
HKE2019/04 

Beszámoló Elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv 

,amely készül 2019.05.04-én Szegeden, a II. KEPCon – Pásztorkutyás Konferencia és
Szabadaegyetem ebédszünetében megtartott Elnökségi ülést követően, amelyen az Elnökség teljes
létszámban jelen volt kivéve Czene Attila alelnököt, aki online képviselte magát Asz-ban foglalt
jogainak megfelelően, illetve érdeklődő tagok is megjelentek. 

Az elnök, Hajnal Gyöngyi elnökségi ülést rendelt el, mert a Hunnia Kuvasz Egyesület sikeres
pályázata és folyamatban lévő tárgyaálsai azonnali egyeztetést kívántak. Meghívott tanácsadókat
hallgatott meg a tervezett könyv formátumú szakmai kiadvánnyal és az aktuális dolgokkal
kapcsolatban. 

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:

1., Az Elnökség egyeztetett Hódosi Józseffel “A Kuvasz” c. szakmai kiadvány szerzői és kiadói
jogaival kapcsolatban. Az eredeti kiadványt a szerző 1996-ban rendezte nyomdakész állapotba és
védette le a jogokat, amelyeket azóta is gyakorol. A jogtulajdonos nyilatkozatot tett, hogy a jogokat
csak ő gyakorolja és azokat másra nem ruházta át sem direkt, sem átvitt értelemben, sem szóban,
sem írásban. A kiadói jogok vonatkozásában is hasonlóképpen nyilatkozott. Az eredeti kiadvány
kiadója a Hungária Kuvasz Klub, amely a cégbírósági jegyzőkönyvek tanusága szerint időközben
jogutód nélkül szűnt meg, így a kiadói jogok visszaszálltak a szerzőre. 

Megállapodásunk szerint és tudomásul véve a HKE NEAs nyertes pályázata adta lehetőségeket,
illetve a kivitelezői háttér adott mivoltát abban állapodtunk meg, hogy transzparensen kezeljük a
kérdést és nyílt levelet fogalmazunk meg. Nyilvánosásgrahozatal előtt az összes HKE elnökségi tag
és a jogtulajdonos is megismeri a levelet. Telefonos kommunikácóiban maradtunk. Ezt a levelet a
Facebookon juttatjuk el a szakmai közönséghez és direktben az érintett szervekhez és
szervezetekhez. A kibocsájtástól számított második vasárnapon zárjuk az együttműködési felhívást.
A tényleges kiadvány keményfedeles, az eredetivel azonos vagy hasonló formátumú, álló, többszín
nyomásos, fűzött, csomagolt változatban kerülne az olvasókhoz. A nyílt levélben a HKE csakis a
nyílt levélre vonatkozó jogosultságát ismeri el a kibocsájtás pillanatában és egyértelmű szándék
nyilatkozati részt szerepeltet a kiadvány kiadása mellett, illetve szerkesztői bizottság felállítása
érdekében, ameéyben a főszerkesztői szerepkört a jogtulajdonos látná el. Ugyanígy a megállapodás
részét képezi az, hogy a tervezett kiadvány főszerkesztője és jogtulajdonosa maga állapíthatja meg a
szerkesztőbizottság összetételét. A HKE elnöke szükségképpen részt vesz a munkafolyamatban a
szerkesztő bizottság munkájában is. A HKE tagok bármelyike ezen felül alanyi jogon is részt vehet
a kiadvány készítésében, amennyiben a jogtulajdonos is hozzájárul. A HKE a nyertes pályázat adta
kereteken belül és saját logisztikai és humán erőforrás hozzáadásával segíti a tervezett kiadványt.
Az együttműködésre felkért szervezetek pozitív visszajelzés esetén résztvállalhatnak szintén a
szerkesztésben, amennyiben ezt a jogtulajdonos is jóváhagyta. 

A HKE-nek előzetesen egyeztett együttműködési megállapodása az Egyesület mindennemű
fotódokumentációinak elkészítésére Horváth Balázs (dog-foto) elfogadott és elismert szakemberrel
van. 



Született teljes konszenzussal.

2., 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. Pozitív
elbírálás esetén a pályázatok útján a civil alapból származó, a magyar adófizetők jóvoltából
rendelkezésre álló forrásokat mindig a HKE saját egyesületeti perspektíváján túlmutató módon,
lehetőség szerint az összes kuvaszost megszólítva használja fel. Egyéb pályázatoknál és/vagy
támogatások esetén ezt az adott alkalommal bíráljuk el.

Született teljes konszenzussal.

3., Az Elnökség meghívta az Elnökségi Tanácsadó Testületbe Thais Rossi Donanelli és Jorge Soares
brazil tenyésztőket és külön dícséretben részesítette őket a hazájukban a kuvasz kutyafajtáért
végzett tevékenységük kapcsán. Egyben az Elnökség pártoló tagtársainkká fogadta őket. 

Teljes konszenzussal született.

4., Az Állatorvosi Kamara képviselői felé nem folytattuk a megbeszéléseket már egészen korán. Az
Állatorvostudományi Egyetem felé tartjuk a lehetőségeinket. 

Született teljes konszenzussal. 

5., Továbbá az Elnökség döntést hozott arról, hogy a Tanácsadói Testületet további tagokkal bővíti.

Teljes konszenzussal született.

Elnökség nevében


