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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: 2020.04.15.; ASZ-ban foglaltak szerint online.

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., A járványügyi veszélyhelyzetben Czene Attila, HKE alelnök javaslatot tett és a közgyűlés 
elfogadta, hogy a tagság külföldi tenyésztő tagjai, akik vállalják, hogy tenyészegyedeikkel részt 
vesznek a HKE Elhelyezési és Tenyésztési Programjában automatikusan rendes tagságot kapjanak. 
Különös tekintettel vonatkozzon ez a határon túli magyar tenyésztőkre, de nem kizárólagosan. Az 
elnökség döntést hozott arról, hogy ennek a döntésnek a mentén első sorban a határon túli 
tenyésztőket preferálja. Külföldi tenyésztő is kérelmezhet és kaphat „hivatalos minta kennel” címet. 
A magyarországi tenyésztők szóban és írásban is igényelhetik ezt. 

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

2., Az Elhelyezési és Tenyésztési Programban újabb igények benyújtására került sor. Összesen 
1.500.000.- értékben utaltunk ki támogatást.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., A HKE tagként belépni nem kívánó tenyésztőkkel köthet együttműködési megállapodást. Ennek 
kondícióit az elnökség eseti alapon bírálja el.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

4., Az elnökség határozatban hívja fel a tagság figyelmét, hogy a HKE keretében végzett 
tevékenység önkéntes alapú munkavállalás. A munkaszerű tevékenységeknél elvárt teljes 
szakmaiság és lelkiismeretes, precíz és pontos teljesítmény az elfogadható. A civil szervezetben az 
állampolgárok és jogi személyek saját döntésük nyomán kérelmezik a felvételt és vállalnak 
funkciót, vagy megbízatást tagként. Ennek munkabér vonzata nincs. A civil szervezetben vállalt 
munkatevékenység éppen olyan felelős és egész embert kívánó megbízatás, mint bármely egyéb 
fizetséggel járó tevékenység. Amennyiben egy tag valamilyen okból nem tudja a vállalt feladatait a 
HKE felé teljesíteni, az azonnal köteles értesíteni ennek tényéről az elnökséget és amennyiben 
feladatait hosszabb időn keresztül nem tudja ellátni a szükséges szinten, legkésőbb 2 hónap múlva 
lemondását be kell nyújtania. Ha ez nem történne meg, megtörténtnek kell tekinteni.

Amennyiben súlyos akadályoztatását a feladatot vállalt tagtárs nem jelezné az akadályoztatás 
megindulásakor és ez később kiderülne, akkor az elnökség azonnali hatállyal felmentheti a tagtársat 
feladatai végzése, pozíciója ellátása alól. Erről írásban értesíti a tagot az elnökség elektronikus 
levelezés útján. A szabály abban az esetben érvényes, hogyha a tag feladatellátásnak 
akadályoztatottsága veszélyezteti a szervezet szakmai munkamenetét, jó hírét, hitelességét, vagy 
jogot sért. Fentiek alól az elnökség egyhangú szavazataránnyal adhat felmentést.  

Ellenszavazat nélkül elfogadva.



5., A HKE Elhelyezési és Tenyésztési Programjában a Kuvasz Világszövetség, mint szakmai és 
lebonyolító partner felé megkötendő szerződés időpontja után kerül folyósításra a támogatási 
összeg. A megkötés pillanata az aláírt szerződés visszaküldésének és érkeztetésének időpontja. Az 
utalásra legkésőbb a beérkezési időponttól számított 14 napon belül kerül sor. A megítélt 
támogatások érvényessége a megítéléstől számított 2 hónap. Amennyiben a megítélt támogatás 
addig nem kerül lehívásra, akkor érvénytelen és újabb pályázatot szükséges beadni. Újból megítélni
nem kötelező támogatást. A támogatás egyedi kérelemre korábban is kifizethető, de a támogatási 
szerződést legkésőbb a kifizetést követő 1 hónapon belül meg kell kötni. Amennyiben a pályázó 
mégsem kötné meg, akkor a támogatási összeg dupláját köteles azonnal visszautalni a kibocsájtó 
számlára. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

6., A HKE Elhelyezési és Tenyésztési Program leírása és szabályzata folyamatosan frissülő 
formában elérhető a www.hunniakuvasz.hu hivatalos weboldalunkon. A pályázók innen 
tájékozódnak, a támogatottak innen értesülnek a változásokról, felelősségükről, kötelezettségeikről 
és lehetőségeikről.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2020.04.20. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 
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