… Kijelentésük valótlan, minden realitást nélkülöz! A
kuvasz  az  elmúlt  évtizedeket  nézve,  viselkedésben,  egészségben,  küllemben  még
sohasem  volt  olyan  jó  állapotban,  mint  a  jelenlegi  állomány,  ezt  a  kiállításokon,
tenyészszemléken megjelent kuvaszok bizonyítják, a szakbírók visszaigazolják. A kihalás
emlegetése rémhír keltés, amely csupán piár fogás a részükről. Teszi ezt elnökük annak
érdekében,  hogy  a  saját  egyesületére  irányítsa  a  figyelmet,  közben  igyekszik  rossz
színben feltüntetni, eléggé álságos módon az MKFE-t, amelynek korábban tagja is volt.
Egyesületünk  tenyésztői  évek  óta  az  elfogadott  Tenyésztési  Programunk  szerint
szakszerűen, gondozzák, tenyésztik a kuvaszt. 

Január 31. Pályázat írás elindítása a Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia, sikeres
rendezése érdekében. 

Február  09.  Évzáró-évnyitó  rendezvényünk,  amelynek  keretén  belül  közgyűlés  volt.
Elfogadásra került a Fegyelmi Etikai Szabályzatunk, amelynek jogi előkészítője volt Dr.
Molnár Erika volt, aki magas szakmai tudásával önzetlenül segíti egyesületünk munkáját,
köszönet érte.

Február  15. Id.  Horváth  Ernő  kuvasz  tenyésztő  temetésén  vettünk  részt.   Ő
mindannyiunk  számára  példaértékű  ember  és  egy  kiváló  tenyésztő  szakember  volt.
Egyesületünk még életében „Életmű díjjal” tüntette ki.  

Február  16. Szép  Ábrahám  vadgazda  mérnökkel  közösen  ellenőriztük  a  Kuvasz  Őr
program  keretében  az  eredeti  környezetbe  kihelyezett  kuvaszokat.  A  helyszínek
amelyeket  megtekintettünk,  Bátorterenye,  Mihálygerge.  A  kuvaszokkal  a  gazdák  igen
elégedettek. 

Február 18. megbeszélés a Juh és Kecske szövetség elnökével, segítségét kértünk, hogy
a jutassa el a Kuvasz Őr program hírét a juhos gazdák felé. Részletesen tájékoztattuk a
programról.  Beszéltünk  a  prevenciós  lehetőségekről.  Konstruktív  megbeszélés  történt.
Megköszöntük a szívélyes fogadást. 

Február  23. Tenyészszemlénk Budapest  XIV.  kerület  Sylvester  János  Református
Gimnázium /Erdélyből jött stáb filmre vett több részletet a tenyészszemléről/

Március  21. Agrárminisztériumban  tárgyalás  /Kuvasz  könyv-  Kuvasz-Őr  program
ügyében/ 

Március 29. Tápiószentmártonban tárgyalás, a tenyésztési konferencia ügyben
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Március  31.  Folyamatosan  adják  át  a  kilincset  egymásnak  a  média  képviselői
otthonomban. H Gy volt rendes tagunk a már a fentiekben jelzett felelőtlen, újabb rémhír
terjesztése miatt, amelyet a médiákban kijelentett, „kihalás szélén a kuvasz. Sajnos ezzel
kárt okozott a fajtának, Egyesületünknek, lejáratta a tenyésztőket.  Tette mindezt azért,
hogy a saját  maga által  kreált  egyesületét helyzetbe hozza,  nem törődve azzal,  hogy
félrevezeti, becsapja, a közvéleményt.

Akik megkerestek:

           - Április 08.  Tv felvétel. Kuvaszaimmal az óvodában tartunk foglalkozást a
gyermekek közt. Még aznap délután, a stábbal megyünk Kápolnára.  Riport a 4
szeres  aranykoszorús  mestertenyésztővel,  Pető  Zoltánnal  az  Egyesületünk
alelnökével. Kuvaszainak bemutatása. /Nők Lapja café, internetes portál /

          

 - Április 09. Újabb riport H Gy valótlan kijelentései miatt /MEOESZ kutyaújság/

            - Április 10. Újabb riport H Gy valóságot nélkülöző kijelentései miatt /444 /

           - Április 16. Újabb riport H Gy a valóságot nélkülöző kijelentései miatt. Kuvasz Őr
program helyszíni bemutatása /Demokrata újság/

            - Április 18. Újabb riport H Gy a valóságot nélkülöző kijelentései miatt /Kossuth
rádió/

A kuvasz újabb sikere,  április 12- 13-14  Bíbor kuvaszom sikeres polgárőr vizsgát tett
Sümegen így ismét van vizsgázott polgárőr kuvasz Magyarországon!

