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MAGYAR VIZSLA KLUB EGYESÜLET 

KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV 

 

Időpont: 2020. szeptember 25. 16:00 óra 

Helyszín: 1116 Budapest, Barázda u. 42. Újbuda Irodaház 

 

Glavatity Gábor elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Közgyűlésen 16:00 órakor 

megjelentek száma 6 fő (a 2. sz. melléklet: jelenléti ív szerint), így a Közgyűlés határozatképtelen. 

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 25. 16:15 óra. 

Helyszín: 1116 Budapest, Barázda u. 42. Újbuda Irodaház 

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  

 

1. Jelenléti ív, jogosultságok ellenőrzése, napirend elfogadása 

Glavatity Gábor elnök megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a megismételt Közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ezután ismerteti a tervezett Napirendet az 

előzetesen megküldött Meghívó alapján (1. sz. melléklet: Meghívó) 

Napirend: 

1. Tisztségviselők megválasztása: Levezető Elnök, Jegyzőkönyvvezető, Jegyzőkönyv hitelesítők 

2. Elnöki beszámoló a 2019. évről 

3. Felügyelő Bizottság Elnöki beszámoló a 2019. évről 

4. Szavazás és határozathozatal a 2019. évi beszámolókról, az eredményről és a 

mérlegfőösszegről. 

5. Tájékoztatás a Tenyésztési Szabályzat módosításáról. 

6. Szavazás és határozathozatal a Tenyésztési Szabályzat módosításáról. 

7. Tájékoztatás a Tenyésztési Szabályzat módosítás miatti Alapszabály módosításról. 

8. Szavazás és határozathozatal a Alapszabály módosításáról. 

9. Egyéb témák 

 

Glavatity Gábor elnök szavazásra teszi fel a meghirdetett napirend elfogadását. 

1/2020/09/25 Határozat: A napirendet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

2. Levezető elnök, Jegyzőkönyv vezető és Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

Glavatity Gábor javaslatot kér a fenti tisztségviselők személyére. A megjelentek levezető elnöknek és 

jegyzőkönyvvezetőnek Glavatity Gábort javasolják, a jegyzőkönyv hitelesítésre Glavatity Gábor Illés 

Gábort és Péter Attilát javasolja. Egyenként szavazásra teszi fel a tisztségviselők személyét. 

2/2020/09/25 Határozat: Glavatity Gábor levezető elnök személyét a Közgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 
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3/2020/09/25 Határozat: Glavatity Gábor jegyzőkönyvvezető személyét a Közgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

4/2020/09/25 Határozat: Illés Gábor jegykönyv hitelesítő személyét a Közgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

5/2020/09/25 Határozat: Péter Attila jegykönyv hitelesítő személyét a Közgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

3. 2019. évi Elnöki beszámoló 

Glavatity Gábor elnök ismerteti a 2019. évi legfontosabb eseményeket. A 2019. évi taglétszám 150 fő, 

amely létszám a 2018. évinél – 140 fő – kicsit magasabb, de tovább kell dolgozni a klubtag létszám 

megtartásán és növelésén. 

A rendezvényeken mintegy 1.500 – 1.800 embert értünk el, ennyien vettek rész a Klub rendezvényein. 

A Klub 2019. évben is, mint a rsz. magyar vizsla ETSZ-e igyekezett megfelelni a rsz. magyar vizsla 

tenyésztésének, tartásának és sportversenyeinek szakmai irányítása, a rendezvények megszervezése a 

fata népszerűsítése és széles körben való megismertetése feladatainak. Az egyesület az alábbi 

közhasznú tevékenységet folytatta: kulturális örökség megóvása, nevelés, ismeretterjesztés, terméset- 

és állatvédelem, sport tevékenység. 

2019-ben is megrendezésre kerültek a szokásos rendezvények és versenyek, Alapvizsga, Tenyész 

szemle, Vizi-Mezei vizsga, Őszi Tenyész vizsga, Vadászati Alap vizsga, Klubkiállítás, Field Triál verseny, 

Speciális Mindenes Vizsla verseny és új rendezvényként a rzs. Magyar Vizsla Tenyészetek Nemzeti 

Kupája. A rendezvényeket magas színvonalon rendeztük meg, a résztvevők száma emelkedett a 2018. 

évhez képest és egyes rendezvényeinken nevezési korlátot kellett alkalmazni a nagy érdeklődés miatt. 

A Klub képviseltette magát a 2019.09.05-08. között Olaszországban megrendezett Field Triál Európa 

Kupán, ahol a csapat holtversenyben a 2. helyet, egyéniben Varga János 1. helyet ért el.  

Ezúton gratulálunk a résztvevőknek! 

Felnőtt csapat: 

Pázmándi Pipacs Bogi – Varga János 
Nemzet Kincse Sámán – Tim Ngoetra 
Nemzet Kincse Tűzvarázsló – Tim Ngoetra 
Nagyszorosi Vadász Blanka – Marco Baldoni 
Magasparti Rutinos Karma – Marco Baldoni 
 
Derby csapat: 
 
Tenkesvölgyi Cserkelő Avar – Döcsakovszky Péter 
Magasparti Rutinos Karma – Marco Baldoni 
 
A rendezvényen bíróként Verebély Fanni és Glázer György vett részt, köszönjük a munkájukat! 
 

Glavatity Gábor elnök ezek után ismertette a 2019. évi Főkönyv főbb számait és a gazdálkodás 

eredményeit. (3. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet) 

Az egyesület eredménye: 13.000,- Ft a mérlegfőösszege: 1.107.000,- Ft.  
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2019. évben az alábbi támogatási összegeket kapta a klub: 

az SZJA 1%-os befizetések után 344.991,- Ft 
TEXI Kft. 100.000,- Ft 
NG Project Kft. 200.000,- Ft 
 

A fenti támogatási összegeket a Klub a működési költséget fedezetére fordította és azokat 2019. évben 

felhasználta. 

A 2019. évi Elnöki beszámoló témáihoz nem érkezett kérdés. 

 

4. 2019. évi Felügyelő Bizottság Elnöki beszámoló 

Glavatity Gábor felkérte Maróti Bélát a FB Elnökét, hogy ismertesse a FB 2019.évi beszámolóját (4. sz. 

melléklet: FB Elnöki beszámoló 2019.)  

Maróti Béla FB Elnök beszámolójában elmondta, hogy az FB folyamatosa felügyeli az Egyesület 

munkáját és jogszerű működését. 2019. évben sem találtak olyan esetet, ami miatt ellenőrzést kellett 

volna lefolytatni. A Klub alapszabály szerinti tevékenységét rendben elvégzi és gazdasági működése is 

rendben van. 

A 2019. évi FB Elnöki beszámoló témáihoz nem érkezett kérdés. 

 

5. Szavazás 2019. évi Elnöki és Felügyelő Bizottság Elnöki beszámolókról 

Glavatity Gábor szavazásra teszi fel a 2019. évi Elnöki beszámolót. 

6/2020/09/25 Határozat: a 2019. évi Elnöki beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Közgyűlés 

egyhangúlag elfogadja, az alábbiak szerint. 

mérlegfőösszeg: 1.107.000,- Ft 
tárgyévi eredmény: 13.000,- Ft, a tárgyévi eredményt a vagyonnövekménybe helyezi.  
(5. sz. melléklet: Kivonat a 2019. évi beszámoló, mérlegfőösszeg és eredmény felhasználás KGY-i 
elfogadásáról) 
  
7/2020/09/25 Határozat: a 2019. évi FB Elnöki beszámolót Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 

6. Tájékoztatás a Tenyésztési Szabályzat módosításáról 

Csizmaziáné Varga Katalin távolléte miatt írásban megküldte a tájékoztatót a Közgyűlést a NÉBIH 

kérésének megfelelően szükséges javasolt Tenyésztési Szabályzat módosításokról, melyet Glavatity 

Gábor elnök ismertet: 

1. A tenyésztésbe vétel előtt szükséges a szülők vérvételét elvégezni. 

2. Meghatározásra kerül, hogy milyen idős egyed kaphat származási lapot, utána már csak 

regisztrációs lapot adunk ki. 

8/2020/09/25 Határozat: a Közgyűlés a javasolt Tenyésztési Szabályzat módosításokat egyhangúlag 
elfogadja az alábbi szövegezéssel: 
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A fajtaazonosság vizsgálat érdekében végzett DNS alapú származásellenőrzés rendje: A rsz. magyar 
vizsla törzskönyvezendő egyedeinek származását a tenyésztési hatóság által meghatározottak szerint 
DNS alapú ellenőrzéssel kell igazolni. Hiteles származás ellenőrzést csak ISAG (International Society of 
Animal Genetics) akkreditálásával rendelkező laboratórium végezhet. A DNS mintát a szülőktől a 
tenyésztésbe vétel előtt kell levenni és a vizsgálattal megbízott laborba beküldeni. 
 
