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Beszámoló elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv
, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége volt jelen.
Dátum, helyszín: 2020. 01.29.; Budapest, Dr. Szili Katalin irodája.
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., Czene Attila alelnök tájékoztatta Dr. Szili Katalin frissen megválasztott alelnök asszonyt a
megválasztás körülményeiről és kérte, hogy fogadja el a közgyűlés döntését, amelyet el is fogadott.
Felvázolásra kerültek a 2020 éves tennivalók a közgyűlés meghatározta célok mentén. ETSZ
pályázat beadása – Hajnal Gyöngyi készítés, Czene Attila – menedzselés. Pályázatok menedzselése
– Dr. Szili Katalin, előkészítés – Hajnal Gyöngyi. Rendezvények szervezése és bonyolítása: Hajnal
Gyöngyi. Társadalmi támogatás: Dr. Szili Katalin. Pénzügyi tervezés: Czene Attila. Szakmai
partnerek: Czene Attila és Hajnal Gyöngyi
A vitás kérdésekben a jelenlévők konszenzusra jutottak. Ellenszavazat nélkül az Elnökség a fenti
pontokat elfogadta.

2., Az elnökség eldöntötte, hogy a Farkas Márta-Hajnal Gyöngyi-Jánosi Zsolt által készített és
Terdik György által lektorált közgyűlés által jóváhagyott HKE Tenyésztési tervet Tokaji Attila az
elnökség engedélye mellett átdolgozta. Tartalmilag két kiegészítést tett és szövegezésileg
egyértelműsítette. Készen áll az alapelképzelés a beadásra. A függelékek elkészítésére a
tenyésztésvezetőt, Tokaji Attilát jelölte ki. Kivételt képez a partnerkapcsolati és az Elhelyezési és
Tenyésztési Program dokumentációja, amelyet Hajnal Gyöngyi készíti elő.
A Tenyésztési terv ETSZ pályázati beadásához mellékletként kapcsolódik a PDF Állat- és
Környezetvédelmi Alapítvány szerződése és a Kuvasz és Ember Program anyagai, a HKE ET
Program leírása.
A HKE ET Program megvalósításához szükséges az ETSZ jogkör és ennek feltétele a Tenyésztési
terv megléte.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
3., Az elnökség megjelöli Jánosi Zsolt állattenyésztő szakmérnököt és Farkas Márta állattenyésztő
szakmérnököt, kinológust, Tokaji Attila állattenyésztő szakmérnököt, Dr. Halász Péter László
állattenyésztőt, Soós Attila kinológust, Bednárik János, Hajnal Gyöngyi, és Magyar Ákos
tenyésztőket hogy az ETSZ jogosultság esetén lefolytathasson teljes körű alomellenőrzést, kennel
látogatást a HKE megbízásából. Dokumentumok a Tenyésztési terv függelékei szerint. A
rendezvényekre a tenyésztés szakmai folyományaként kerül sor, ahol a a kirendelt bizottság
legalább 2 tagú. Szakmai megbízott, az Egyesület elnöksége egy tagja vagy annak megbízottja.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

4., 2020.06.06-i klubnapot nyitottá teszi az elnökség és vendégeket is hív. A délutáni programban
előadást rendez a tagszervezet Kangal Klub Hungary-val közreműködésben. Bazsó Mihály és
Hajnal Gyöngyi a szervezők.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

5., A HKE titkárságot hozott létre az elnökség döntése alapján. Titkársága működtetésére pályázati
forrást keres. Megbízottak: Dr. Szili Katalin és Czene Attila.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2020. 02. 15.
Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE

