JEGYZŐKÖNYV
LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.
HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km.
időpontja : 15,30
ismételt összehívás időpontja : 15,45

A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg, így a közgyűlés a második
meghirdetett időpontban kezdődött és az eredeti napirendi pontokban határozatképes.
Levezető elnök: a LEOE Elnöke Vida József
Jegyzőkönyv vezető: Glöckler Nóra, hitelesítők : Dr. Győri Gábor és Kerekes Csaba.
A közgyűlés a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja.

I/1, Elnöki beszámoló, tájékoztatás a jelenlegi helyzetről.
Vida József beszámol az előző év fontosabb eseményiről. A Klubkiállítás jól sikerült, anyagilag is
pozitív mérleggel sikerült zárni. Köszönet a szervezőknek. Az Egyesület a jövőben is fontos
feladatának tartja színvonalas Klubkiállítás tartását megfelelő fajtaspecialista bíró meghívásával.
A LEOE a MEOESZ rendes tagszervezete, ami egyenrangú tagviszonyt jelent, valamint FCI tagságot
biztosít.
A LEOE-nak jelenleg 58 tagja van.
A tavalyi évben a tenyésztők mintegy 75%-a a LEOE-ban volt tag, és a született kölykök több, mint
70%-a Egyesületünk keretein belül született és került ellenőrzésre.
Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a LEOE az Elismert Tenyésztő Szervezeti címért pályázatát 2014
januárjában beadta. Mivel jelenleg a már meglévő ETSZ-ek felülvizsgálata folyik, ezért amíg a már
meglévő Leonbergi ETSZ felülvizsgálata le nem zárul, mindenképpen várnunk kell. Magyarországon
jelenleg nincsen Leonbergi törzskönyvezésre jogosult szervezet, a törzskönyvek kiadása áll.
A jelenlévő tagok között körbeadásra kerül a pályázati anyag megtekintés céljából.
Az fajtatiszta kutyák tenyésztéséről szóló rendelet értelmében bele kell foglalni az alapszabályba,
hogy rendes tag csak az lehet, aki legalább 1 leonbergi fajtájú törzskönyves kutyával rendelkezik.
A rendelet értelmében a tenyésztési szabályzatnak rendelkeznie kell az idős, tenyésztésre már nem
alkalmas kutyák ellátásáról, gondozásáról, ápolásáról, valamint figyelmet kell szentelni a
kölyökkutyák nevelésének körülményeire is. Ezeket a LEOE tenyésztési szabályzatában módosítani,
pontosítani kell.
A rendelet értelmében pontosan meg kell határozni az örökletes betegségek szűrésére vonatkozó
szabályokat. Ez a jelenlegi tenyésztési szabályzatunkban jól van szabályozva.

2, A tenyésztési bizottság beszámolója – Dr. Fikó Fruzsina
A tenyésztési bizottság beszámol elmúlt évi működéséről.
11 alomellenőrzést végeztek, 9 tenyészetben, ehhez kapcsolódóan 9 tenyészhely-ellenőrzés is
lezajlott. Ez több mint 2000 megtett kilométert jelent, melyet dr. Fikó Fruzsina és Kerekes Mária a
benzinköltség kifizetése mellett, szabadidejében, egyéb térítésektől mentesen végzett.
Tapasztalatok: Szeretnék, ha nagyobb hangsúly helyeződne a leonbergi kutyák szabadon tartására. A
kennelben tartás nem cél, különösen a kölyökkutyák elhelyezésekor elfogadhatatlan. A tenyésztési
szabályzatban rögzített tartási feltételek a minimum követelményt fogalmazzák meg, ennél nagyobb
helyen és jobb körülmények között célszerű tartani kutyáinkat, hogy azok fizikálisan és mentálisan is
a legjobbat mutathassák.
A kölykök elhelyezésekor kívánatos lenne a folyamatos embertársaság, a látogatók társasága, a
felnőtt kutyák társasága és sok és különböző ingereket nyújtó játék. Ebben hiányosságok
mutatkoznak.
Az alomlátogatás ideális időpontja 8 hetes betöltött kor. Ekkorra a kölykök legyenek bechipezve, és
rendelkezzenek legalább 1 oltással. A kölykök az ellenőrzés lezajlásáig nem adhatók új gazdához. Az
alomlátogatás időpontját kérik időben a Bizottsággal megbeszélni, hiszen ők is dolgoznak.
Amennyiben az alom valamilyen oknál fogva 8 hetesen nem éri el a 8kg-s súlyt, úgy kérjük azt a
Bizottság felé jelenteni, és ebben az esetben az ellenőrzést egy későbbi időpontban végzik el, amikor
a kölykök már megfelelnek az életkor hétben / kg szabályozásnak. Az ellenőrzés lezajlásáig a kölykök
gazdához nem adhatóak.
Az almok és tenyészhelyek ellenőrzésekor a 2013 évben engedékenyek voltak, ez jövőben szigorítani
fogják.
A tenyésztési bizottság felhívja a figyelmet a dokumentáció pontos betartására. Kérik, hogy az
állománybejelentő lapot minden tag küldje meg. A fedeztetés bejelentése a kantulajdonos
kötelessége, a fedeztetést követő 7 napon belül. A szukatulajdonos kötelessége a félidős ultrahangvizsgálat eredményének bejelentése és a megszületett alom közlése a születéstől számított
legkésőbb 6. napig.
A fedezőkanoknak a LEOE honlapján ingyenes adatbázis hoztak létre, de még mindig vannak hiányzó
fedezőkanok. Kérik a tulajdonosokat a kutyák adatainak megküldésére.

