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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: 2020.08.28.; ASZ-ban foglaltak szerint online.
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg:
1., Az Elnökség áttetintette az ETSZ pályázat állását. A nyári szabadságolások végén vagyunk. A
hiánypótlási végzés válaszadási időpontját 2020.07.30-án 30 nappal kitolni kérvényeztük. A
kiegészítő dokumentáció az AM levele alapján elkészült és egyben van. Az Elnökség megbízza
Czene Attila társ. kapcs. alelnököt, hogy ezt juttassa el a címzetthez hivatalos módon.
Ellenszavazat nélkül az Elnökség a fenti pontot elfogadta.
2., Az Elnökség meghallgatta Hajnal Gyöngyi elnököt a 2020.09.05-i szeptemberi klubnap
előkészületeiről. A hazai és első sorban nemzetközi pandémiás helyzetre tekintettel elrendeli, hogy a
klubnap egészségvédelmi szempontok miatt online kerüljön megtartásra. Az alkalom
közönségszervezését a Facebook szerkesztői csapat végzi. A technikai hátteret és kivitelezést Kiss
Anett biztosítja. Tervezett tartalmak: elnökségi tájékoztató, fotóverseny – Kedvenc kuvasz (felkért
külsős FCI bírókkal és hazai szakértőkkel), egyesületünk állatorvosi csapata hasznos tanácsai az
egészségvédelemhez és etetéshez, rokonfajták témaköre – Ilker Ünlü akbas, eredeti feladatkörből
eredő képességek és kuvasz mentés (tagjaink beszélgetnek) - mentett kuvaszok helyzete (külsős
szakértő).Támogató: BARFood Szeged. A szakmai napunk 95%-ban tagjaink munkájával készül
magyar-angol nyelven. Az Elnökség eldöntötte, hogy a tagságnemzetközi mivoltára tekintettel és
arra, hogy a tagság szívesen aktív az online műsor készítésében, elrendeli, hogy legalább 1x egy
évben legyen online klubnap és legyenek rendszeresek a hasonló kivitelű edukációs
programok/online webinar formájában magyar-angol nyelven. Így külföldi tagjaink is aktív részesei
a klub életének ideutazás nélkül.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
3., A HKE Elnöksége felhatalmazta Dr. Krajcsovics László és Dr. Szűcs Ágota Lenke állatorvos,
Elnökségi Tanácsadó Testületi tagokat, hogy kiértékeljék és szakmailag feldolgozzák a HKE tagjai
által megszavazott stratégiából következő, egészségügyi méréseket támogató kezdeményezésében
születő, a HKE által támogatott mintavételek és vizsgálatok keretében létrejött és így az Egyesület
tulajdonát képező eredményeket. Felkéri és felhatalmazza őket, hogy az ezekhez kapcsolt alom és
kennel ellenőrzéseket, az ebek beazonosítását is végezzék el visszamenőlegesen is. Ehhez az eddig
érvényes kitöltendő alapdokumentumokat fogadja el a HKE. Illetve az ETSZ pályázat
csatolmányaként beadott formulákat azok jóváhagyása után vegye alkalmazásba. A mintavételeket
megnevezettek, azaz a Szögedi Kisállat- és Lóambulancia csapata, felhatalmazottjai, megbízottjai
ellenőrzik, felügyelik. A mintavételekhez szükséges felszerelést a HKE biztosítja kutatási céljai
megvalósulásáért. Tudományos partner a Seqomics Biotechnológia Kft, Mórahalom.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
4., Az elnökség határozatban rögzíti, hogy elfogadja a HKE KUVASZ Pajta – Kecskemét, Bednárik
János és KUVASZ Jurta – Szatymaz, Hajnal Gyöngyi kezdeményezés beindítását, mint regionális
alapszervezetek létrejöttét. Egyben előríja, hogy legalább negyedévente egy alkalommal legyen

