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Beszámoló Elnökségi zárt ülésről és Határozati jegyzőkönyv
,amely készül 2019.01.04-én Budapesten megtartott Elnökségi zárt ülést követően, amelyen az
Elnökség teljes létszámban jelen volt.
Az elnök, Hajnal Gyöngyi előzetesen zárt elnökségi ülést rendelt el, mert a Hunnia Kuvasz
Egyesület alapvető működési irányainak a tisztújító közgyűlést követő lépéseiről volt szükséges
megbeszéléseket folytatni. Az Elnökség teljes létszámban hozta meg döntéseit. Meghívott
tanácsadókat hallgatott meg. Jogi vonatkozásban, Dr. Halász Péter László-t, egyesületünk pártoló
tagját, az Etikai és Jogorvoslati Bizottság tagját, Egyesületünk jogtanácsosát. Illetve Pándi László-t,
alapító tagunkat, a Felügyelő Bizottság tagját pályázatokon való részvételekkel kapcsolatban.
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., A HKE 2019-ben minden olyan pályázaton résztvesz, amely segíti a tagság tenyésztői és
állattartói, illetve személyes egészségéhez való eredményesebb hozzájutását. Szakanyagok,
szakkönyvek első vagy reprint, esetleg javított formában való publikálását. Az Egyesület
felszereltségének, illetve működésének megkönnyítését, a rendezvények anyagi háttérbázisának
biztosítását, marketing, kommunikációs anyagok, rendezvények, platformok megszületését.
Született teljes konszenzussal.
2., A Szervezeti és Működési Szabályzatot Hajnal Gyöngyi és Pándi László elkészítette és
bemutatta. Kérdés, illetve ellenvetés nem érkezett. Az Elnökség felkérte jogtanácsosunkat, hoyg
elleőrizze szakmai szempontból a dokumentumot, amelyet jogi korrektúrát követően, ezzel a
szakmai jóváhagyással elfogadottnak tekint és nyilvánosságra hoz először a HKE Slack-en, illetve
majd később a www.hunniakuvasz.hu weboldalunkon is. Született teljes konszenzussal.
3., Az Elnökség a tuisztújító közgyűlést követően és annak értelmében, illetve az ott
megfogalmazott határoztaok értelmében Alapszabály módosítást rendelt el és végzett el, amely
eredményét elfogadta és a Szegedi Törvényszéken való beadás irányában megbízást adott az
Elnöknek, hogy mihamarabb azt eszközölje. Az új ASZ a Cégbíróság által kiadott hitelesítő
dokumentáció megérkezte után hozható nyilvánosságra a HKE Slack-en és indulását követően a
www.hunniakuvasz.hu-n. Született teljes konszenzussal.
4., Az Elnökség tudomásul vette és elismerő levelet küldött Gyulai Csaba Zsolt részére, aki külsős
munkatársként hónapok óta, önkéntességi alapon a készülő website-ot fejleszti és gondozza, illetve
az Egyesületi levelezést technikai oldalról támogatja. Született teljes konszenzussal.
5., Az Elnökség partnerkapcoslatok létesítéséről is döntést hozott. Ennek értelmében hosszútávú
együttműködési szerződést köt a Csodás Hagyatékunk Kulturális és Hagyományőr Egyesülettel, a
PDF Állat és Környzetvédelemi Alapítvánnyal és a Magyar Szabadidősport Szövettséggel. Született
teljes konszenzussal.
6., Ezen a napon az Elnökség elhatározta, hogy meghatalmazza Czéher György alelnököt, hogy az
Állatorvostudományi Egyetemen olyan orvoscsoporttal kezdje meg a tudományos együttműködésre
vonatkozó tárgyalásokat, amely munkacsoport a hungarikum kutyafajták és a még nem
hungarikum, de történelmileg őshonosnak tekinthető magyar kutyafajták egyedeinek azonosító és a

populációt fejlődésgenetikai szempontból értékelő kutatását kezdeményezi. A tárgyalásokon
szerződést, vagy megállapodást nem írhat alá. Beszámol az Elnökség részére annak menetéről.
Továbbá felhatalmazta, hogy a 2019. őszre tervezett szakmai hétvége előkészítő munkálatait tegye
meg, egyeztetéseket eszközöljön. Megbizatásáról igazoló dokumentum készült, amely a
visszavonásig érvényes. Született teljes konszenzussal.
7., Végezetül az Elnökség elfogadta, hogy tagjai számára igyekszik segítséget, illetve előnyöket
teremteni, amelyek tenyésztői munkásságukat, kuvasztartói sikereiket és egyéni, illetve családi
boldogulásukat segítik. Kuvasszal nem rendelkező, a fajta életét tevékenységükkel segítő pártoló
tagjaink számra is igyekszünk támogatni a kuvasz mellett való kiállásukat és tevékenységüket.
Ezzel a fajta 21.századi megmaradásának és újrateremtődésének útját támogatják elismerendő
módon kapcsolatrendszerükkel, anyagiak megadásával, egyéb alkotó tettekkel erejük és idejük
függvényében. Munkájukat igyekszünk szolgáltatásaink rájuk való kiterjesztésével is elismerni.
Született teljes konszenzussal.
8., Utószóként az Elnökség elismerte, hogy a kuvasz hungarikum kutyafajta eddigi regisztrációba
nem került, de tapasztalhatóan erős, a fajtára hasonlító jellegeket hordozó egyedei hasznos segítői
lehetnek ellenőrzőtt formában a fajta modernkori újratervezésének. Ezért kívánja bevonni ezen
kutyákat az Egyesületi kedvezményezettek körébe a HKE. Pártoló tagság esetén a HKE egy erre
kijelölt rendezvényén a nevezést és megjelenést követően szakemberek megerősítő véleményét
nyeri el az adott egyed. A gazda vállaja, hogy megfelel a mindenkor hatályos állategészségügyi és
az állattartást meghatározó rendszabályoknak illetve elfogadja a HKE alapértékeit,
alapdokumentumait és ezt írásban megerősíti. Pártoló tagság, nevezés és szakmai véleménykérés
helyszíni nevezéssel is létrehozható. Ettől a ponttól kezdve az adott egyedet, mint kívánatos kuvasz
jellemvonásokat tükrőző pásztorkutyát saját belső nyilvántartásunkba vesszük és ennek alapján
kerül befogadásra pártoló tagunkként a tulajdonos. A tulajdonlás bármiféle megváltozásnál annak
bejelentését követően pedig az új tulajdonos veszi át a helyét kérés alapján. Aki azonban megújítani
köteles a tagságot és saját nevére kell iratnia azt. Új tagsági kártyát bocsájtunk ki ekkor, a régit
bevonjuk. Ezen belső regisztrációban szereplő kuvasz jellegű pásztorkutyák tulajdonosai és
családtagjai, egyes esetekben gondozói jogosultak érvényes pártolói tagság esetén az Egyesület
szolgáltatásaiban való részvételre a rájuk vonatkozó részvételi szabályok alapján. Minden kuvasz
jellegű pásztorkutyával rendelkező, vagy azok munkáját segítő családtag, vagy szakmai segítő
pártoló tagunk köteles évente legalább egy alkalommal résztvenni valamely rendezvényünkön,
hogy megtarthassa kedvezményeit és ezt a jelenléti íven aláírásával igazolni szükséges. Született
teljes konszenzussal.
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