3.9. Származási lapot a kölykök 6 hónapos koráig ad ki az egyesület. A 6 hónaposnál idősebb kölykök 
számára regisztrációs lap kiadására van csak mód, az egyedek származással való igazolással való 
ellátása maximum egy éves korig lehetséges. (6. sz. melléklet Tenyésztési Szabályzat módosítás szöveg) 
 
 

7. Tájékoztatás az Alapszabály módosításáról Tenyésztési Tanács működéséről 

Glavatity Gábor tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Tenyésztési Szabályzat NÉBIH általi elismerése miatt 

az Egyesület Alapszabályát ki kell egészíteni a Tenyésztési Vezető és a Tenyésztési Tanács tagjainak 

névsorával és a TT szerepkörével és feladataival. Az ASZ szövegmódosítási javaslatot a későbbiekben a 

tagság részére megküldi. 

Emlékeztetőként a Klub megválasztott tisztségviselői 

Tenyésztési Vezető:   Csizmaziáné Varga Katalin 
Tenyésztési Tanács Tagok:  Gergelyné Zeitler Ágnes 
    Mikola Géza 
    Szögi Lajos 
 

9/2020/09/25 Határozat: a Közgyűlés a javaslatot, hogy az ASZ a Tenyésztési Vezető és Tenyésztési 

Tanács személyeivel és azok feladataival kiegészítésre kerüljön egyhangúlag elfogadja. 

 

8. Egyebek 

Glavatity Gábor felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy 2021. január 1-től minden számla, a 

magánszemélynek kiállított is bejelentés köteles a NAV felé. A kézi számlák bejelentési határideje 4 

nap, az online számlák automatikusan kerülnek feltöltésre. 

A Klubnak meg kell oldani a jelenleg havonta egy alkalommal történő elszámolás és számla beküldés 

helyett vagy az online számlára való áttérést vagy a kézi számlák 4 naponta való feltöltését. 

Mármarosi Anna javasolja, hogy ha lehetséges a Területi Képviselők, akik kézi számlát állítanak ki még 

aznap küldjék meg „fotóként” a számla másolatot, hogy azt fel lehessen tölteni. 

Glavatity Gábor elmondja, hogy eddig ő készítette elő a könyvelésre a havi anyagot, gyűjtötte be a kézi 

számlákat és írta meg az OTP-s átutalások számláit is. Ezt havonta egy alkalommal kellett megcsinálni. 

Az új rendszerben 4 naponta kell számlák feltöltését elvégezni, ami a jelenlegi rendszerben nem 

kivitelezhető! Nem érkeznek be a számlák és neki sincs kapacitása a NAV-os feltöltésre. 

Illés Gábor javasolja, hogy próbáljunk meg áttérni az online számla kibocsátásra, mert az 

automatikusan feltöltődik a NAV rendszerébe és elektronikus módon (e-mail) megküldésre kerül a 

vevőnek is. A számlázó program okos telefonon is fut, ezzel egyszerűsödne az ügymenet. 

Illés Gábor javasolja, hogy a Klub honlapján hozzunk létre bankkártyás fizetési lehetőséget automatikus 

online számla kiállításával együtt, mert ezzel egyszerűsíthető az ügymenet. 
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Mármarosi Anna támogatja a javaslatot, mert az online a nevezés is jól működik. 

Illés Gábor vállalja, hogy utána néz és a honlap gazdájával Mida Gáborral is egyeztet, hogy a honlapon 

milyen módon lehet létrehozni ezt a szolgáltatást? 

Glavatity Gábor javasolja, hogy a honlapon az összes szolgáltatásra, befizetni valóra hozzunk létre 

elektronikus kapcsolattartásra és fizetésre lehetőséget és igyekezzünk a készpénzforgalmat és a banki 

átutalásokat is erre a felületre átterelni. 

nyomtatványok és a hozzájuk tartozó befizetések: 

klub tagság jelentkezési lap - tagdíj 

nevezési lap – nevezési díj 

származási lap kérelem – törzskönyv és teljesítmény füzet díj 

átírás – átírási díj 

honosítási kérelem – honosítási díj 

kiadványok (könyv stb.) - ár 

stb. 

Illés Gábor vállalja, hogy az ügyben tájékozódik és javaslatot tesz a Klub Vezetőségének. 

 

További téma nem került megbeszélésre, Glavatity Gábor a Közgyűlést 17:30 órakor berekesztette. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


