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Beszámoló Kiterjesztett online elnökségi ülésről és Határozati 
jegyzőkönyv 

, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége, Felügyelő bizottság képviselője a megbeszélés első felében 
csatlakozott (tanácskozási jogkörrel), Alelnök jelölt meghívottként volt jelen.
Dátum, helyszín: 2019.12.29.; ASZ-ban foglaltak szerint online.

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., Alelnök választása és évnyitó közgyűlés – Az Elnökség döntést hozott arról, hogy Dr. Szili 
Katalin tagot kéri fel az alelnöki tisztségre. Dr. Szili Katalin elfogadta a felkérést. Az elnökség 
döntésben rögzítette, hogy a jelöli Dr. Szili Katalint.

Az elnökség arról is döntött, hogy a közgyűlési alkalom 2020.01.26-án Budapesten a Magyar Sport 
Házában kerüljön megtartásra. Ennek szervezésével kapcsolatban Czene Attila alelnököt és 
Komáromi Ágnes és Kis Anna Mária tagokat bízta meg. Választási bizottságba Dr. Halász Péter 
László EJB elnököt, Jánosi Zsolt Jenő és Pándi László – jelen lévő Felügyelő Bizottsági tag- 
tagokat jelölte ki. Hajnal Gyöngyi elnök és Pándi László menedzseli a szervezést.

A vitás kérdésekben a jelenlévők konszenzusra jutottak. Ellenszavazat nélkül az Elnökség a fenti 
pontokat elfogadta. 

2., A 2020.01.26-ra tervezett tenyészszemlét a partnerszervezet lemondta. Az elnökség döntése, 
hogy 2020.04.01-re szerveződjön pótlólagos esemény. Szervező Hajnal Gyöngyi

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., Bármilyen HKE rendezvény csak az elnökség jóváhagyásával, illetve az elnökség 
kezdeményezésére tartható meg. Tagok és bizottságok is kezdeményezhetik rendezvény 
megtartását, de azokra kizárólag az elnökség, ezen belül is az elnök adhat engedélyt és jelölheti ki 
az egyesületet képviselő személyeket: bíráló bizottság tagjai, titkár, szervezők, egyéb megbízottak. 
Az elnök tartós akadályoztatása esetén a döntés a társadalmi kapcsolatok alelnök feladata addig, 
ameddig az elnök nem tudja a feladatkört ismét ellátni.

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 

4., Rendezvényre bírói, minősítői feladatkörbe olyan személy hívható meg, aki a HKE elnöksége 
által megkapta korábban az erre vonatkozó elismerést, szerepel a HKE hivatalos bírói listájában. Ez 
a személy lehet tag és nem tag, belföldi, vagy külföldi illetőségű. Elvárás a bírói listán szerepelni 
kívánó szakemberekkel kapcsolatban a rendszeres és mérvadó kapcsolattartást a HKE elnökségével 
és szerveivel. Éves továbbképzésen való részvétel és legalább egy egyéb alkalmon való részvétel 
évenként. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 



 

5., A HKE titkárságot hoz létre az elnökség döntése alapján. Titkársága vezetőjének Gyulai Csaba 
Zsolt tagot jelöli ki és bízza meg. A titkárság működése szabályozva van a 2019. 01 hó-ban 
jóváhagyott SZMSZ-ben.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

6., Az elnökség határozata alapján 2020 első közgyűlésén Bednárik János tagot, kitünteti kiemelt 
közösségépítő tevékenységéért. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2019.12.31. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 

 


