Elnöki beszámoló a 2018. –évről.
2018. január elsejétől: „A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását a tenyésztési
hatóság által meghatározottak szerint DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni.
A szülőktől alvadásban gátolt vérmintát kell gyűjteni, az utódoktól elegendő a száj nyálkahártyájáról
vett vérrel átitatott tampon minta. A mintákat az akkreditált laborba: NÉBIH Állattenyésztési
Igazgatóság, önkéntes alapon: a HáGK-ba kell eljuttatni, tudományos vizsgálat céljából. A
vérmintákat állatorvos veszi le és ő állítja ki a hivatalos minta kísérőt, amelyet aláírásával és bélyegző
lenyomatával hitelesít. A mintakísérőt a kutya tulajdonosa is aláírja, a mintákat az állatorvos, vagy az
eb tulajdonosa eljuttatja a laborba. Szülőktől elég életükben egyszer vérmintát gyűjteni származás
ellenőrzés céljából, ezt a labor megőrzi. (kivéve, ha az adott labor ismételt mintát kér) A vérmintákat
célszerű állatvédelmi, illetve praktikussági okokból a csípőízületi diszplázia szűrés alkalmából levenni.
2018. január elsejétől a minősítés feltétele a DNS alapú származás ellenőrzésre leadott vérminta
hivatalos igazolása.
A kölykök mintavétel időpontját célszerű a kölykök egyedi azonosításával egybe kötni.
2018. január 13. Első eredeti környezetbe kihelyezett tenyészszemlénk. Részt vett 4 kuvasz. Helyszín
Mikófalva- Gazdasági telep, Komlóska.
2018. február 8-án 11 órára az Országos Polgárőrszövetség kutyás programjának ügyében tartandó
megbeszélésére a Földművelésügyi Minisztérium 301-es irodájába kaptam meghívást. V. Németh Zsolt
államtitkár úrtól, amelyen részt vett OPSZ elnöke, Dr. Túros András elnök úr, a MEOESZ elnöke Korózs
András, OPSZ Kommunikációs igazgatója Erdős Viktória. A rendőrség Oktatási és Kiképző Központ
részérő Dsupin Ottó dandártábornok úr, Markos György OPSZ elnök helyettes,
2018. február 24. Tenyészszemle Helyszín: Budapest. Sylvester János gimnázium. Részt vett: 8 kuvasz.
Bíró volt Géczi Imre, küllem, valamint Pischoff Ferenc Alaptermészet Vizsgálat
2018. március 08. Közgyűlés. Teljes tisztújítás, majd évzáró-évnyitó rendezvény tartottunk. Év kuvasza
díjak átadása. Év Tenyészete díjak átadása. Talizmán 7 díj átadása. Az Év Legjobban Örökítő Minőségi
Kuvasz Tenyészete. Egyéb díjak átadása.
2018. 04. 23-Részletes tájékoztató! DNS mintavétellel kapcsolatos változás bejelentése a MEOESZ-ben,
a kilenc magyarfajta elnökök részvételével. Tartotta Péntek István Dr. NÉBIH Állattenyésztési
igazgatója, valamint Korózs András. Felhívta az igazgató úr a figyelmet, hogy a kölykök mintavételnél
is vért kérnek, vagy lehet a korábbi gyakorlatot is folytatni, viszont ha nem használható az ismételt
vizsgálat már nem ingyenes! A megbeszélés végén a megjelent magyarfajták képviselőinek felhívtam a
figyelmét a Hungarikum Védjegy jelentőségére. Kértem, hogy adjunk be közösen a Védjegy
használatához a pályázatot. (eszköz is lehetne a szaporítók visszaszorítására) Egyedül Korózs András
tartotta az ötletet előremutatónak, a többiek nem nyilatkoztak.
2018. március 27
Kuvaszos nap Dunakeszin!
Dunakeszin a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központban, a Polgárőr Kutyás Szolgálat programindító
rendezvényt tartott,
A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkársága, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, az Országos Polgárőr
Szövetség és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület mintaprogramot indított a kuvasz, mint
Hungarikum, a Polgárőrségnél bevezetésre kerülő bűnmegelőzési szolgálatot ellátó kutya kiképzésre.

1

A rendezvényen több előadás is elhangzott.
