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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: 2020.03.15.; ASZ-ban foglaltak szerint online.

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., A járványügyi veszélyhelyzetben az egyesületi programtábla módosul. Hajnal Gyöngyit bízza 
meg az elnökség, hogy ezt menedzselje. Elmarad a 2020.06.06-i klubnap. Későbbre tolódik. 
Időpont még nincs. Bizonytalan az augusztusi tábor időpontja is. Elmarad a 2020.04.01. 
tenyészszemle is. Részben, mert az MKFE nem kívánt partner lenni, részben pedig a járványügyi 
veszélyhelyzetben bevezetett tiltó intézkedések miatt.

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

2., Az Elhelyezési és Tenyésztési Program tételei módosulnak és kölyökvásárlás és tenyésztői 
finanszírozás címen, illetve vis major esetén adható ki támogatás. Egyéni tagok maximum 1 
kölyökre, tenyésztői tagok maximum 3 kölyökre adhatnak be igényt. Vásárlásra maximum 80.000.-/
kutya, de 80%-os támogatás/kutya adható. 

Az almok finanszírozása maximáltan 120.000.-/egészséges kölyök bejegyzett kennelnévvel 
rendelkező tenyésztő tagoknak. Rendes és pártoló tagnak is elérhető. Határon túliak is igényelhetik.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., Fotópályázatot hirdetünk. Díjazások maximált értéke 100.000.- összesen. A díjak kutyaeledel és 
felszerelés. Online házhoz szállítással a karantén idején. Az elnökség és a tenyésztésvezető dönti el 
a nyerteseket.

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 

4., Nem vesz részt a HKE az ÖHGT által szervezett kuvasz tenyésztése című megbeszélésen, mert 
az MKFE mint tárgyaló partner korábbi megbeszélésen tett ígéreteit nem tartotta be, nyíltan 
ellenséges és aláírásokat gyűjt a HKE elnöke ellen, amely dokumentum hamis tényeket közöl és ezt 
próbálja igaznak feltüntetni a tenyésztői aláírásokkal. Ez utóbbi az MKFE elnöke szerzeménye és az
MKFE FEB tagjain keresztül gyűjtik az aláírásokat a hamis vádakhoz. A HKE elnökségi 
határozatban kifogásolja ezt az etikátlan és nyíltan ellenséges cselekedet sort és azt, hogy a 
Facebook csoportjában az MKFE ezt az írást, amely egy a HKE elnökének szóló a levél leközölte a 
nélkül, hogy azt megküldte volna a címzettnek. A HKE elnöksége kikéri magának az alaptalan és 
bizonyítás nélküli vádaskodást és nyilvános lejárató kampányt. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 

 



5., A HKE a jövőben igényt tart az MKFE bocsánatkérésére és szakmai kompenzációjára. 
Határozatban rögzíti az elnökség, hogy olyan tagságért jelentkezőt, vagy együttműködési 
megállapodást kezdeményezőt nem köteles fogadni, aki 2018 december óta nyilvános fórumon 
minimum egy alkalommal elhatárolódott és/vagy hamis vádakkal, álhírekkel erősítette az MKFE 
tudatos lejáratókampányát. Az ilyen jelentkező jelentkezése elutasítható. Indoklásul meg kell jelölni
az ellenséges magatartást. A HKE ASZ szerint a belépő tagnak el kell fogadnia az Egyesület 
szabályzatait és belső rendjét, nem károsíthatja a közösséget magatartásával. Nem oszthat meg 
megtévesztő, vagy helytelen adatokat, tényeket a szervezetről tudatosan és/vagy tervezetten. Ide 
számít az a vétlen károkozás, amely nem volt teljesen szándékos, de figyelmeztetés, helyesbítés 
után is fenntartják.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2020.03.22. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 

 