Április 27. (szombat) Kápolna Klubkiállítás+ vezetőségi ülés 

Bíró: Erdős  László  FCI  küllem bíró.  A  kiállításon  51  kuvasz  vett  részt.  Köszönet  Pető
Zolinak a megjelent közösségünk szívélyes vendéglátásáért.

Május  01. Egyesületünk  tagjaival  engedelmességi,  ügyességi  bemutatót  tartottunk
Esztergomban /Gálicz Dóra, Marozsán Csilla, Pischoff Ferenc/

Május 06. Kuvasz könyv. Kuvasz Őr program pályázat előkészítése.

Május 14. Pályázat benyújtása!

Május  15-16-17.  23 Fő  előadók  (plenáris)  felkérését  végeztem,  egyeztetés  a
konferenciára.

Május 29. Budapest, Varga-Pető-Hódosi-Pischoff  késő estébe nyúló megbeszélésünk a
szeptember  13.-i  6  fős  bírós  rendszerben  működő  kiállítás  (szeptember  13)
forgatókönyvéről.

Június  01.  Salföld  CAC  kiállításunk  22  kuvasz  részvételével. Bíró  volt,  Vinnai
András FCI küllembíró.

Június 08. Kihelyezett tenyészszemlénk. Helyszín: Alsószentiván szervező volt Varga
Zoltán. Köszönet Varga Zolinak és a területileg közelében lakó tenyésztők példaértékű
összefogásáért,  a  vendéglátásért.  Délután  széles  körben  (külföldről  is  érkező)
megbeszélés a 6 fős bírói gárdás kiállítás lebonyolításának rendjéről, menetéről.

Június 15.  Vezetőségi tagok megbeszélése, vezetőségi  ülés,  amelyen minden tagunk
megjelent,  Dr.  Molnár  Erika  ügyvédünk  irodájában.  Fő  téma,  Hajnal  Gyöngyi  rendes
tagunk  tagsági  viszonyának  ideiglenes  felfüggesztése.  Egyesületünket,  továbbá  a
kuvaszfajta magyarországi helyzetét rossz színben feltüntető valótlan kijelentései miatt.
A  dokumentumok,  a  bizonyítékok  felsorolása,  felolvasása,  átbeszélése.  A
határozathozatal megtörtént, ellenszavazat nélkül. 

Június 16.  Egyesületünk tagjai  Schmidtné Pintér Erika, Pischoff Ferenc, Boros Rita., a
Ludovika  kertben  bemutatót  tartottunk,  /engedelmesség,  együttműködés,  ügyesség,
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bátorság/  képviseltük  jelenlétünkkel  az  Egyesületet,  a  kuvaszt.  Dr.  Simicskó  István  a
Honvédelmi Sport Szövetség elnökének a meghívására. 

Június 22.  Város-Ligetben a Múzeumok Éjszakáján egyesületi  tagjaink  képviselték  az
MKFE-et: Pető Zoltán, Schmidtné Pintér Erika, Árva Csilla. 

Július 06. Bugac CAC kiállítás közös rendezésben Bíró Géczi Imre. Furin Lilla, rendes
tagunk  a  rendezvény  délutánján  kuvaszával  sikeres  a  BE  vizsgát  tett.
/BE=Kultúrkörnyezetben élő őrző-védő pásztorkutyák munkavizsgája, jószágok mellett./

Augusztus 02. Dunakeszi, a Rendőrség Oktatási és Kiképző Központjában.  „Kuvasz a
polgárőrségben népszerűsítő projekt” keretén belül újabb 5 kis kuvasz átadására
került sor. A megnyitó után előadások a kuvaszról, majd a kis kuvaszok átadása előtt az 5
hónapos Tulipán (aki szintén az 5 átadásra kerülő kuvaszok sorában volt) valamint a 6
éves Bíbor kuvaszommal bemutatót tartottunk.

Augusztus  14.  MEOESZ-ben  szakmai  megbeszélés,  az  alakuló  pásztorkutyás
világszövetségről.

Augusztus  06.  Tulipánnal  és  Bíbor  kuvaszaimmal  a  dobberman  világbajnokságon
bemutatót tartottunk, rajtunk kívül még felsorakozott a többi magyarfajta pásztorkutya.

Augusztus  20-21. Pásztorkutyás  rendezvény  sorozat  Kolozsváron.  Schmidtné  Pintér
Erika rendes tagunk vett részt kuvaszával, Csillaggal.