Előadást tartott:
- Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Dr. Túros András elnök úr
- Az Országos Rendőr- Főkapitányság Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ részéről: Dr. univ. Dsupin
Ottó r. dandártábornok úr
- Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős
Államtitkárság részéről: V. Németh Zsolt államtitkár úr
- Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részéről: Korózs András elnök úr
- Molnár Zoltán polgárőr kutyás munkacsoport vezetője, a Rendőr és Polgárőr Kutyás Szolgálat
sajátosságairól tartott előadást.
A program folytatásában először Biczó Péter Polgárőr, a Kántor és Csupati Körmendi Kutyasport
centrum vezetője, oktató FCI őrző-védő bíró kutyakiképző polgárőr, tartott Kutyás Bemutatót német
juhásszal. Majd Pischoff Ferenc MKFE elnök, bronzkoszorús mesterkiképző, FCI ő-v bíró és terelőbíró,
polgárőr, tartott kuvasz bemutatót, engedelmességből, ügyességből, bátorságból, majd a gyerekek
bevonásával különféle feladatokat hajtottak végre.
Ezt követően a nap kiemelt programja következett, kis kuvaszok ünnepélyes átadása, származási lapok
kiosztása, a nevelést, a tanítást, a képzést, a vizsgára történő felkészítést vállaló polgárőröknek. A
kis kuvaszokat, a származási lapokat Korózs András a MEOESZ elnöke adta át.
A MEOESZ 25 kuvasz kölyök kifizetését vállalta, (100000ft /kölyök) szakaszos átadási formában. Az első
öt kuvasz az ország különböző pontjára került: Sümegi Polgárőr Egyesülethez két kuvasz, a Nagykozári
Polgárőr Egyesülethez egy kuvasz, (Itt később csere történt, mivel a kuvasz a Szilaj Polgárőr
Egyesülethez került) Cserkeszőlői Községi Polgárőr Egyesülethez egy kuvasz, és a Viszáki Polgárőr
Egyesülethez egy kuvasz.
Egyesek részéről felmerült olyan kérdés, hogy a kuvasz egyáltalán alkalmas erre a feladatra?
Erre a kérdésre az egyik választ,
Zajcsek Alfons a m. kir. csendőrkutyatelep igazgatója adja meg. Budapest 1925
”A kuvaszt alkatánál és tehetségeinél fogva egy minden szolgálatra nagyon alkalmas ebnek tartom.
Meg vagyok róla győződve, hogy rövidesen úgy külföldön, mint itthon a legkedveltebb szolgálati
ebfajta lesz. Sajnos, nálunk már meglehetősen ritka, s ha kiállításokon nem ennek a fajnak adjuk a
legértékesebb díjakat, — közönségünknek t. i. az kell — akkor rövid pár év után drága pénzen
vásárolhatjuk majd vissza ebünket a külföldtől, ahol máris a legkülönfélébb szolgálatokban alkalmazva
lesz. Hogy ezen kitűnő fajtának fejlesztése ne csak szaporítással történjen, arra könyvemben már
eléggé rávilágítottam. Szerezzük tehát be, képezzük ki és azután tenyészünk vele.”
A második választ Keszi Jázmin a 10 éves kuvasz szuka a gyakorlatban adta meg, ugyanis,
2018. 05. 24.-én sikeresen tette le a polgárőr vizsgát, a "Kutyavezető Képző Állatfelügyeleti
Központban" Dunakeszin és a "Szolgálat ellátására alkalmas bejegyzést kapott" így ő lett Zugló,
Budapest, sőt Magyarország első hivatalos vizsgát tett kuvasz polgárőr kutyája.
A polgárőr kutyák "Alkalmassági és Teljesítménybírálati Rendjét" a Rendőrségi és Kiképző Központ
hagyta jóvá, dolgozta ki. A vizsgán számos feladatot kell teljesíteni, a vizsgázó kutyának.
