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Beszámoló online elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv
, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége volt jelen.
Dátum, helyszín: 2020.10.30.,; ASZ-ban foglaltak szerint online.
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., Az Elnökség határozatban rögzítette Dr. Krajcsovics László Tenyésztési Bizottsági elnökké és
ezzel egy időben tenyésztésvezetővé való kinevezését. A kinevezés indoka a HKE ET Pályázatában
érkezett olyan támogatói kívánalom, hogy az állategészségügyi kutatások, mintavételek és
elvárások mind a tenyésztők, mind a tartók felé akkor tudnak hitelesen és magas szinten
megvalósulni, ha a tenyésztésvezetésben szakember dolgozik. Dr. Krajcsovics László állatorvos,
egyetemi tanár. A felkérést elfogadta és vállalta a feladatot. Az Elnökség kinevezési jogkörét a HKE
SZMSZ biztosítja.
A vitás kérdésekben a jelen lévők konszenzusra jutottak. Ellenszavazat nélkül az Elnökség
elfogadta.
2., Az Elnökség ezzel egy időben megerősítette Tokaji Attila tenyésztésvezetői megbízását is, hiszen
az agrár-állattenyésztő mérnöki szakmaterület a törvényben foglalt opció és ilyen végzettséggel
rendelkező munkatársra is szükségünk van a tenyésztés irányításában.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
3., A HKE Elnöksége meghatározza, hogy a két tenyésztésvezető jogköreit együtt és önállóan is
gyakorolhatja. Sem törvényi akadály nincsen, sem Egyesületünk szabályzatai nem tiltják a két
tenyésztésvezető összehangolt munkájaként megszervezett tenyésztésvezetést. Az agrármérnöki
diplomával bíró tenyésztésvezető speciális mozgásterét a HKE Tenyésztési terve tartalmazza. Az
állatorvosi diplomával rendelkező tenyésztésvezető speciális mozgásterét szintén a HKE
Tenyésztési terve tartalmazza. Mindkét tenyésztésvezető közös hatásköreit szintúgy. Miután a
pozitív elbírálású ETSZ pályázat teszi ezt alkalmazhatóvá, ezért ezek jelenleg inaktívak. Kivéve a
tudományos munkákat, a mintavételeket és a kezelésünkben lévő állomány egészségügyi adatolását,
kennelellenőrzéseket, alomellenőrzéseket, amely az állatorvosi szakirányú tenyésztésvezető
feladatkörébe tartozik. Ugyanígy az agrármérnök tenyésztésvezető jelenleg a szakmai
érdekképviseletben, egyesületi rendezvényeken lehet aktív, azok szervezésében, minősítő
testületeiben tevékenykedhet.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
4., Az elnökség határozatban rögzíti, hogy újra beadja a HKE ETSZ pályázatát, miután nincsen
semmilyen hivatalos állásfoglalás a korábban beadott ügyében. Sajnálatos módon arra lehet
következtetni, hogy a korábbi bírálatát végző bizottság többszörösen is félreétette a dokumentációt
és ezért téves értékeléseket, néhol nem követhető jogi érveléseket, elvárhatatlan és GDPR ellenes
nyilatkozatokat szeretnének. Nem ismert a sorsa az ETSZ pályázatunknak, de azért, hogy időben
rövidíteni tudjuk és magyarázatokkal ellátni legyünk képesek az anyagot, és hiánypótlásra az első
pályázatban nincs lehetőség, az egyetlen bejárható út a párhuzamos újra-beadás a szükséges
kiegészítésekkel és a pontosító részekkel.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.
5., Az Elnökség nyugtázza, hogy alapító szervezetként a HUKOSZ, Hungarikum Kutyafajták
Országos Szövetségében való részvétele sikeres volt. Tagszervezetként az éves tagdíjat 5 évre előre
letudta. Erről a HUKOSZ részéről elismerő nyilatkozat készül. A HKE a HUKOSZ-ban képzeli el a
nemzetköziség megteremtését, mivel a MEOESZ tagsággal rendelkezik és ETSZ jogkör birtokában
szerződéses viszonyt is kiépít, együttműködésre törekszik. Viszont meggyőződése, hogy a
MEOESZ szabályzatai és működési elve, céljai nem alkalmasak a magyar kutyafajták prioritásként,
magyar nemzeti jellegzetességként, hungarikumként való képviseletére és a modern szociális
igényeknek és környezetnek megfelelő működéshez és nincs is meg az ennek a megteremtésére
vonatkozó látásmód. Ez persze nem kötelező a MEOESZ-re nézve, de a HKE célja a kuvasz
hungarikum kutyafajta priorizálása és magyar nemzeti értékként való gondozása, képviselete.
Elnöksége a közgyűlés megbízásából ebben az irányban tevékenykedik. Példaként került említésre a
MEOESZ Alapszabálya, amely nem követte le a hazánkban érvényes Állattenyésztési törvényben
foglaltakat teljes egészében. A HKE a mindenkori Magyar Kormány jogosultságát fogadja el a
hungarikum kutyafajták gondozására és e jogosultságának továbbadására. A HKE nem ismeri el a
MEOESZ-nek ráutaló tevékenységét, hogy ezeket a jogokat kimondott, vagy kimondatlan módon
magának vindikálja.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
6., Az Elnökség tudomására jutottak olyan tagi problémák, amelyek az ET Pályázatunkban
meghirdetett tenyészegyed támogatások igénylési pályázatainak beadási gondjairól szólnak. Kérésre
meghosszabbítottuk a pályázatok beadási határidejét 2020.11.07-ig a külsős pályázók és
2020.12.01-ig korábbi tagjaink, mint pályázók részére.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
7., Az Elnökség észlelte, hogy az előző pontban említett pályázat a vártnál népszerűbb lett. Több
igény jelent meg, mint amennyi forrás van. A HKE Elnöksége azt szeretné, hogy minden érdeklődő
pályázhasson és nyerhessen ezért saját személyes forrásából kiegészíti az ide rendelt összeget.

Sztymz, 2020.10.30.
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