MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a 1147. Budapest, Gervay utca 117/a. szám alatti székhelyű Magyar
Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, Államilag Elismert Tenyésztői Szervezet (továbbiakban: MKFE)
(nyilv. tart. száma: Veszprémi Törvényszék, Pk.60.007/2012.,3360., adószáma: 18288511-1-19.,
képviseli Pischoff Ferenc elnök.
másrészről a 2335. Taksony, Zrínyi utca 28. Szép Ábrahám vadgazda mérnök úr magánszemély a
Kuvasz-Őr Nagyragadozóvédelmi Program alapítója, vezetője között az alulírott napon, az
alulírott tartalommal.
1.) A szerződő felek megállapítják, hogy az MKFE, a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló
agrárminiszteri rendelet szerint a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztő szervezet a kuvasz
ebfajta vonatkozásában. Elismert határozatásnak száma: 02.5/1298-2/2014.
2.) Szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy az MKFE Tenyésztési programja, valamint a Kuvasz-Őr
Nagyragadozóvédelmi Program céljai, továbbá a két szerződő fél együttműködése elősegíti, a
földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 1. Általános rendelkezések 9§ (9)
pontjában, A 98/2013. (X.24.) VM rendelet 10.§ (1a) bekezdés teljesülését, valamint ugyanezen
9.§ (9) pontjának (1b) bekezdés c) megjelölését, amely a létszám tervszerű növelésére, továbbá
az eredeti hasznosítási irány alkalmazására törekedését írja elő. Továbbá a jelen „Magállapodás,”
együttműködés hozzájárulhat, a 62/2016. (IX.16.) FM rendelet 1 Általános rendelkezések 1.§ d)
bekezdésben leírt „ín-situ megőrzés” részbeni elérését.
3.) Felek a jelen Megállapodást, együttműködést, határozatlan időtartamra hozzák létre, annak
kezdő időpontja jelen szerződés aláírásnak napja. Ezen együttműködési, „Megállapodást”
bármelyik fél bármikor felmondhatja különösebb indoklás nélkül!
4.) Jelen együttműködési „Megállapodást” mindkét szerződő fél aláírásával elismeri, annak
tartalmát megismerték, pontjainak betartását vállalják.
5.) Az MKFE ETSZ kijelenti, hogy a jelen „Megállapodásban” vállalt kötelezettségen kívül, a
„Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Programmal kapcsolatos, összefüggő, bármely váratlan
esemény esetén, az MKFE ETSZ- t, sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal, nem terheli.
Szép Ábrahám vadgazda mérnök úr a fenti megállapítást tudomásul veszi, elfogadja.
6.) Szép Ábrahám vadgazda mérnök úr kijelenti, hogy a „Kuvasz Őrprogram” felett egyedüli és
kizárólagos joggal bír, a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Program a saját szellemi terméke, ezt
a jogot senki más nem sajátíthatja ki. Az MKFE ETSZ ezt a jogot elismeri.
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7.) Szép Ábrahám vadgazda mérnök úr, mint a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Program
vezetője, a továbbiakban is, a programjában lefektetett tervek szerint végzi szellemi és gyakorlati
munkáját, betartva az MKFE ETSZ- el történt együttműködési „Megállapodás” pontjait.
Az együttműködés célja, várható eredménye.
A kuvasz kiváló őrző-védő pásztorkutya, kiemelkedő ösztönös adottságának, köszönhetően a nyáj
biztonságban van mellette,
A nagyragadozók védelme, úgy valósul meg, hogyha a kuvasz jelen van a jószágok mellett, a
nagyragadozó elkerüli a nyájat, így nem kerülhet konfliktushelyzetbe az emberrel.
Az MKFE ETSZ–el történő „Megállapodás”, elősegítheti a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi
Program” kiszélesítését, a szakmai munka megsegítését.
A programon belül lehetőség nyílik a nukleusz állományba vonásra (genetikailag kompromisszum
mentes tenyésztés) kizárólag, az MKFE Tenyésztő Szervezet által előírtaknak, megfelelően. Ez
esetben messzemenően figyelembe kell venni az MKFE Tenyésztési Bizottsága, Tudományos
Tanácsának ajánlását a párosítással kapcsolatban, továbbá a Magyar pásztorkutya fajták állami
génmegőrzési program végrehajtásáért, szakmai és szervezeti koordinációjával megbízott,
Haszonállat Génmegőrzési Központ, (Gödöllő, 2100 Isaszegi út 200) ajánlását, útmutatását

I.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ jelen „Megállapodásban” az alábbiakban vállalt
kötelezettsége, szellemi és gyakorlati együttműködése, szerepe, a „Kuvasz Őr”
Nagyragadozóvédelmi Programot” illetően.

