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Beszámoló Kiterjesztett elnökségi ülésről és Határozati jegyzőkönyv 

, amely készült a rendezvény tartalmainak rögzítésére.
Jelen vannak: HKE Elnöksége, Felügyelő bizottság képviselője a megbeszélés első felében 
csatlakozott (tanácskozási jogkörrel), Tenyésztésvezető (tanácskozási jogkörrel) – később 
csatlakozott.
Dátum, helyszín: 2019.10.20.; Budapest, Clark ádám tér 1., Leo Rooftop Bar. 

Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta meg: 

1., Elhelyezési és Tenyésztési Program – Áder János és szakértőcsoport felé bemutatója, 
ismertetése, amely ugyanezen a napon délelőtt történt elfogadása. 

 Czene Attila És Hajnal Gyöngyi, alelnök és elnök, bemutatta az általa korábban készített és 

már jóváhagyott tervdokumentáció bemutatóra alkalmazott példányát és összehasonlítva 
elemezte a HKE korábbi hasonló célú közgyűlési határozatban jóváhagyott 
dokumentációjával kapcsolatban. Megállapításra került, hogy a kettő tartalom 
megegyezik, az elképzelések továbbra is a kívánatos irányba mutatnak és a szakmai 
alapvetések is megegyeznek. Áder János úr és képviselői nyitottak az elképzelés 
támogatása felé, ahogyan az e mögött tervezett szakmai munka irányát is jónak 
tartják. A Köztársasági Elnök úr szoros külföldi programja miatt a válaszadást 2019. 
november végére jelezték leghamarabb a megbeszélésen. Az Elnökség megbízta az 
alelnök urat, hogy tartsa a kapcsolatot és tegye meg az esetlegesen szükséges tárgyi 
kiegészítséket. Egyben megtudhattuk, hogy a 2019. júliusában beadott pályázatot már 
korábban bírálták. A bírálat maximális szakmai támogatás mellett zárt. A bírálatot a 
Köztársasági Elnök Úr alapítványa, a Kék Bolygó Alapítvány által felhatalmazott, 
jellemzően akadémikusokból álló szakértői csoport végezte el. Ezzel a lehető legkomolyabb 
szakmai támogatást kapta meg hazánkban a nem ében egyedülálló, 2x5 éves program. 
Várható indulás támogatás esetén nem korábban, mint 2020.01.

 Jogi háttér: Dr. Halász Péter László EJB elnök. A Programra specializált háttérszervezet már 

korábban létrehozatalra került. A tenyésztői és támogatási szerződések szövege EJB, majd az
Elnökség és a Bizottságok elnökei, illetve az érdeklődő tagság felé nyitott konzultációra. A 
konzultációs időszak a Program indulási időszaka első két hónapja. 60 nap. A szöveget az 
Elnökség véglegesíti. Ez után csak elnökségi kezdeményezésre lehet módósítani. 

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

2., Könyv: “Kuvasz” + “Kuvasz - kisokos kiadás” 

Kisokos – szerző: Bednárik János.

Konzultáció: Farkas Márta – dietetika, kinológia, Soós Attila – kinológia

Szerkesztés: Bednárik János és Hajnal Gyöngyi



Nyomtatás első körben 1000 példányban. Tenyésztői példányok, Szerzői köteles példányok és 
pedagógiai ingyenes példányok összesen. Várhatóan el is fog fogyni az idén. Utánnyomás jövőre 
lehetséges pályázati forrásból.

Írások leadási időpontja: 2019.11.01,

Szerkesztés befejezésének időpontja: 2019.11.30.  

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

3., Az elnökségi ülésre meghívott OTB bizottsági képviselő Soós Attila akadályoztatása miatt nem 
érkezett meg. Az Elhelyezési és Tenyésztési Program tudományos kutatási kérdéseit Hajnal 
Gyöngyi mondta el és jelezte a forrásigényt ezekre, amelyeket részben független labor és 
kutatócsoport, részben a HKE saját maga végez majd. Ennek azért módosultak az előzetesen 
jóváhagyott kalkulációjához képest, mert várhatóan csökken az éves bontásban meghatározott 
kutatói munkatevékenységre vonatkozó igény, mivel a ICB önmaga is elvégez feladatokat. 

Ellenszavazat nélkül elfogadva. 

