
JEGYZŐKÖNYV 

 
A Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületének közgyűléséről 

 
Dátum: 2017.01.21. 

Helye: Gastland Étterem Budapest, M0 19 km 

Időpontja: 15:15 

Ismételt időpontja: 15:30 

Megjelentek: a jelenléti íven szereplők 

Tárgya: a meghívóban rögzített napirendi pontok 

 

Jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 15:15 óra 

 

Az egyesület elnöke megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint a közgyűlés második 

időpontra határozatképes. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés levezetésével 

bízzák meg Vida József elnököt, a jegyzőkönyv vezetésével Fikóné Kutasi Beatrix 

tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére válasszák meg Kerekes Mária és dr. Fikó Fruzsina 

tagot, szavazatszedő és szavazat számláló bizottságba Komendánt Péter, Lapu Endre 

tagot. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.  

A javaslatot a tagok egyhangúan, 17 igen, 0 nem szavazattal elfogadják. 

 

A levezető elnök a közgyűlést megnyitja, és ismerteti a meghívó szerinti napirendi 

pontokat.  

 

I, Elnöki beszámoló és tájékoztatás, Tenyésztési Bizottság beszámolója, pénzügyi 

beszámoló, a Leonbergi Állatbarát Alapítvány tájékoztatása. A beszámolók 

elfogadása. 

II, A szabályzatokban történő módosítások, és azok elfogadása, az Árlista módosítása 

III, Egyebek 

 

I/1. Elnöki beszámoló, tájékoztatás 

 

Vida József elnök beszámolójában összefoglalta a 2016-os évet, annak kiemelkedő 

eseményeit, a rendezett tenyészvizsgákat és kiállításokat. Kiemelte a 2016 

októberében, Komáromban tartott klubkiállítás sikerét, melyen rekord számú kutya és 

gazda képviseltette magát. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek és résztvevőknek.  

Az Elnök részletesen tájékoztatta a közgyűlést az Egyesületet érintő jogi 

változásokról, a NÉBIH fennhatósága alól való kikerülésről és az Elismert Tenyésztő 

Szervezeti címek megszűnéséről.  

Az Egyesület sikeresen pályázott a MEOESz által meghirdetett fajtagondozó címért, a 

MEOESz-szel szerződést kötött, és jelenleg a leonbergi fajta egyetlen elismert 

gondozó klubja Magyarországon.   



A MEOESZ fenntartja magának a jogot, hogy második fajtagondozó szervezetként a 

leonbergit érintő tenyészszemléket tartson, és származási lapokat állítson ki a LEOE 

hatáskörén kívül is. Vagyis lényegében két gondozó szervezet van, a LEOE-nál a 

tagság nem kötelező, hanem az a célunk, hogy aki egy bizonyos színvonalat, vizsga- és 

követelményrendszert be óhajt tartani, minőségi színvonalat és ellenőrzött tenyésztést 

óhajt végezni, a LEOE-n belül kiemelkedő minőségű munkát végezhet. Egyértelmű, 

hogy lesznek, akik nem fognak élni ezzel a lehetőséggel, ők a MEOESz keretein belül 

a MEOESz szabályozásainak megfelelően tenyészthetnek leonbergit.  

A LEOE minden szabályzata a LEOE tagok számára továbbra is kötelező – szabadon 

vállalt, de a belépés után kötelező érvényű.  Különös fontossággal bír a LEOE 

tenyésztési szabályzata, mely több előírást tartalmaz, mint a MEOESz szabályzatai, 

így aki a LEOE által elismert és a LEOE logójával ellátott származási lapot szeretne 

kapni almához, annak továbbra is mindenben tartania kell magát a LEOE 

szabályzataihoz. 

 

A jövőre nézve kiemelt fontosságú az Egyesület marketing-tevékenysége, a 

megjelenés elsősorban online felületeken és a felvilágosító munka, mely mind a 

tenyészteni szándékozókat mind a kiskutyát vásárolni szándékozókat kell, hogy 

célozza. 

 

A LEOE a beszámoló napján 96 taggal rendelkezik. 

 

Az Elnök megköszöni a Vezetőség előző évi munkáját. 