Az MKFE ETSZ erkölcsi és anyagi támogatással igyekszik segíteni a program kiszélesítését,
gördülékeny működését és ösztönözni az Egyesület tenyésztőit, hogy a program részére
törzskönyvezett kuvasz kölyköt ajánljanak fel.
a) Az MKFE ETSZ lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi
Program részére felajánlott kölyök/kölykök tenyésztőinek. A támogatás módját, mértékét,
minden esetben az MKFE ETSZ határozza meg, amely támogatás kiterjedhet:
- kölyök/kölykök származási lapja kiváltásának és egyéb adminisztrációs költségek átvállalása,
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- kölyök/kölykök chipezési költségéhez hozzájárulás a tenyésztő felé,
- egyéb támogatás is lehetséges a felajánlott kölyöknek/kölyköknek, pl. kutyatáp, oltási költség
Támogatás feltétele:
- a kölyök felajánlása a Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Programnak, olyan tenyésztőtől
származik, aki az MKFE ETSZ tagja,
- a tenyészetből kikerült kölyök, az MKFE ETSZ Tenyésztési Programjában előírtak betartásával
született, a származási lap kiadásának nincs akadálya,
- ha a kölyök felajánlása, a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Programnak ingyenes, vagy
önköltséges.
b) az MKFE további támogatást nyújthat, az alább megjelölt pontokban, de, csak abban az
esetben, ha az MKFE ETSZ Állami támogatást kap a megjelölt célokra, vagy pályázatot nyer.
Állami támogatás esetén, az alább megjelölt célra, célokra, a gazda a b) pontban megjelölt
támogatást kaphat, de csak abban az estben kapja meg, ha betartja az állatvédelmi, a
környezetvédelmi, az MKFE ETSZ tenyésztési programjában előírt alapvető kutyatartási,
(tenyésztési, amennyiben sor kerülhet a tenyésztésre) előírásokat, a pásztorkutya tartásához
szükséges feltételeket biztosítja.
Támogatás mértéke, változó, a forrás mértékének a függvénye.
A támogatás módját és mértékét, minden esetben az MKFE ETSZ határozza meg, a pénzforrás
felhasználhatósága szerint, amely támogatás kiterjedhet:
- a programban részt vevő kölyök/kölykök 6-18 hónapos koráig, az oltási költségekre,
- a kölyök 15 hónapos kor betöltését követően, a tenyészszemle költség, (bírók költsége,
utazási/napi díj, tenyészszemle költsége, DNS mintavétel finanszírozására)
- csípőízületi diszplázia szűrés költsége /a kutyának az állatorvoshoz, történő szállítása, a
röntgenfelvétel állatorvosi költsége, Kisállat Ortopédiai Egyesület szakvéleményének a költsége/
- helyszíni ellenőrzések kiszállási költségeinek finanszírozása,
- egyéb fenntartási támogatás,
Támogatás feltétele:
- a kölyök felajánlása, kizárólag az MKFE ETSZ tagi viszonyban álló tenyésztőjétől származhat,
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- a tenyészetből kikerült kölyök, az MKFE ETSZ Tenyésztési Programjában előírtak betartásával
született, származási lappal rendelkezik,
c) az egy évben legalább két helyszín közös ellenőrzéséhez, támogatás. Az ellenőrzést Szép
Ábrahám úr, a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Program vezetője, az MKFE ETSZ elnöke,
valamint az MKFE tenyésztési vezetője végzik közösen. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül,
d.) Amennyiben az állattartó gazda, vagy a kutya alkalmatlansága miatt a kutyát a program
vezetője vissza veszi, az MKFE ETSZ fajtamentése a tenyésztővel együtt igyekszik új, a kutya
számára megfelelő helyet keresni

II.
Szép Ábrahám vadgazda mérnök úr mint a „Kuvasz Őr” Nagyragadozóvédelmi Program
vezetőjének jelen „Megállapodásban” vállat alábbi kötelezettségei, illetve a szükséges
feladatai az együttműködéshez

