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Beszámoló Elnökségi zárt ülésről és Határozati jegyzőkönyv
,amely készül 2019.02.03-án 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 stratégiatervezési és pénzügyi
gazdálkodási, illetve pályázati lépéseiről volt szükséges megbeszéléseket folytatni. Az Elnökség
teljes létszámban hozta meg döntéseit. Meghívott tanácsadókat nem hallgatott meg. 2019. május 10ig elrendelte a határozatok és jegyzőkönyvek nyilvánosságának felfüggesztését a Magyar Kuvasz
Fajtagondozó Egyesülettel kialakítandó békés és szakmai alapon harmonikus együttműködés
elősegítésére. Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., Az Elnök Hajnal Gyöngyi, egyesületi elnök elmondta, hogy 2,3 MFt értékben NEAs pályázatot
sikeresen rögzített az EPER rendszerben. Az adatlapot és a szükséges dokumentációkat hiánytalanul
tudta érkeztetni. Az elsődleges formai megítélés el is fogadta a pályázatot. A pályázat tartalma
működési és szervezeti alapvetésként roll-up, flyer, stb és egy könyv formátumú kiadvány (kemény
fedeles, kb. 200-250 pp, színes kivitel, 1000 példányban,) szakmai, szakirányú irodalom kiadás,
újrakiadása tartalommal került beadásra. Tervezet: korábban kiadásra került szakirodalom felújított
verzió. Célközönség: kuvasztenyésztők, kuvaszosok érdeklődők, szakmai fórumok. Az ezzel
kapcsolatos jelentést az Elnökség ellenszavazat nélkül elfogadta.
2., Czene Attila beszámolt az Elnökségnek az Állatorvostudományi Egyetem felé megindított
tárgyalásokról. Dr. Sótonyi Péter rektor urat kereste meg, akivel hosszas megbeszéléseket folytatott
és abban állapodtak meg, hogy az Egyetem Állattenyésztési Tanszéke bevonásával az intézmény
érdeklődik a lehetőség iránt és kész a tenyésztés vezetését ellátni és megszervezni a HkE számára.
Az előzetes elképzelések szerint a tenyésztési és kutatási projektben egyszerre nyerne szakmai
vezetést a HKE és egyben az Egyetem is fejleszthetné kutatási bázisát. A két szervezet egymással
összefogásban pályázatokat érvényesít, amelyeket a kuvasz hungarikum kutyafajta 21. századi
minőségi tenyésztése és szakszerű kezelése érdekében hoz létre. Czene Attila elmondta, hogy a
február végi megbeszélések kiszélesedtek Hajnal Gyöngyi egyesületi elnök bevonásával. Az
Elnökasszony beszámolt a Rektor úr és a Tanszékvezető tanár úr részére a kuvasz mai helyzetéről.
Ismertette az eddig elért tenyésztői sikereket és egyben részketezte az előre kijelölt utat. A cél
világszínvonalú kutyafajta megteremtése, amely népszerű használati, az eredeti feladatköréből
eredő képességeinek birtokában intelligens és alkalmazkodó kutya a modern ember mellet.
Kihangsúlyozta Hajnal Gyöngyi, hogy két fő irányt kell első sorban szem előtt tartani, az egészség
kérdését és a fajtával szemben támasztandó követelményekét. Ellenszavazat nélkül elfogadva.
3., Hajnal Gyöngyi elmondta, hogy megérkeztek a Hunnia Card első példányai. Összesen 300 darab
chippes kártyát kaptunk a Hálózattól. Hajnal Gyöngyi tervezte a kártya külalakját és bocsájtotta
nyomásra. A finanszírozta a MASPORT támogatói bázisa. Jövőben tervbe vettük a Hunnia Kuvasz
Card kibocsájtását is, amelyre a forrást szintén a Hálózaton keresztül juttatjuk el majd a
kutyásokhoz. Kutyánként várhatóan 30.000.-/év keretösszegben, állatorvosi kezelésekre
felhasználhatóan. A felhasznált forintokat a MASPORT megállapodások alapján szolgáltatás
formájában juttatja el az érintett állatorvosokhoz. A Hunnia Kuvasz Card várhatóan 2019.augusztus
előtt nem indul el. A kártya tervezését a kutyák részére is Hajnal Gyöngyi intézi. A Hálóüzat
vállalja, hogy webshopjában kialakítja a kuvaszok számára elérhető belső jóváírási rendszert. Ennek
jogi feltételeit tisztázza. Nyilvántartást vezet, amelyet harmadik személy felé nem ad ki.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

4., Roll-up tervezése befejeződött számolta be róla Hajnal Gyöngyi elnök. A munkát a tervezéstől a
gyártatásig a HKE Marketing csapata végezte. Roll-up debütálás a Közgyűlésen várható,
2019.03.30-án. Az Elnökség dícséretben részesíti a Marketing csoport tagjait, amely elismerést
2019. májusa, a bizalmi idő lejárta után Hajnal Gyöngyi tolmácsol a csoport tagjainak.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
5., Kiegészítések nagy része is elkészült a Tenyésztési Tervdokumentációhoz. Az Etikai és
Jogorvoslati Bizottság nyomtatványok elkészítését vállalta, mint függelékek. Ezeket lgekésőbb
2019. május 30-ig fogják a közösség rendelkezésére bocsájtani. Ellenszavazat nélkül elfogadva.
6., Marketing kampányt tervezünk jelezte Hajnal Gyöngyi a Közgyűlést és nyílt napot megelőző
időszakban indítva. A Közgyűlés meghívott szakmai előadója Dr. Molnár Zsolt, aki pártoló tagunk
és Elnökségi Tanácsadótestületi Tag is egyben.A rendezvényt a Magyar Soprt Házában, civil
partnereink finanszírozásában, támogatásként kapjuk, rendezzük meg. Büféről a Marketing Csoport
gondoskodik. Ellenszavazat nélkül elfogadva.
7., A Hunnia Cardok kiosztása március végével indul. Személyes átvétel a Közgyűlésen. Aki nem
tud eljönni, annak postázzuk. Felelős Hajnal Gyöngyi. Ellenszavazat nélkül elfogadva.
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