
I. Nemzetközi Komondor és Kuvasz Konferencia beszámoló 

2022. október 14-én rendezte Egyletünk az I. Nemzetközi Komondor és Kuvasz Konferenciát Gödöllőn 
a Királyi Váró patinás épületében. Konferenciánk célja volt, hogy a komondor és kuvasz fajták életében 
meghatározó hazai szervezetek képviselőit beszélgetni invitáljuk és előre egyeztetett témákban 
megismerjük álláspontjukat, illetve lehetőséget biztosítsunk a hallgatóságnak kérdéseik feltevésére.  

Meghívásunkat elfogadta a komondor fajta tekintetében a Hungária Komondor Klub Egyesület, a 
Komondor Fajtamentő Alapítvány, valamint a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek 
Szövetsége míg a kuvasz esetében a Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ, a Kuvasz-Őr Alapítvány, a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége és a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület. Sajnos 
végül a konferencián betegség miatt nem vett részt a Komondor Fajtamentő Alapítvány képviselője. 

A délelőtti program 10:00 órakor a megnyitóval kezdődött, melyet Kovács Attila a Magyar Komondor 
és Kuvasz Egylet elnöke tartott, valamint ismertette a beszélgetések menetét és témáit. A témák 
mindkét fajta esetében a következők voltak: saját szervezet bemutatása; a fajta jelenlegi helyzetének 
megítélése; megváltozott körülmények, hol a helye a fajtának; tenyésztés/tenyésztésszervezés; 
jövőbeli elképzelések és célok.  A megnyitó után kezdődött a komondor fajta pódiumbeszélgetése 
melyen Árkossy Beatrix irodavezető (MEOESz), Vinnai András elnök (HKKE) és Korózs Gábor komondor 
szekció vezető (MKKE) beszélgettek, a beszélgetést Kovács Attila moderálta. A diskurzus alatt 
kirajzolódott, hogy a résztvevők hasonlóan látják a komondor helyzetét napjainkban, tapasztalataik 
megegyeznek és a szoros együttműködésben látják a jövőt a fajta érdekében. A résztvevők leginkább 
a hagyományos funkció megőrzésével és különböző genetikai vizsgálatok használatával kapcsolatos 
kérdéseket tettek fel. A közel kétórás beszélgetést rövid szünet követte. 

A szünet után került sor az ebéd előtti, ún. átvezető előadásokra. Először Sütő Dávid a WWF 
Magyarország Alapítvány nagyragadozó projektmenedzsere tartott prezentációt „WWF Magyarország 
és partnerei közös munkája a nagyragadozó védelem területén” címmel és mutatta be a 
nagyragadozók valós helyzetét országunkban. Ezt követően Berényi Kozma Katalin a Magyarországi 
Erdélyi Kopó Klub elnöke „Ingyen törzskönyv?” címmel tartott tájékoztatást a magyar kutyafajták 
ingyenes törzskönyvezésének adminisztrációs menetéről és „buktatóiról”. Ezt követően került sor az 
ebédre, melyre a napsütéses időben az épület mellett, szabadtéren nyílt lehetőség.  

14:00-tól a konferencia a kuvasz fajta pódiumbeszélgetésével folytatódott, melyen Árkossy Beatrix 
irodavezető (MEOESz), Hajnal Gyöngyi elnök (HKE), Szabó István elnök (MKFE), Szép Ábrahám kurátor 
(Kuvasz-Őr Alapítvány), Kovács Attila elnök (MKKE) voltak jelen és a beszélgetést Korózs Gábor 
moderálta. A témák a komondor esetében leírtakkal megegyeztek. A kuvasz esetében, köszönhetően 
a diskurzusban résztvevők számának és a működésükből adódó szélesebb spektrumnak, a hallgatóság 
valóban egyazon téma több megközelítéséből kapott ízelítőt, mely így találkozott a szervezők eredeti 
elképzelésével. Ennek köszönhetően a közönség is aktívabban bekapcsolódott a beszélgetésbe, valódi 
párbeszéd alakult ki, sokszínű tapasztalatok találkoztak. Az egy szünettel háromórás beszélgetés végén, 
úgy gondolom minden résztvevő elégedetten távozott. 

Összességében sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött és a már helyszínen is megfogalmazott 
vélemények alapján, ezt az alkalmat több hasonló jellegű kell kövesse szeretett fajtáink, a komondor 
és a kuvasz érdekében.  

Köszönöm a tökéletes helyszínt Gödöllő Város Önkormányzatának és mindenkinek, aki 
beszélgetőpartnerként vagy a közönség soraiban részt vett rendezvényünkön. 

A konferencia az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg. 

Patosfa, 2022. október 25. 

          Kovács Attila 
                elnök 
               Magyar Komondor és Kuvasz Egylet 