a) kuvasz eredeti nyájőrző feladatkörbe való visszahelyezése,
b) kizárólag törzskönyvi számmal rendelkező, chip számmal ellátott kuvaszt helyez ki, állattartó
gazdához, eredeti környezetbe,
c) a törzskönyvezett kuvasz kölyök/kölykök, kihelyezése lehetőleg 8-10 hetes korig történjen
meg, elsősorban azon gazdálkodók részére, akiknek a jószágát, bizonyítottan a hazánkba
visszatért nagyragadozók által okozott támadás érte,
d) az állattartó gazdához, ahogy megtörtént a kölyök/kölykök kuvasz kihelyezése, az MKFE ETSZ
Tenyésztési Programjában előírt „VÁLTOZÁS BEJELENTŐ” dokumentumon értesítés küldése az
MKFE ETSZ székhelyére, postai, vagy elektronikus úton,
e) egy un. ellenőrzési naplóban, rögzíteni szükséges, a kihelyezett kuvasz kölyök pontos adatait:
Törzskönyvi neve, születési dátuma, ivara, tenyésztési helye, tenyésztő neve, chip száma,
származási jele, száma, a származási lap másolatát csatolni a naplóba, továbbá szükséges
feljegyezni a kihelyezés pontos helyszínét, a kihelyezés időpontját, a jószágtartó gazda nevét,
címét, elérhetőségét,
f) a gazdához kihelyezett kuvasz (ok) rendszeres ellenőrzése, különös figyelemmel, a kutyatartási,
az állatvédelmi, a környezetvédelmi szabályok betartására,
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g) lehetőség szerint az időszakos ellenőrzés időpontról, a helyszínről, a pontos cím
megjelölésével, értesítés küldése, az MKFE ETSZ székhelyére, elektronikus, vagy postai úton, az
együttműködés érdekében,
h) a jószágtartó gazdához kihelyezett, eredeti feladatkörbe visszahelyezett, kuvasz tenyésztésbe
állítása esetében a feltételek betartása, betartatása:
- a tenyésztésbe vétel, csak abban az esetben valósítható meg, amennyiben mindkét szülő
megfelel az MKFE Tenyésztési Programjában előírtaknak,
- tenyésztésbe vonás esetén, az MKFE Tenyésztési Programjában előírt dokumentáció
ellenőrzése, (pl. tenyészszemle, csípőízületi dp. szűrés eredmény megléte, „Tanúsítvány”) az
előírt dokumentumok szabályos kitöltése, (pl. Alombejelenés, a 14. napig, Alombejelentő jegy,
stb.) azoknak az MKFE székhelyre történő időbeni megküldése,
- az alom megszületése után a kölykök dokumentálása az ellenőrzési naplóban: születési
körülmények, kölykök száma, súly, életrevalóság, az anya gondoskodása, szoptatási hajlandóság,
törődés, szülés körülményei, egyebek,
- az alom megszületése után, annak időközönkénti látogatása, megfigyelése, az állattartó gazda
beszámolójának írásban rögzítése, mentális, fizikális fejlődés, követése,
- nukleusz állományba vétel csak az MKFE ETSZ- el közös megbeszélés alapján történik, szükség
esetén, az MKFE ETSZ Tenyésztési Bizottság bevonásával,
j) a kihelyezett kuvasz (ok) rendszeres megfigyelése, a jószágtartó gazdával jó kapcsolat kiépítése,
az esetleges problémák közös megoldásának a keresése, átbeszélése, a kuvasz mentális, és
fizikális fejlődésének, egészségi állapotának a rendszeres felmérése, pontos dokumentálása,
k) lehetőség szerint a kihelyezett kuvasz (ok) fényképen, esetleg videón történő rögzítése,
kihelyezésének napján, az életfejlődésük egyes szakaszaiban,
l) rögzíteni szükséges az ellenőrzési naplóban, a gazda elmondása alapján és a tapasztaltak
szerint a kuvasz munkaképességét, alkalmasságát, az ellenőrzés pontos időpontját,
m) az ellenőrzési naplóban rögzített beszámolók, dokumentációk, Szép Ábrahám vadgazda
mérnök úr magánszemély, tulajdona, de az együttműködés teljes időtartama alatt,
hozzáférhetőséget kell biztosítani az MKFE ETSZ számára,
n) a gazdák oktatásának a megszervezése, /állatismeret, kutyatartási ismeret, környezetvédelem,
állatvédelmi előírások ismertetése, tenyésztési ismeretek, stb./ az MKFE ETSZ szakembereinek, a
Vadvilág Megőrzési Intézet, esetleg, az érintett egyetemek szakembereinek, a bevonásával
történhet,

o) a nagyragadozók a gazdák, a vidéki lakosság közötti minél zökkenő mentesebb együttélés
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elősegítése, előadások szervezésével, tartásával, oktatással, az MKFE ETSZ szakembereinek, a
Vadvilág Megőrzési Intézet, esetleg, az érintett egyetemek szakembereinek, a bevonásával
történhet,

A felek jelen „Megállapodást” elolvasás és újbóli értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. október 20.

...........................................................
„Kuvasz-Őr” Nagyragadozóvédelmi
Program vezetője

................................................................
Magyar Kuvasz Fajtagondozó
Egyesület ETSZ

Szép Ábrahám vadgazda mérnök

Pischoff Ferenc elnök
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