Augusztus 21. Duna TV. Család Barát magazin forgatása: „Óvodában a kuvaszok”, majd
Bíbor  polgárőr  kuvaszom  munkájáról  készült  forgatás,  kuvasz  a  járőrszolgálatban.  A
kuvaszfajtát  népszerűsítő  programokat  támogatja,  valamint  részt  is  vesz  benne
Egyesületünk. /”Kuvasz Őr” „Kuvasz az iskolában” „Kuvasz a Polgárőrségben”/

2019. szeptember 13-14-15. Tápiószentmárton Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési
Konferencia. 

9  ország  vett  részt  a  konferencián.  Programunk  volt:  Kiállítás  +  Szakmai
nap+Tenyészszemle. 

Pályázatot írtunk ki a konferencia logójának elkészítésére. Több pályázat is beérkezett,
külföldről is. Vezetőségünk egyhangúan Pázmány Titus grafikus pályázata mellett tette le
a voksát.

A konferenciára a felhívást, még 2018 őszén tettük közzé:

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ szeretettel várja a hazai és határainkon
túl  működő  kuvasztenyésztőket,  szakembereket,  valamint  azokat  a  kuvasztartókat  is,
akik tervezik a kuvasz tenyésztését. A „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” a
tudományos  kutatások  eredményeit  bemutatva,  a  hazai  és  nemzetközi  tenyésztési
tapasztalatokat  felhasználva,  segíti  megőrizni  a  jelen  és  a  jövő  nemzedéke  számára
nemzeti  kincsünket,  a  kuvaszt.  A  szakmai  előadások  a  kuvasz  tenyésztésével
kapcsolatos:  Egészségügyi  szűrések,  rokontenyésztés,  beltenyésztés  kérdése,
szaporodás,  természetes,  mesterséges  megtermékenyítés,  valamint  táplálási,  tartási
szokások, alomfelnevelés, témacsoportokról, továbbá a szocializáció, a nevelés, tanítás,
képzés, a kuvasz használhatóságának a kérdéséről szólnak. 

Szeptember 13. péntek

Ezen  a  rendhagyó  kiállításon  hat  tapasztalt,  az  MKFE  tenyészszemléin  is  aktívan
közreműködő bíró: Hódosi József, Géczi Imre, Dr. Prof. Kovács András, Dr. Hudák Péter,
Antal Ferenc, Mészáros Mihály, végezték a küllembírálatot. Közösen, kuvaszos szakértő
szemmel  választották  ki  a  78 megjelent  kuvasz  közül:  „Attila-domb Bajnokát”  „Attila-
domb Fiatal Bajnokát.” A  „több bíró egy ringben” speciális rendszer miatt FCI-címeket
nem lehetett kiadni, leíró bírálat nem volt.
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A kiállítás fajtagyőztese -„Attila-domb Bajnoka” - nyerte el a Juhász József-emlékserleget.
Valamint egy évre a vándorserleget.  Az elbírált  kuvasz függetlenül  attól,  hogy nyert,
vagy nem a kiállításon különdíjban is részesülhetett, ha a díjakat felajánló úgy határozott.

A különdíjak felajánlói voltak.

- „GACSAJ PESTA” - Kennel, különdíj. Felajánló: Kóczián Imre – a kiállítás legszebb fejű
KANJÁNAK

-  „JÁSZSZÉPE”- Kennel, különdíj  Felajánló:  Ifj.  Horváth Ernő – a kiállítás legszebb fejű
SZUKÁJÁNAK

 - „HOMOKI VAGÁNY” - Kennel, - különdíj: Felajánló: Drágossy Zsolt– a kiállítás legjobb
viselkedést (ring dresszúrát) bemutató KUVASZÁNAK

 - „GYÖRGYUDVARI” - Kennel, - különdíj:  Felajánló: Fekete György – a kiállítás legjobb
mozgású KUVASZÁNAK

-  „EDELÉNY  KERTI”  –  Kennel,  különdíj:  Felajánló:  Juhász  Péter  –  a  kiállítás  legszebb
szőrköntösben lévő KUVASZÁNAK

Állófogadást  tartottunk,  szeptember  13.-án  pénteken,  17  órakor.  A  rendezvényt
megnyitotta  V.  Németh  Zsolt,  a  kiemelkedő  nemzeti  értékek  felügyeletéért  felelős
miniszteri biztos úr. Az állófogadást a szakmai előadók, a határainkon túlról érkezők, a
meghívott vendégek részére, tiszteletére tartottuk. Svéd asztalos vacsora, bemutatkozás,
ismerkedés,  eszmecsere,  a  hazai  és  a  határainkon  túlról  érkezőkkel.  Magyar  folklór,
népzene, néptánc bemutató!