 

Vida József elnök megköszöni Kirják Józsefnek a Leonbergi Állatbarát Alapítvány 

elnökének a 2016-ban nyújtott támogatást. Kirják József nem tud részt venni a 

közgyűlésen, ezért levelét az Alapítvány működéséről Vida József Elnök olvassa fel. 

 

Az Elnök javasolja a közgyűlésnek az elnöki beszámoló elfogadását. A tagok a 

javaslattal szemben ellenvetéssel nem éltek, hozzászólás nem érkezett. A levezető 

elnök felkéri a közgyűlést a szavazásra. A levezető elnök megállapítja, hogy a 

közgyűlés határozatképes.  

A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

1/2017.01.21. számú határozat: 

A közgyűlés az elnöki beszámolót elfogadja. 



I/2. Tenyésztési Bizottság beszámolója és annak elfogadása  

 

Beszámolót tartja: dr. Fikó Fruzsina 

 

Mellékelt Power Point prezentáció, amelyet dr. Fikó Fruzsina részletesen ismertet.  

A prezentáció tartalmazza az elmúlt év tenyész-eseményeit számokban, valamint a 

felmerülő problémákat, azokra megoldási lehetőségeket. A Tenyésztési Bizottság 

megkéri a tagokat a dokumentáció pontos betartására. 

 

A Tenyésztési Bizottság ismerteti a törzskönyvezés és a származási lapok kiállításának 

módját. Ez a MEOESz-szel történő szerződéses kapcsolat nyomán kissé másként 

alakulhat, mint eddig, a rendszer még kezdeti fázisban van, de tagjainknak kérdés 

esetén a Tenyésztési Bizottság rendelkezésre áll. Kérdéseket írásban a Tenyésztési 

Bizottság e-mail címére lehet küldeni. 

 

Az Elnök javasolja a közgyűlésnek a beszámolók elfogadását. A tagok a javaslattal 

szemben ellenvetéssel nem éltek, hozzászólás nem érkezett. A levezető elnök felkéri a 

közgyűlést a szavazásra. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 

határozatképes.  

A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

2/2017.01.21. számú határozat: 

A közgyűlés a Tenyésztési Bizottság beszámolóját elfogadja. 

 

I/3. Pénzügyi beszámoló 

 

Beszámolót tartja: Fülöp Adrienn 

 

Mellékelt prezentáció, amelyet Fülöp Adrienn részletesen ismertet.  

 

Javaslatok: 

  

1. Javaslat megvitatása a LEOE tagdíjának emeléséről:  

Fülöp Adrienn ismereti a tagdíjemelésről szóló javaslatot, mely Közgyűlési hatáskör, 

valamint ismerteti a Vezetőség javaslatát az Árlista egyéb tételeinek változtatására. 

Ezen tételek egy része azért változik, mert a származási lapok kiállítása, a honosítás és 

az átírás bevételének egy része az új rendszerben a MEOESz-hez folyik be, és ezeket 

az összegeket az Egyesületnek valamilyen módon pótolnia kell, hogy a megszokott 

színvonalas munkát folytathassa. Az áremelésekről a későbbiekben lesz szavazás. 

 



A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

3/2017.01.21. számú határozat: 

A közgyűlés az Egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

 

II/1. A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása, Árlistát 

érintő változások 

 

Kerekes Mária ismerteti a fajtagondozó szervezeti pályázat leadásakor 

elfogadott feltételrendszert, melyet a MEOESz a fenti címhez szabott. A 

MEOESz törzskönyvezési szabályzatának meg kell felelni, ennek megfelelően 

kell szabályozni a származási lapok típusait, azok feltételrendszerét és 

ellenőrzését. A LEOE nem támogatja a premium származási lap kiadását, de 

megteremti a szükséges feltételrendszert. Kerekes Mária ismerteti a regisztrációs 

lap fogalmát, és azokat a körülményeket, amelyek regisztrációs lap kiállítását 

teszik lehetővé.  

Szintén a MEOESz tenyésztési szabályzatának való kötelező megfelelés miatt az 

Egyesület ún. Konfirmációs eljárást kell tartson, ha arra igény mutatkozik. Az új 

típusú származási lapok és a Konfirmációs eljárás feltételrendszerét a 

Tenyésztési Szabályzatba át kell vezetni.  