3, Pénzügyi beszámoló - Fülöp Adrienn
2013 éves nyitó egyenleg 0 Ft, záró egyenleg175.000 Ft.
Főbb kiadások a Klubkiállítás,(bírói költség, terület), alomellenőrzések és tenyészhely-elfogadások.
A Klubkiállítás megtérült, mivel a Szervezők hirdetési lehetőséget árultak a katalógusban és mindenki
társadalmi munkában végezte feladatát, volt sok felajánlás is. A Leonbergi Állatbarát Alapítvány is
támogatta a Klubkiállítást. Szerencsés volt az egybeesés a Világkiállítással.
Az alomellenőrzések és a tenyészhely-elfogadások során dr. Fikó Fruzsina és Kerekes Mária saját
autóval, csak üzemanyagdíj ellenében dolgoztak.

4, Leonbergi Állatbarát Alapítvány beszámolója
Kirják József betegsége miatta kénytelen volt távol maradni, így az Alapítvány kuratóriumának tagja
Kerekes Mária felolvasta az Elnök levelét, melyben az Alapítvány bevételeiről és kiadásairól valamint
jövőbeli céljairól számol be.

A beszámolókhoz kérdés nem érkezett, azokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

II. Személyi változások
A törvényi feltételeknek megfelelően a tenyésztési bizottságban Kerekes Mária és dr. Fikó Fruzsina
pozíciót cserélnek, az Egyesület tenyésztési vezetője így dr. Fikó Fruzsina lesz. Kézfeltartással
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazva.
A jelenlegi Vezetőségi póttagok lemondtak, így helyükre újakat kell választani. Jelöltek: Fülöp
Adrienn, Mácsai Katalin és Molnár Tamás. Titkos szavazással történt a választás, Fülöp Adrienn 17,
Mácsai Katalin 13, Molnár Tamás 7 szavazatot kapott, ennek megfelelően a két új póttag Fülöp
Adrienn és Mácsai Katalin.
A Vezetőség azt a változtatást javasolja, hogy a Vezetőség tagsága 2 fővel bővüljön. Ez a változtatás
az Alapszabályban is átvezetésre kerül. Jelöltek: Kerekes Mária és Adamek Béla. Titkos szavazás
történt, melyben Adamek Béla 17 Kerekes Mária 18 szavazatot kapott, így a Vezetőségbe bekerültek.

III. Javaslatok a tenyésztési szabályzat módosítására
A tenyésztési bizottság a gyakorlatban felmerült események alapján javasolja, hogy a szukák
tenyésztésbe vonásának korhatárát emeljük meg, vagyis a fedeztetés napja 6,5 éves korig legyen
lehetséges. Ezután, vagyis 6,5 és 7 éves kor között külön engedéllyel lehessen indokolt esetben
szukát pároztatni. Az ilyen engedélykéréshez szükséges nagy vérkép, szívultrahang csatolása valamint
megfelelő indoklás. Csak olyan szukának adható ki ez az engedély, akitől 2 alomnál és / vagy 10
kölyöknél több nem született idáig.
A törvényi helyzetre való tekintettel a Közgyűlés feljogosítja a Tenyésztési Bizottságot, hogy a
törvényi megfeleléshez szükséges változtatásokat a Közgyűlés összehívása nélkül is végrehajthatja a
Tenyésztési Szabályzatban.
A Tenyésztési Bizottság javaslatára Magyarországon elismerjük két LPN1 – mentes kutya kölykét
LPN1 mentes minősítésűnek. A Tenyésztési Bizottság ugyanakkor tájékoztatja a Tagságot, hogy ez
nem minden országban elfogadott ily módon, így külföldi fedeztetés esetén lehetséges, hogy szükség
lesz egyedi LPN1 teszt bemutatására a másik ország fele.
A jelenlevők az előadottakat kézfeltartással, egyhangúlag megszavazták.

IV. Egyesületi Szolgáltatások Árjegyzék ismertetése
Az Elnök ismerteti az Egyesületi Szolgáltatások Árjegyzékét. A jelenlevők ezt kézfeltartással
egyhangúlag elfogadják.

V. Az Egyesület székhelyének módosítása

Praktikus okokból az Egyesület eddigi székhelye átkerül 2060 Bicske, Magyar S.u.3. alá. A jelenlevők a
változtatást kézfeltartással egyhangúlag megszavazzák.
VI. Egyebek
A Vezetőség beszámol a Klubkiállítás előkészületeiről valamint a tervezett tenyészvizsgákról. Ennek
részleteiről a Tagságot időben írásban értesíteni fogják.
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