Szeptember 14. szombat szakmai nap előadásokkal.

Előadásával megtisztelte a konferenciát Dr. Nagy István agrárminiszter Úr.

/Melléklet/ 

„Elhangzott előadások voltak.

1.) Németország: Franz Steinsdörfer Kuvasz Freunde e. V. elnöke. 

Előadás témája: Egészségügyi szűrések szükségességének kérdése, mértéke. Üzlet, vagy
egészség?

2.) USA: Agi & Sandor Hejja.

Előadás témája: A Kuvasztenyésztők és fajta státus az USA-ban, 2019.

3.) Dr. Buzády Tibor  

Előadás témája: Svédországi kuvasztenyésztés megalapítása  

10.  00:  Beszédet  mond  Dr.  Nagy  István  Magyarország  Agrárminisztere  a  konferencia
védnöke

4.) Hollandia: Coby van Kessel.

Előadás témája: Kuvasz Hollandiában.

5.) Szerbia: Isidora Miljkovic. 

Előadás témája: Kuvasz, a szabad lélek. /Baleset miatt elmaradt/

6.) Erdély, Románia: Bölöni Botond. 
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Előadás témája: A Kuvasz tenyésztése Erdélyben a kezdetektől-napjainkig.

7.) Finnország: Tiina Mäkinen Norvégia: Bjørn Olav Andersen Svédország: Silvana Carlen

8.) Prof. Dr. Zöldág László Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési és Genetikai
Osztály. 

Előadás témája: Kuvasz termékenységét és alomnagyságát befolyásoló tényezők.

9.) Dr. Dobos András. c. egyetemi docens, szakállatorvos. Igazságügyi szakértő 

Előadás témája: A Kuvasz szeme, mint legegészségesebb kutya szem. PRA, glaukóma.

10.)  Dr.  Varga  László  egyetemi  docens,  intézetigazgató  Genetikai,  Mikrobiológiai-  és
Biotechnológiai  Intézet  Mezőgazdaság-  és  Környezettudományi  Kar  Szent  István
Egyetem.

Előadás témája: A kutyák beltenyésztettségének elméleti kérdései, és a magyarországi
Kuvasz populáció genetikai vizsgálatának ezzel kapcsolatos előzetes eredményei.

11.) Dr. Sebestyén Zsolt a Magyar Kisállat Ortopédia Egyesület elnöke. 

Előadás témája: A diszpláziaszűrés gyakorlata.

12.) Dr. Hudák Péter állatorvos, MKFE tenyésztés vezető, FCI nemzetközi küllembíró.

Előadás témája: Az elmúlt évek 2014-2019-ig tenyészszemléink statisztikai elemzése

13.)  Pischoff Ferenc  MKFE  elnöke,  FCI  őrző-védő  teljesítmény  és  terelőbíró,
mestertenyésztő, mesterkiképző. 

Előadás  témája:  Tenyészszemlénken  végzett  Alaptermészet  Vizsgálat  felmérésének
tapasztalatai, 2014-2019.

14.) Pető Zoltán MKFE alelnök, négyszeres aranykoszorús mestertenyésztő. 

Előadás témája: A mesterséges termékenyítés gyakorlata, eszközei, hormonális háttere.

15.)  Szép  Ábrahám vadgazda  mérnök  a  „Kuvasz  Őr”  nagyragadozó-védelmi  program
vezetője. 

Előadás  témája:  „Kuvasz  Őr”  nagyragadozó-védelmi  program  2016-tól  napjainkig.
Tapasztalat, a program jelene, jövője.

20.15  órától  a  KUVASZRÓL  készült  film  vetítése,  amely  elsősorban  a  kuvasz  belső
értékeire hívja fel a figyelmet. Készítette: Szakolczay István.”

Szeptember  15.  tenyészszemle,  amelyre  három  kuvasz  Németországból  is
érkezett.

Ebéd után a rendezvény bezárása.

2019. szeptember 21. Kuvasz Őr program.  Mihálygerge, Bekölce eredeti környezetben
dolgozó  kuvaszok  részére  kihelyezett  tenyészszemlét  tartottunk.  A  Kuvasz  Őr
Programban, az eredeti környezetben megszületett első alom chipezése, oltása,
amelyet állatorvos tenyésztésvezetőnk végzett. 

