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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: 2020.07.01., Második időpontban. Eltolva 2020.06.25-ről; ASZ-ban foglaltak 
szerint online.

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., Az Elnökség határozatban pontosította a szervezet működési alapdokumentumában szereplő 
„tenyésztő” fogalmat. A döntés értelmében, tagfelvételi kérelem esetén az számít tenyésztőnek, 
akinek tulajdonában van tenyészegyed és/vagy érvényes kennel neve. Nem előfeltétel tenyésztői 
minőségben törzskönyvezett almok meglétének igazolása, a HKE ET Programjában való részvételi 
kiegészítéseként. A Program szerződése tartalmazza az aláírástól számítottan előírt 3 évet, amelyen 
belül meg kell valósuljon a konkrét, a Magyar ebtörzskönyvbe igazoltan regisztrált legalább egy 
alom megléte. Az Elnökség felhívja a figyelmet, hogy az Egyesület egyes szakmai kiadványaiban, 
kiegészítő szabályzataiban ugyanez a kifejezés szintén előfordulhat, de meglehet, hogy szűkítettebb 
értelemben. Az adott dokumentumban megfogalmazott definíció az irányadó az adott szöveg 
olvasása és értelmezésekor, mely minden esetben levezethető a szervezet alapdokumentában 
alkalmazott értelmezési tartományból. Ellentmondás nem alakul ki. A tenyésztő fogalom a további 
kiadványokban és szabályzatokban pontosító fogalomként értendő az alapdokumentum értelmezési 
tartományához képest.   

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

2., Az Elnökség meghatalmazza Hajnal Gyöngyi elnököt, hogy a Hunnia Kuvasz Egyesület 
alapszabálya értelmében a szervezet által, az ETSZ jogosultság birtokában kiállítandó származási 
igazolásokat jegyezze ellen. Egyben felhatalmazza, hogy az ETSZ pályázat kiegészítéseként adjon 
be egy olyan dokumentum mintát, amelyen eredeti aláírása szerepel.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., A HKE Elnöksége befogadta és értékelte Kiss Anett tagtársunk által készített származási igazolás
tervezetét. Döntése értelmében elfogadta a mintát és hitelesnek, az Egyesület által a Magyar 
ebtörzskönyv tartalmainak hiteles dokumentálására alkalmasnak találta, a használatát jóváhagyta. 

Leírása: Kuvasz származási igazolás című formanyomtatvány minta aláírva kerül leadásra 
cserélendő a korábbi verziót. Ez a nyomtatvány kétoldalas és kétnyelvű. Angol–Magyar. 
Felirataiban, hangulatában alkalmazkodik a gyakorlati használatba bevezetett MEOESZ-féle 
alapnyomtatványhoz. Két változást eszközöltünk. Egyszer, egy angol nyelvű helytelen nyelvtani 
formát cseréltünk helyesre, de az alapvető értelem megmaradt. Másfelől, egy magyar nyelvű 
helytelen írásmódot váltottuk a helyes formára. Az értelem itt sem változott tehát. Gazdagabb a 
HKE formanyomtatvány tervezet abban, hogy fajtaspecifikus, elülső oldalán a háttérben vízjelezve 
a történelmi koronás címer pajzson angyalokkal látható, hátoldalán a Budai vár középkori 
metszeten széles körben ismert ábrázolási képe, szintén vízjelezve kapott helyet. A háttér egyéb 
részeit semleges mintákkal tettük biztonságossá. A dokumentum minta hagyományos papírra kerül 
nyomtatásra zöld alapszínnel. A regisztrációs lap szürke, stb. hasonlóan ahhoz, ahogyan az eddigi 



bevezetett gyakorlatban a színkód alakul. A mintául benyújtott nyomtatványon szerepel 
egyesületünk logója elülső oldalon jobb felső sarokban, a nemzeti szalag elülső oldalon bal felső, 
hátulsó oldalon jobb felső sarokban fonatként folytatólagosan, önmagába visszatérően. Az elülső 
oldalon a megszülető megállapodásokkal párhuzamosan szerepeltetni lehetséges a MEOESZ és az 
FCI logóit is. Ezek részére külön helyet hagytunk a bal felső régióban elöl. A tartalmi dokumentáció
a megszokott tartalmakat és a megszokott elrendezésben mutatja. Nehézséget a rajta való 
eligazodásban egyáltalán nem jelent az olvasó részére. Mindent pontosan ugyanott talál, ahol a 
MEOESZ alapnyomtatványon is szerepel és pontosan olyan sorrendiségben. A dokumentáció 
kiadásához és elkészítéséhez szükséges emberi és tárgyi erőforrások meglétéről már korábban 
nyilatkoztunk. Ugyanitt közöljük, hogy a HKE alapszabálya szerint az Elnökség mindhárom tagja 
jogosult egyenként és együttesen is aláírni. Az Elnökség 2020.07.01-én meghozott határozata 
értelmében a származási igazolások aláírásával a mindenkori elnököt bízza meg, jelöli ki.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

4., Az elnökség határozatban rögzíti, hogy elfogadja a HKE Kisokos kiadvány, Az én kuvaszom 
címen megjelentett eredeti változat angol és német verzióját. Ezeket támogatásból valósítja meg. 
Publikációja online, kérésre nyomdai úton. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

5., Az Elnökség megbízza Czene Attilát, hogy mérje fel a HKE tagsággal nem rendelkező 
magyarországi tenyésztők között, hogy mennyi kölyök és alomtámogatásra lehet az adott naptári év 
végéig igény és milyen feltételek mellett. A korábban felszabadított keret adott tételek 
vonatkozásában a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával mérlegelésre kívánja tenni, hogy továbbra 
is szükség van-e a keretre. Czene Attila alelnök jelentését az Elnökség részére 2020.08.01-ig átfogó 
és pontosított értelemben 2020.09.19-ig kell megtegye. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

6., Az Elnökség tudomására jutottak olyan a közegészségügyet, a tagok biztonságát érintő 
információk, amelyek alapján nem zárható ki, hogy az éves rendezvénynaptárat módosítani 
szükséges. Az Elnökség elrendeli a szervezet kommunikációs és marketing munkacsoportjának, 
hogy kísérje figyelemmel az országon belüli előírásokat a rendezvényekre vonatkozóan és tegye 
meg a szükséges lépéseket, amennyiben úgy alakulna. A rendezvények megszervezését teljesen alá 
kell rendelni a közegészségügyi előírásoknak. A közgyűlési határozatot a járványügyi intézkedések 
felülírhatják. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2020.07.01. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 

 