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Fő feladat: három életszerű őrző-védő munka teljesítése, amelyben a kutyának egyértelműen
bizonyítani kell bátorságát, magabiztosságát, önálló helyzetfelismerő készségét, szájkosárban és
anélkül, ahol az irányíthatóság, az együttműködés, az azonnali engedelmesség is fontos szerepet játszik
az értékelésnél
2018. április 08. Speciális Kuvasz CAC kiállítás. Juhász József emlékkiállítás. Helyszín Tápiószentmárton
Kincsem Lovas park. Részt vett, 41 kuvasz. Bíró volt: Jakkel Tamás, aki a MEOESZ Küllembírói
Testületének az elnöke, FCI elnökségi tag. A kiállítás után a bíró zárszavában kiemelte, hogy a kuvasz
állomány tekintetében nincs szégyenkezni valónk, a kuvasz, mind küllemben, mind egészségben, mind
viselkedésben magas szinten áll! Gratulált a tenyésztőknek a kuvasz tartóknak és nem utolsó sorban
Egyesületünk felelős, áldozatos munkájához, további sikeres folytatást kívánt.
2018. május 29. Az Agrár Minisztérium Hungarikum osztályra beadott pályázatunk elfogadásra
került. Hungarikum Védjegy használatára jogosult az Egyesületünk! A VÉDJEGYET kizárólag magas
minőségű, kiemelt terméken lehet használni. /Pl. Származási lap. A Minősített Tenyészegyed címet
elért szülők kölykei kaphatják meg e kitüntető címet/
2018. június 22 Vezetőségi ülést tartottunk a székhelyünkön.
2018. június 30. Speciális kuvasz CAC Kiállítás. Helyszín: Bugac, Karikás Csárda. Közös rendezés: MKFE
és a DTE. Részt vett: 16 kuvasz. Délután tenyészszemlét tartottunk, amelyen részt vett: 6 kuvasz. A
tenyészszemle után Mitropulosz Anna mudival, majd Scmidtné Pintér Erika kuvasszal tartott látványos
bemutatót a MEOESZ BE vizsga anyagából.
2018. szeptember 29. Kuvasz Klubkiállítás. Részt vett, 44 kuvasz. Helyszín: Tápiószentmárton Kincsem
Lovas Park. Bíró: Dr. Molnár Zsolt Románia. A bíró elismerését fejezte ki a bemutatott kuvaszokat
illetően, dicsérte a magas színvonalú rendezést, köszönetet mondott a meghívásért, és szeretettel
meghívta a magyarországi kuvaszosokat a 2019-ben Erdélyben rendezendő kiállításukra.
2018. október 02. Teljes körű NÉBIH ellenőrzés volt a székhelyen. Minden rendben találtak. A
Tenyésztési Program tekintetében történt egy-egy javaslattétel, amelyet azóta kijavításra került.
2018. október 06. Tenyészszemle. Részt vett: 12 kuvasz. Helyszín: Alsószentiván. Varga Zoltán
vendégül látta a nevezőket és családtagjaikat. Kitűnő volt a helyszín. Meglepően sok látogató volt
kíváncsi a tenyészszemlére, még a polgármester is megtekintette e szakmai rendezvényt. Idegenvezető
segítségével délután közösen meglátogattuk a helység kiemelkedő nevezetességét, az 1954-ben Szűz
Mária Szeplőtelen Szívéről elnevezett kegykápolnát, amely 1963-ban plébániai rangot kapott.
2018 októberben a Tenyésztési Bizottságunk hosszas előkészítő munkája után az
Agrárminisztériumba beadásra került a VI. kiegészített, módosított Tenyésztési Programunk. A
programot az Agrárminisztérium véleményezésre megküldte az Őshonos Tanácshoz és a HáGK-hoz.
A Tenyésztési Programot alaposan átnézték, egy szóösszetételt kellet kijavítani, egyébként rendben
találták. /A Tenyésztési Program, 2019. január 10.-án lépett érvénybe/
2018. november 24. Tenyészszemlét tartottunk idén már ez volt az ötödik. Részt vett: 16 kuvasz. Pető
Zoltán vendégül látta a nevezőket és családtagjait egy ízletes ebédre. Kiváló volt a helyszín, Kápolna
kultúrterme és a parkja rendelkezésünkre állt. A kutyáknál még sohasem használt speciális videós
testfelmérést végzett Maróti Agócs Ákos és csapata a Szent István Állatorvostudományi Egyetem
Állattenyésztési Tanszék részére, tudományos kutatás céljából. Mint sok mindenben Egyesületünk e
téren is örömmel vett részt olyan munkában, amely elősegítheti a kutatást, a minőségi szakmai
munkát. Az eljárás hivatalos neve: VATEM. A kiértékelésről a szeptemberben rendezendő Kuvasz
Nemzetközi Tenyésztési Konferencián többet tudhatunk meg.