2019. november 09. Kápolna tenyészszemle, valamint őrző-védő munkaverseny
„Az év Legbátrabb Kuvasza” Címért

2019. november 17. VÉP kihelyezett tenyészszemle amelyen megjelent V. Németh
Zsolt miniszteri biztos úr, valamint Vép polgármestere, akik megnyitó beszédet tartottak.
Tancsics Antal mester tenyésztőnk kérte a kihelyezett tenyészszemlét. A tenyészszemle
után mindenkit vendégül látott.

2019. december 07. Évzáró Egyesületi napunk előadásokkal. 
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Előadó: Pischoff Ferenc FCI őrző-védő teljesítménybíró, MKFE elnök 

Terveink, programjaink, 2020. évben.

Előadó volt: Dr. Sirkó Éva FCI Küllembíró állatorvos. Előadásának címe:

Ami a bírói körben látszik és elhangzik. Gondolatok az állatorvos- tenyésztő-bíró fejéből. 

Előadó: Schmidtné Pintér Erika 

Kutyás munkaversenyekről vetített képes előadást tartott

Előadó: Dr. Hudák Péter FCI küllembíró tenyésztésvezető. 

Beltenyésztéségi szám megjelenésének szükségessége a származási  lapon.   Genetikai
vizsgálatokról.

Statisztika

A 2019. évben, 3 saját rendezésű kiállításunk volt, amelyen, 146 kuvasz vett részt.

Az MKFE 2014 májusban kapta meg, „Az államilag elismert tenyésztői szervezet” státust.

Ezalatt  az  időszakban  a  tenyészszemléinken összesen:  308 kuvasz  vett  részt,  a
komplex felmérésen. Viselkedés – egészség – küllem, ebből 63% érte el a Minősített
tenyészegyed címet, Osztályba sorolást értek el. 

MINŐSÍTÉS. Minősített elért egyedszám. Minősített Tenyészegyed Osztályba sorolva. /III
II I /

III.  Osztályba  sorolva: 298  kuvasz  érte  el.   Követelmény:  Legalább  „Megfelelt
minősítés” Küllem és Alaptermészet vizsgálatban. Csípőízületi diszplázia szűrés eredmény
/A-B-C-D az utóbbinál (D) további megkötés a tenyésztésnél/

 II.  osztályba sorolva:  1  kuvasz  érte  el.  Követelmény:  Legalább  „Kiváló  minősítés”
Küllem vagy az, Alaptermészet vizsgálatban. Csípőízületi diszplázia szűrés eredmény /A-
B-C-/ Utód ellenőrzés, 1 utód eredményének a bemutatása, amely utódnak legalább a III.
Osztályba sorolt minősítést kell elérnie. 

I osztályba sorolva: 9 kuvasz érte el. Követelmény: Kizárólag kitűnő minősítés elérése,
Alaptermészet Vizsgálatban (viselkedés) valamint Küllemben is. Csípő diszplázia szűrés
eredménye, amely Mentes A vagy Átmeneti B lehet. Két utód bemutatása, amely utódnak
legalább a III. Osztályba sorolt minősítést kell elérnie. 

2019. ÉVI TENYÉSZSZEMLÉINK, A MEGJELENT KUVASZOK SZÁMA, HELYSZÍNEK

BUDAPEST: 02. 23. 14 KUVASZ /Év elején előre meghirdetett/

ALSÓSZENTIVÁN: 06. 08. 24 KUVASZ  /Tenyésztők  kérték.  Kihelyezett
tenyészszemle!/

TÁPIÓSZENTMÁRTON: 09. 15. 10 KUVASZ /Év elején előre meghirdetett/

BEKÖLCE, MIHÁLYGERGE: 09. 21.    5 kihelyezett KUVASZ /eredeti környezetben/ 

KÁPOLNA: 11. 09. 27 KUVASZ /Év elején előre meghirdetett/

VÉP: 11.17.              16  KUVASZ  /Tenyésztők  kérték.  Kihelyezett
tenyészszemle!/

2019 - BEN HAT HELYSZÍNEN ÖSSZESEN 96 KUVASZ VETT RÉSZT A 
TENYÉSZSZEMLÉINKEN!
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Minősített  tenyészegyed  címet  2019-ben=  48  kuvasznak  adtuk  ki  /Viselkedés-
egészség-küllem alapján/  Minősített  tenyészegyed  cím kiadása  2014.  év  óta  történik,
ilyen módon 207 kuvasz kapott tenyészengedélyt.  2019 jan. 1.  óta csak az ő utódaik
kaphatnak származási lapot a többi törzskönyvezett szülők utódai regisztrációra kerülnek,
de  saját  jogon  a  tenyésztési  program  szabályait  betartva  ők  is  származási  laphoz
juthatnak.

Pischoff Ferenc 

MKFE elnök