4., Czéher György alelnök, Soós Attila bizottsági elnök és Tokaji Attila tenyésztésvezető nem tudták
leadni még a könyvhöz fejezeteiket. Czéher György jelezte, hogy magánéleti változásai és az ebből 
eredő terhelések miatt nem tud tökéletesen összpontosítani a HKE-s tevékenységekre ezért le kíván 
mondani. Lemondását szóban tette. Jelezte, hogy a könyv munkálatait is érintik ezek a változások. 
De kíván a OTB tagja maradni és konzulensként munkálkodni. Munkáját ez Elnökség megköszönte,
a tárgy minden pontját és így a lemondását is, ellenszavazat nélkül elfogadta. Az eddig elmaradt 
anyagok újabb leadási határidejét 2020.01.30-ra jelölte ki.  

5., (Tenyésztésvezető jelenlétén kívül nélkül meghozott döntés.) Az új alelnök, mint szakmai 
alelnök személyére az eddigi tapasztalatok alapján nem szükséges, illetve részben nem elégséges 
csupán tenyésztői, pásztorkutyás ismeretekkel rendelkező tagtárs meghívása, felkérése, jelölése. A 
szakmai alelnöki pozícióra lehetőség szerint olyan tagtársat kell felkérni, akinek van tapasztalata 
szociológiai és állategészségügyi, de mindenképpen állatjóléti szegmensben. Az Elnökség 
tevékenysége az utóbbi hónapokban kiemelten az államigazgatásban és pályázati, jogi, 
kommunikációs, civil működés és CSR kérdések megoldásában volt. A szakmai alelnöknek 
járatosnak kell lennie ezekben, hogy döntésképes és munkaképes lehessen. A Tenyésztésvezető 
konkrétan a tenyésztés és az ahhoz kapcsolt adminisztrációban vállal szerepet, segíti a tagok 
munkáját. (Ld. SZMSZ) Ezért az Elnökség eldöntötte, hogy állít jelöltet, aki megméretteti magát a 
többi jelölt között. Az Elnökség a tagság figyelmébe kívánja majd ajánlani a jövő évi közgyűlésen a
szakmai alelnök munkájában megjelent szükséges előzetes szakmai tapasztalatra vonatkozó igényt. 
Közgyűlési határozatra nem lesz szükség. A szakmai alelnök SZMSZ-ben rögzített feladatkörébe ez
a tartomány is beletartozik. Az alelnöki szék betöltésének érdekében a lehető leghamarabb meg 
szükséges tartani jövőre a közgyűlést és vezető tisztségviselő megválasztását.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

6., A HKE ET Programja keretében tulajdonlási és egyéb joggyakorlatra kerül sor. A 2019. 
áprilisában megalakult Kuvasz Világszövetség lesz a partner, mind az anyagi, mind a tárgyi, mind a 
populációs disztribúcióban. Pándi László, a Tenyésztési bizottság képviseletében jelen volt 
meghívott ként konzultációs jogon a rendezvényen. Az Elnökség kijelölte Pándi Lászlót a 
kapcsolattartásra a Világszövetség felé. Delegálja őt a közgyűlésébe. Egyben felkéri, hogy 



igyekezzen a törvényes kontrollt és az országos civil szervezetekkel való kapcsolatot segíteni 
személyes kapcsolatai és megszerzett tapasztalatai által. Pándi László elfogadta a felkérést és 
elfogadta a határozatlan idejű kinevezést.

Ellenszavazat nélkül elfogadva.

7., A kuvasz társadalmi képviselete eddig civil szervezetek formájában valósult meg anélkül, hogy 
másra mint a tenyésztés korlátozódott volna, illetve nem kerültek kialakításra a demokratikus civil 
működési struktúrák, nincsenek meg a szükséges alapismeretek és a kuvaszosok nem rendelkeznek 
a felelősségük mibenlétének ismeretével. Pándi László a Felügyelő bizottság részéről vállalta, hogy 
a Bizottság segíti majd a tagságot abban, hogy megismerje és elsajátíthassa a szükséges alapokat, 
hogy élni tudjanak tagságuk nyújtotta lehetőséggel. Az Elnökség ezt örömmel fogadta el és 
jóváhagyta. A Facebook csoportban új módszertant vezetünk be. A csoport adminjai köre kibővül. 
Szerkesztett tartalmakat állít elő az erre felkért szerkesztő bizottság. A szerkesztőség összefogását 
Kollár Márta tagunk vállalta el. A szerkesztőségnek bárki tagja lehet, aki jelzi a tagok közül. Pándi 
László sürgette, hogy rendszeresen jelenjen meg olyan tartalom, amely felvilágosítja a tagokat a 
civil életről, a tagságról és a kapcsolódó ismeretekről. 

Sztymz, 2019.10.22. 

Hajnal Gyöngyi – elnök, HKE 

 


