
A TENYÉSZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYOZÁSA 
 

 

A Tenyésztési Tanács megalakulása 
 

1. A Tenyésztési Tanács elnökét és tagjait a HKK Közgyűlése választja. Megválasztásuk 

a HKK elnöke által a Tisztújító Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal közzétett 

pályázati kiírás és az arra a Tisztújító Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal 

beérkezett pályázatok alapján történik.  

 

2. A pályázati kiírás tartalmának igazodnia kell a HKK Alapszabályában rögzített 

tenyésztési és szervezeti célkitűzésekhez. 

 

3.  A Közgyűlés szavaz tagjainak számáról illetve annak változtatásáról, és választja az 

egyes tisztségekre pályázatot benyújtók közül a Tenyésztési Tanács elnökét és tagjait. 

Az elnök az elnöki tisztségre pályázok közül legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz, a 

tagok a tagság TT. létszámának megfelelően legtöbb szavazatot kapott pályázók 

lesznek. 

 

4. A megalakult Tenyésztési Tanács megbízatása 4 évre szól illetve az újonnan 

megválasztott Tenyésztési Tanács megalakulásáig tart. 

 

5. A Tenyésztési Tanács elnökének vagy tagjának tisztségéről való lemondása esetén a 

megüresedett tisztségre HKK elnöke pályázatot ír ki - a 2.pontban megfogalmazott 

kritériumoknak megfelelően – mely tisztségre a HKK Közgyűlése választ új tagot 

illetve elnököt az 1.pontban meghatározott módon. 

 

 

Tenyésztési Tanács működése, feladatai 
  
            

1.       Létszáma: minimum 4, maximum 9 fő. 

  

2.       A Tenyésztési Tanács feladatai közé tartozik a tenyésztési program kidolgozása, a 

Vezetőség és a Közgyűlés informálása a tenyésztők helyzetéről, a tenyésztők 

munkájának segítése, megőrizni és fejleszteni a komondor tenyészértékét, külső és 

belső értékmérő tulajdonságait, növelni a fajta ismertségét. 

  

3.  Üléseinek napirendjét a Tenyésztési Tanács elnöke állítja össze, és terjeszti a 

Tenyésztési Tanács ülése elé megvitatásra és elfogadásra. Évente minimum négyszer 

ülésezik, amelyről jegyzőkönyvet készít. A Tenyésztési Tanács üléseit az elnök hívja 

össze írásban napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal. Ülésének 

összehívását bármelyik tag kezdeményezheti a megvitatásra kerülő téma 

megjelölésével. 

4.      Ülése határozatképes, ha azon a tanács tagjai közül 50% + 1 fő jelen van, akik közül 

egyiknek az elnöknek kell lennie. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök vagy akadályoztatása esetén az 



általa meghatalmazott szavazata dönt. Határozatait a Tanács saját Tenyésztési 

Határozatok könyvébe vezeti, és folyamatos sorszámmal látja el. 

  

5.      A Tenyésztési Tanács a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 

  

6.      Figyelemmel kíséri a tenyésztésben történt változásokat, ha szükséges javaslatot tesz a 

HKK Tenyésztési- és Tenyészszemle Szabályzat, az Alapszabály és a Komondor 

Standard módosítására a HKK Közgyűlése felé. 

         

    7.   Folyamatos kapcsolatot tart fenn a fajtát tenyésztőkkel, tanácsaival, információkkal  

           segíti azok munkáját. A tenyésztők felől érkező felvetéseket, problémákat szakmai   

           oldalról megvizsgálja, ha szükséges szélesebb szakmai fórumok elé tárja   

           véleményezésre.  

Kezdeményezheti a tenyészetek látogatását a tenyésztővel egyeztetett időpontban az 

állomány minél szélesebb körű ismerete céljából. A látogatás alkalmával a tenyésztő 

engedélyével adatokat rögzíthet, melyet tenyésztés-szervezési, statisztikai célokra 

felhasználhat. Valamely kiemelkedő tenyésztői sajátosság esetén, az adott sajátosságot 

követendő példaként a tenyésztési fórumok elé tárhatja. 