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A tenyészszemlét követően vezetőségi ülést tartottunk. Egyeztettünk a 2019. év programjairól,
kiállításokról. Kiemelt figyelmet szántunk az első Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia
lebonyolításával kapcsolatos gyakorlati teendőkre.
2018. december 08. Évzáró Egyesületi nap Mikulás és Karácsony ünnepség, plusz szakmai nap. A
programon körülbelül negyvenen vettek részt. Helyszín: Budapest Sylvester János Református
Gimnázium.
SZAKMAI ELŐADÁSOK TÉMAKÖREI VOLTAK
1.)
A rokontenyésztés genetikai háttere. Előadó volt: Dr. Varga László, egyetemi docens, mb.
intézetigazgató Genetikai, Mikrobiológiai- és Biotechnológiai Intézet Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Szent István Egyetem.
2.)
Az elmúlt évek tenyészszemléin történt részletes mérések eredményeinek összegzése
táblázatba szedve. Előadó volt: Dr. Hudák Péter állatorvos, FCI küllembíró, a Magyar Kuvasz
Fajtagondozó Egyesület, tenyésztési vezetője, a Tudományos Tanács tagja.
2018-ban a „Kuvasz Őr Program” kapcsán 3 alkalommal vettünk részt /Pétervására, Salgótarján,
Miskolc, 2019 január 23.-án pedig Ózdon / lakossági fórumokon a Bükki Nemzeti Park szervezésében.
Hazánkban megjelent a medve és a farkas, amelyek már nemcsak átjáró vendégeink, hanem itt is élnek,
és szaporodnak. A Büki Nemzeti Park Területén 4-5 farkas családot figyeltek meg. Az „Aggteleki
Nemzeti Park” területén pedig hiúzt figyeltek meg vadászat közben. Szép Ábrahám vadgazda mérnök
e lakossági Fórumokon a „Kuvasz Őr Vadvédelmi Programról tartott vetített képes előadást, melyben
hangsúlyozta, hogy a kuvasz hatásos védelmet nyújt a gazdáknak a nagy ragadozók ellen, a nyáj és a
nagyragadozók védelmében. A kuvasz több gazdának már segítséget is nyújtott. A színvonalas
előadások után konzultáltunk a megjelent lakóssággal. Számos aktuális kérdés hangzott el. „A
nagyragadozók itt vannak, és továbbiak jövetelére kell számítanunk” hangsúlyozta előadásában
Szemethy professzor úr. „Addig kell megkezdeni az előkészületeket, amíg nincs probléma és nem
utána” ezzel természetesen mindenki egyetértett.
Pályázatok, benyújtása. MEOESZ A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület Pályázatának a benyújtása,
a MEOESZ 2019. évre tervezett pénzbeli támogatás elnyerése érdekében. /MEOESZ-E 81/2018.(10.15.)
határozata/A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület államilag elismert tenyésztői szervezet, 2019
szeptember 13-14-15-én megrendezi az első „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciát”
Segítséget kértem az Agrár Minisztériumtól a 2019 szeptember 13-14-15-én megrendezendő első
„Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciára”
2019. január nyolcadikán. Az Agrárminisztériumban, a hungarikumokért felelős Miniszteri Biztos
Úrnál, V. Német Zsoltnál 2 órás tárgyaláson vettünk részt: Pischoff Ferenc, Szép Ábrahám, Pischoff
Ferencné. Téma volt: „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” „Kuvasz Őr Vadvédelmi Program”
„Kuvasz a Polgárőrségben”
Bemutatkozó levelet írtam, az MKFE eddigi munkájáról, Dr. Feldman Zsolt államtitkár úrnak, valamint
Dr. Nagy István Agrárminiszter úrnak, amelyben többek közt a 2019 szeptemberben sora kerülő
Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciára meghívtam a Miniszter urat.
Megtiszteltetés ért, hogy az OPSZ Lovas Kutyás Tagozata beválasztott az Országos elnökségébe, ahol
megfelelő súllyal tudom majd képviselni a kuvaszt. A program ez évben tovább folytatódik.
2019. február 4.

Pischoff Ferenc
MKFE elnök
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