egyesületi nyílt nap ezeken a helyszíneken. Az egyesület támogatja ezeket a szerveződéseket és arra
buzdítja más tagokat is, hogy hozzanak létre hasonlót. A kommunikációban a HKE marketing
csapata és FB szerkesztői adnak segítséget. Ezekre a rendezvényekre a szervezők kérhetnek
alkalmankénti támogatást a korábban a nyílt napokra elfogadottak szerint. A vendégek eblépése
díjtalan legyen cserébe a kuvasz fajtát bemutató és népszerűsítő programelemekre. Egyéb kapcsolt
rendezvényi elemeket a költségeket (pl: művészi tiszteletdíj, rezsi, eszközbérlés, stb)
finanszírozandó lehetőség van méltányos térítés bevételezésére adomány formájában. Az
adományokról előzetes kérés alapján az adományozónak a rendezvényt követően a Titkárság
igazolást állíthat ki. Az adatokat elektronikusan kell megküldeni a Titkárság email címére. Az
adomány meglétét szervezőnek igazolnia kell. A rendezvények után a szervezők írásban
elszámolnak, beszámolnak az alkalomról. Ez a rendezvény után legalább 1 héttel legkésőbb fél éven
belül megtörténik. Egyéb esetben az előzetesen nyújtott támogatás 5 munkanapon belül
visszafizetendő. Minden HKE regionális rendezvény előzetes regisztráció alapján, a férőhelyek
számának függvényében nyilvános és látogatható szabadon.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
5., Az Elnökség döntésben rögzíti, hogy rendezvényein a járványügyi védekezés országosan
meghirdetett fokozatainak megfelelően szükséges eljárni az óvintézkedésekkel. A vendégek
számára legalább egy helyen jól elérhető formában kézfertőtlenítő folyadékot kell elhelyezni.
Térítés ezért nem kérhető. Az aktuális járványügyi egészségügyi előírásoknak megfelelően kell a
rendezvényt megszervezni. A mellékhelységet legalább 1x/óra ellenőrizni kell. A rendezvényi
tájékoztatót ki kell függeszteni jól látható helyen és ennek tartalmairól a vendégeket a
megérkezéskor tájékoztatni kell. A tájékoztató szöveget egységesen a Titkárság adja ki. A
rendezvényeken a maszk viselése kötelező a járványügyi fenyegetettség idején. A vendégeket
előzetesen ennek tényéről írásban értesíteni kell. A szervezőknek rendelkezniük kell egyszer
használatos, steril maszkokkal, hogyha a vendég maszk nélkül jönne. A vendég ezt átveheti a
megvásárlás összegének adomány formájában történő ellentételezésével. Ezt a szervezők állapítják
meg a beszerzéseik alapján. Az a vendég aki nem hajlandó eleget tenni a közösségi védekezés
követelményeinek és nem tartja be az egészségügyi előírásokat, nem vehet részt a rendezvényen.
Idegen állat a rendezvényekre csak engedéllyel hozható. Hatósági állatorvos alkalmazása ekkor
kötelező, amelyet a szervezőnek kell biztosítania.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
6., Az Elnökség a HKE rendezvénynaptárát módosítja a naptár megszervezését rögzítő 2020.01.26-i
közgyűlési határozat és az országos pandémiás intézkedésekre való tekintettel. Az Elnökség nem
engedélyezi nyilvános nagyrendezvények tartását. Engedélyezi a saját portán történő kiscsoportos,
regionális rendezvényeket és ezeket preferálja. Ezekre előzetesen regisztráció alapján lehet belépni.
A rendezvénynaptár módosításait az Elnökség a honlapon keresztül teszi közzé,
www.hunniakuvasz.hu Az Elnökség egyben arról is döntött, hogy az ETSZ pályázat sikere esetén
belátható időn belül közgyűlést szervez, amelyen tájékoztatja a tagokat és a szükséges
módosításokat jóváhagyatja. Formája rendkívüli, zárt közgyűlés személyes és/vagy online. A
tagoknak felkészülési segítséget nyújt Gyulai Csaba és Bednárik János. A közgyűlést az elnök hívja
össze.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

7., A HKE székhelye változtatásáról intézkedett az Elnökség, mivel egy ingatlaneladás miatt ez vált
szükségessé. Előzetes közösségi döntés alapján, 2020.07.30. Az új székhely a honlapon a
kapcsolatok menüpontban közzétételre, a Cégbíróságra bejelentésre került 2020.08.03-án. A régi
székhelyre érkező levelek postai átirányításra kerültek.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.
8., A HKE honlapjához angol és német nyelvű háttéroldalak készülnek. Ezeket technikailag Gyulai
Csaba készíti elő. Ezek működtetése a megnövekedett nemzetközi tagságra való tekintettel történik.
Az egyesületi kommunikáció továbbra is magyar alappal, angol kiegészítéssel történik. A
jegyzőkönyvek, határozatok, szabályzatok érvényes eredetije magyar nyelvű. Angol verzió kérésre
készülhet, de az nem joghiteles. Nemzetközi tagjainknak a hivatalosan is használt Collins online
fordító használatát javasoljuk az értelmezéshez. Pontosító kérdésekkel a Titkárságot lehet keresni.
Ellenszavazat nélkül elfogadva.

Sztymz, 2020.08.29.
Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE

