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Beszámoló Elnökségi zárt ülésről és Határozati jegyzőkönyv

,amely készül 2018.10.09-én Szatymazon megtartott Elnökségi zárt ülést követően. Az elnök, Szabó
István előzetesen zárt ülést rendelt el, mert a Hunnia Kuvasz Egyesület alapvető működési 
feltételeinek megteremtéséről kellett gondoskodni. Az Elnökség teljes létszámban hozta meg 
döntéseit.

1., Pénzügyes személye. - Az Elnök javaslata alapján kijelölésre került a megfelelő pénzügyi 
megbízott ügyintéző személye, aki ezt elvállalta. Kuvaszos hölgyről van szó, aki tagfelvételi 
kérelmet is kíván benyújtani. Tevékenységét az Egyesületünket támogatandó, munkadíj nélkül, 
illetve azt a tagdíj fejében végzi el. Személyét az Elnökség egyhangúlag fogadta el, azzal a 
kitétellel, hogy a legközelebbi Közgyűlés alkalmával felterjeszti a “megbízott pénzügyi vezető”-i 
pozícióra a tagság felé.
2., Ez az ülésünk zárt volt, de egyben határozatot is hozott arról, hogy összhangban a törvényben 
előírtakkal az Elnökségi ülések alapvetően nyitottak, így a távolságok leküzdése okán az a döntés 
született, hogy Google Hangouts, vagy Skype elérést biztosítunk az egyes alkalmakhoz, amely 
linkeket a Slack intranetünkön teszünk elérhetővé a tagság számára 20-30 perccel a kezdést 
megelőzően. Az egyes ülésekről, azok időpontjáról szintén itt előre értesülhetnek a tagok, mely 
értesítéseket legalább 1 héttel előbb kell elhelyezni a felületen, a “hírek” csatornán. Az Elnökség 
döntése ebben egyhangú volt.
3., Következő rendezvényünkkel kapcsolatban megközelítő döntés született egyhangúlag. Ennek 
értelmében az idén baráti hangulatú, de szakmai tárgyú beszélgetésre hívjuk tagjainkat. Várhatóan 
Ádventben találkozunk, mely alkalom egyben rövidített közgyűlés is lesz. Rendezvényeinkkel 
kapcsolatban az az iránymutatás kapott egyértelmű támogatást, hogy különböző helyszíneken 
legyenek ezek elszórtan, hogy egy éveben egyszer legalább mindenkinek kezdvező elérhetősége 
legyen.
4., Kötelezően előírta a Bíróság, bejegyzésünkhöz kötötten egy un. Etikai és Jogorvoslati Bizottság 
felállítását! Ennek elnökévé Márton Attilát szándékozik felkérni az Elnökség, aki korábban már 
jelezte, hogy tag kíván lenni és képességeit, illetve tudását kamatoztatni is igyekszik majd a kuvasz 
kutyafajta és közösségünk fejlődése érdekében. Egyhangú döntéssel fogadta el az Elnökség ezt a 
javaslatot és megtoldotta annyival, hogy Surányi Krisztina alapító tag társunkat is felkéri ebben a 
bizottságban való munkára.
5., Drágossy Zsolt, Galamb Attila és Galamb Zoltán állattenyésztő mérnökök meghívást kaptak a 
Hunnia Kuvasz Egyesület Elnökségétől az Egyesület Tenyésztési Tanácsába. Drágossy Zsolt 
elfogadta a felkérést, a Galamb fívérek szintén. Még egyeztetések zajlanak a részletek ügyében. Az 
említett urakkal kapcsolatos megbeszélések lefolytatásával az Elnökség, Szabó István elnököt és 
Hajnal Gyöngyi alelnököt bízta meg.
6., A Hunnia Kuvasz Egyesület programjai évente az alábbiak szerint alakulnak az egyhangú 
Elnökségi döntés alapján: 2x Közgyűlés (tavaszi és télelőn), 2x baráti találkozó/szakmai 
nap/workshopok, 2x kutyás baráti találkozó és házi versenyek. A közgyűléseket kivéve az alkalmak 
nyitottak, részvételi támogatásával látogathatóak külsősök részére. A Közgyűléseken alapvetően a 
rendes tagok vannak jelen, akik döntéshozói helyzetben vannak, az ő kísérőik, illetve a támogatói 
tagok és az ő kísérőik. A támogatói tagok megfigyelők, a döntéshozatalban nem vesznek részt, 
véleményüket a döntéshozatalban nem kérjük ki, javaslatot nem tehetnek. A kísérők részére 
kényelmes elhelyezést biztosítunk.
7., A Hunnia Kuvasz Egyesület számlát nyitott Elnökségi döntés alapján a 3A Takarék (Egyedüli 
magyar állami hangsúllyal tulajdonolt, egykori Takarékszövetkezeteket egybeolvasztó banknál.) A 
számlával együttesen az Szabó István elnök és Hajnal Gyöngyi alelnök rendelkezik. Azaz mindkét 
vezető kézjegye szükséges a pénzmozgások elrendeléséhez együtt. 



Szla szám: 3A Takarék – 57100010-15372686

A bank a www.3atakarek.hu oldalon érhető el! 

A tagdíjakat naptári évekre számoljuk és a rendes tagokat 6.000.-, a támogatói tagokat pedig 5.000.-
tagsági támogatásra kérjük. Egyhangú döntéssel a határontúli magyar állampolgársággal rendelkező
kuvasz tenyésztő, vagy kuvaszos magyaroknak (Szerbia, Horvátország, Szlovenia, Szlovákia, 
Ukrajna, Románia területéről) elérhetővé tesszük a rendes tagságot, amely a magyarhoz hasonlóan 
alakul és forintban értendő. Egyéb külföldi csatlakozásokat nemzetközi átutalással és az alábbi 
tagsági támogatásokkal határozta meg az ülés: támogató tagok külföld 20 EUR. 
A Belépési nyilatkozat megalkotásával az Elnöség egyhangúlag Holczhakker József alelnököt bízta 
meg.
8., Az előzetes elképzeléseknek megfelelően Görög László és Görögné Erika kérte tagságának 
felbontását, amely kérelmet az ülés elfogadott és jóváhagyta 2018.december 31-ével, amely tagság 
megújítás nélkül szűnik majd meg.
9., A www.hunniakuvasz.hu IP cím a részünkre foglalt. Az oldal megalkotásához úgy határoztunk, 
hogy árajánlatokat kérünk be. Egyben felkérjük a tagságot, hogyha bárki színvesen foglalkozna 
ezzel, akkor azt javadalmazási igényével együtt 2018.10.21-ig az Elnökség részére eljuttatni 
szíveskedjen!
10., Az Ópusztaszeri alkalomra elkészült szórólap szerkesztése és nyomtatása költségeit elfogadta 
az Elnökség és a bejegyzéssel kapcsolatos kiadásokkal együtt Hajnal Gyöngyi éves tagdíjának 
ellentételezéseként fogadta el. Mint ismeretes az anyagból 50 db készült. 3 szín nyomással. 
Utánnyomás esetén, csak a nyomtatási ktsg lesz.
Szintén tagdíjának kiegyenlítésre fogadta el az ülés Szabó István elök számlanyitáskor elhelyezett 
betétjét. Minden más tagunkat arra kérünk, hogy rendezze ez évi, azaz a 2018-as évre eső tagdíját 
2018.10.21-ig! Köszönjük. (Az alapító tagok rendes tagok lehetnek. Azaz 6.000.- a fizetendő összeg
fejenként.)
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