 

04/2017.01.21. számú határozat: 

A Közgyűlés a Vezetőség Kerekes Mária által ismertetett, a tenyésztési 

szabályzatot az új jogi helyzet miatt érintő változásokat elfogadja. 

 

Beérkezett tagi előterjesztések: 

1, Létai Bonifác Péter beterjeszti, hogy ne csupán az LPN1 hanem az LPN2 

genetikai teszt is kötelező legyen. A tenyésztési bizottság állásfoglalása az 

ügyben az, hogy a tesztet azok, akik külföldön szándékoznak fedeztetni illetve a 

kiskutyákat eladni, úgyis meg kell, hogy csináltassák, mivel ez a legtöbb 

országban követelmény, de a teszt drágasága és a betegség Magyarországi nem 

jelentős volta miatt az Tenyésztési Bizottság ennek kötelezővé tételét nem 

támogatja, a tenyésztőket már így is épp elég kiadás terheli. 

Létai Bonifác javaslatát az Elnök szavazásra bocsátja: 

A tagok 17 leadott, 14 ellene, 2 mellette, és 1 tartózkodással meghozzák az 

alábbi határozatot: 

 



05/2017.01.21. számú határozat: 

A közgyűlés Létai Bonifác Péter beterjesztését nem fogadja el. 
 

 

2, Kirják József beterjesztése arról, hogy a Tenyésztési Bizottság döntési 

hatáskörébe tartozó témáknak nincsen fellebbviteli lehetősége. Kirják József 

javasolja, hogy a Tenyésztési Bizottság határozataival szemben vezessük be az 

ún. Elnöki vétó intézményét, azaz annak a lehetőségét, hogy az Elnök 

döntésével a Tenyésztési Bizottság döntését semmisnek nyilváníthassa, ezáltal 

biztosítva fellebbviteli lehetőséget a Kérelmező számára. 

A beterjesztés megvitatásakor a Közgyűlés arra jutott, hogy valóban szükséges 

egy fellebbviteli szerv kijelölése bármely Bizottság határozatát illetően, azonban 

ez ne az Elnöki vétó intézménye legyen, hanem a Kérelmező a határozattal 

szemben 30 napon belül írásban az Elnökségnél fellebbezhet. Ily módon 

bármilyen határozat fellebbviteli szerve a teljes Elnökség, mely a fellebbezés 

beérkezését követően 21 napon belül tanácskozik, és írásos választ ad a 

Kérelmező számára. 

 

06/2017.01.21. számú határozat: 

A közgyűlés Kirják József fellebbviteli szerv kialakítására vonatkozó javaslatát 

elfogadja, azzal a módosítással, hogy fellebbviteli szervnek a teljes Elnökséget 

jelöli meg. 
 

 

Árlista megvitatása: 

Az Egyesület életében és eljárásaiban a MEOESz-szel történő új szerződéses 

kapcsolat miatt módosulások történtek, melyeknek anyagi vonzatai is vannak, 

illetve bizonyos bevételi források (pl. honosítás, származási lapokból származó 

bevételek egy része) kiesnek. 

Ezek pótlása szükséges ahhoz, hogy az Egyesület munkáját az eddigi stabil 

színvonalon végezhesse, rendezvényeink továbbra is magas színvonalúak 

lehessenek. 

Ezért a Vezetőség a mellékelt árlista–változásokat terjeszti elő, javasolja az új 

árak 2017. április 01-től való bevezetését. 

 

 

07/2017.01.21. számú határozat: 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Árazás a Vezetőség által beterjesztetteknek 

megfelelően, 2017.04.01-től módosul. 

 



III./ Egyebek 

Egyebek napirendi pontban a Vezetőség ismerteti 2017. év tervezett eseményeit, a 

tavaszi és az őszi kiállítások idejét, szervezésének jelenlegi állását, az első félév 

tenyészvizsga időpontjainak idejét.  

Az Egyesület új honlapot hoz létre, melynek elérhetősége www.leonbergiklub.hu. 

 

 

Az Elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a közgyűlést lezárja. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 18 órakor. 

 

2017.01.21. 

 

 

 

 

 

Vida József       Fikóné Kutasi Beatrix 

levezető elnök      jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

 

 

Kerekes Mária      dr. Fikó Fruzsina 

hitelesítő       hitelesítő 

http://www.leonbergiklub.hu/