  

8. A Tenyésztési Tanács folyamatosan gyűjti és nyilvántartásszerűen vezeti a komondor   

       populációra  vonatkozó valamennyi tenyésztési, tenyészszemle és kiállítási adatokat,   

      arról kimutatásokat, statisztikákat vezet, melyet döntés előkészítéseiben felhasznál.   

  

9. A Tenyésztési Tanács feladata a klub által kiírt tenyésztési díjak, pontversenyek,   

      minősítések pályázati feltételeinek kidolgozása, kiírása, értékelése, elbírálása, kiosztása,   

      tenyésztési engedélyek kiadása. 

  

10. A Tenyésztési Tanács saját belső döntése alapján, tagjai közül 3 fő jogosult a MEOE  

     Törzskönyvezési Osztályával való együttműködésre, a származási lapok kiállítása előtt,    

      a szülőpár tenyészthetőségi minősítésének igazolására. 

 

Tenyésztésvezető 

  

A Tenyésztésvezető a Klub Alapszabálya, Szervezeti- és Működési Szabályzata; 

Közgyűlésének, elnökének, vezetőségének határozatai, Tenyésztési Tanács Szervezeti- és 

Működési Szabályzatának és határozatainak keretei között, az FCI szabályok betartása 

mellett végzi tevékenységét. Feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat és 

információkat bizalmasan kezeli és azt kizárólag a Tenyésztési Tanács felhatalmazásával 

hozza nyilvánosságra.  

  

A Tenyésztésvezető feladata: 

  

1.      A tenyésztésre, tenyészszemlére, származás igazolására, magatartás- és viselkedésre, a 

komondor egészség megőrzésére, kiállítási etikára, fajtanépszerűsítésre, fajtamentésre és 

az eb tartásra vonatkozó szabályzatok, bizottságok megalkotása, létrehozása és a 

tenyésztési program kidolgozása. Figyelemmel kíséri a szabályzatok működését, 

végrehajtását, javaslatot tesz a szükséges korrekciókra. 

  

2.      Az utódellenőrzés, minősítés megszervezése és irányítása. 

  



3.      Részvétel a Klub rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában. A komondor 

állományra vonatkozó tenyésztési, kiállítási adatok naprakész gyűjtése és rendszerezése a 

Tenyésztési Tanács tagjaival szorosan közreműködve, a HKK által rendezett kiállítások, a 

HKK és más szervezetek által rendezett a tenyészszemlék, rendezvények rendezői és 

lebonyolítói feladatinak felosztása a Tenyésztési Tanács tagjai között. 

  

4.       Tenyészszemlék, Tenyésztői Fórumok, Klub Napok szervezése. 

  

5.      Figyelemmel kíséri a fajta standard aktualitását, szükség szerint kezdeményezi annak 

módosítását, melynek alapját a komondor populáció áttekintése, jellemzése, populáció 

statisztikai kimutatásai és az eredeti standard képezheti. 

  

6.      A komondor tartásmódjára vonatkozó alap irányelvek, ajánlások kidolgozása. 

  

7.       Figyelemmel kíséri az egyes tenyészegyedek tenyészértékét. 

  

8.      Vezeti és irányítja a Tenyésztési Tanács munkáját. 

  

9.       Minden olyan egyéb feladat megoldása, amely elvégzésére felkéri a Hungária Komondor 

Klub Közgyűlése, Vezetősége, Elnöke vagy Tenyésztési Tanácsa.  

 

A Tenyésztési Tanács mandátumának megszűnése 
 

1. A megválasztott Tenyésztési Tanács mandátuma 4 évre szól, az újonnan választott 

Tenyésztési Tanács megalakulásával  szűnik meg. 

 

2. Továbbá mandátuma automatikusan megszűnik az alábbi esetekben: 

- a HKK jogerős feloszlatásával illetve megszűnésével, 

- a HKK közgyűlésének ilyen irányú kezdeményezése esetén 50%+1fő 

szavazattöbbséggel, 

- amennyiben a Tenyésztési Tanács tagjainak száma 4fő alá csökken.   

 

A HKK. Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályozást  2010. április 24-én elfogadta. 


