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A következő vezetőségi ülés időpontja 2020. december 16. szerda 18:00 óra 
 

1. 2021. tagkártyák 
 
A MEOESZ tájékoztatása szerint megszűnik a papír alapú tagkártya. Elektronikus úton kell igényelni és 
az aktiválás után a MEOESZ .pdf file formátumban küldi meg. ZÁ vállalja továbbra is a tagkártyák 
intézését, a tagoknak való kiküldését. Tisztázni kell a MEOESZ-szel a pontos eljárást, pl. lehet-e, kell-e 
előre igényelni a kártyákat, mint eddig, amit a MEOESZ megküld a nekünk és a Klub a Tagdíj befizetés 
után tudja küldeni a klubtagoknak. Ahhoz, hogy az elektronikus tagkártya e-mailben elküldhető legyen, 
be kell szerezni a klubtagoktól az e-mail címeket! A honlapon és a FB-on felhívást kell közzétenni, hogy 
minden klubtag legyen szíves megküldeni az e-mail címét!     felelős ZÁ  
 

2. 2021. január 1-től érvényes számlákra vonatkozó NAV előírások 
 

2021.01.01-től minden, a vállalati és magánszemélyeknek is kiállított számlát fel kell tölteni a NAV 

adatállományába. Ez azt jelenti, hogy a papíralapú számlákat 4 napon belül fel kell tölteni, ha 

elektronikus számlázásra térünk át akkor az automatikusan feltöltődik a NAV-hoz. Mivel a 

rendezvényeken kézi számlát állítanak ki és ezek elektronikus számlára való kiváltására nincs is mód, 

megtárgyaltuk a lehetőségeket és abban maradtunk, hogy aki kézi számlát állít ki, azt legkésőbb másnap 

elektronikus úton, pl. lefotózva elküldi a „titkárságnak”, ahol a NAV felé való számlarögzítés megtörténik. 

Az OTP-n keresztül történő befizetésekről 8 naponta kell kiállítani a számlát és ha ez papír alapon 

történik, akkor azokat is fel kell tölteni a NAV-hoz, ha ezek elektronikus számlák lesznek, akkor azok 

automatikusan feltöltődnek. 

A NAV előírás csak úgy teljesíthető, ha létrehozunk egy központi titkárságot, aki kezeli a papíralapú 

számlákat, a számla kiállítást követő 4 naponta(!) feltölti a NAV rendszerébe és az OTP befizetésekről 

kiállítja a számlákat 8 naponta(!) és ezeket is feltölti a NAV rendszerébe, vagy ha ezek elektronikus 

számlák lesznek, azok automatikusan feltöltődnek. 

VK előzetesen megkereste Fehér Noémit (Orbán László felesége), aki elvállalná ezt a titkári feladatot.  

VK küld Noémi telefonszámot és GG telefonon megkeresi Noémit és tisztázza vele a részleteket, hogy 

tudja-e vállalni, van-e gyakorlata a pénzügyekben, mennyiért vállalja stb. A titkárságnak hozzáférést kell 

kapnia az OTP-s számlához is és a NAV rendszeréhez is beleértve az elektronikus számlázó rendszert is. 

Ez felelősséggel jár, ezt is tisztázni kell Noémivel.     felelős GG 



Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön mindenkinek, aki papír alapú számlát állít ki, legkésőbb másnap 

felelősen el kell küldenie a „számla másolatot, fotót” a titkárságra, ahol megtörténik a feltöltés, mert, 

ha NAV ellenőrzést kapunk és hibát találnak, akkor büntetést kell fizetni!  

Az eddigi kézi számlát kiállítók VK, ZÁ, MA mellet Godó Zoltán, Barna Tamás, Szögi Lajos, Varga Ágnes 

voltak. VK, ZÁ, MA vállalták, hogy a fenti rendszerben tudnak dolgozni, a többiekkel tisztázni kell, hogy 

tudják-e így vállalni a számla kiállítást, vagy ha nem akkor ők ne állítsanak ki számlát! Egyeztetni kell 

velük!           felelős VK, ZÁ 

A szeptemberi KGY-en felmerült, hogy a honlapon legyen lehetőség bankkártyás, online fizetésre, amiről 

automatikusan elektronikus számla kerül kiállításra. Ennek lehetőségét és hogy mit kell ehhez tenni IG 

vállalta megvizsgálni Mida Gáborral egyeztetni. Ez a módszer sokkal egyszerűsítheti az ügyintézést és a 

számlázást is. Jó lenne ezt mielőbb tisztázni és ha működik jövőre bevezetni!  felelős IG 

3. 2021. Tagdíj és a Vizsgák nevezési díjai 

Egyeztettük, hogy 2021-ben marad ez eddigi 9.000,- Ft-os tagdíj. A vizsgák és versenyek nevezési díjait 

felülvizsgáljuk és a Drótszőrű Magyar Vizsla Klub, illetve az OVK árait figyelembe véve felemeljük. Erre 

vonatkozóan ZÁ kidolgoz egy javaslatot, amit a Vezetőség meg tud tárgyalni és döntést hozni a 2021. évi 

nevezési díjakról.         felelős ZÁ 

4. 2021. évi Rendezvények  

A Vezetőség összeállította a 2021. évi Rendezvény tervet, amit meg is küldött a MEOESZ részére. PA 

javasolta, hogy legyen „Mindenes Verseny” is. A Vezetőség támogatja a javaslatot, de erre már csak 

2022-ben lesz lehetőség. 

ZÁ javasolta, hogy szervezzünk a Bíróknak továbbképzést pl. a mezei munka bírálatáról. A Vezetőség 

támogatja a javaslatot, a részletek kidolgozását ZÁ, PA egyezteti. 

A jövő évi Vadászati Világkiállítás és a hozzákapcsolódó Magyar Vizslák Világ Szövetsége által szervezett 

rendezvények időpontjaihoz a Klub rendezvényeit hozzá kell igazítani. Ezeken a rendezvényeken a 

lehetőség szerint minél nagyobb MVKE részvétel lenne jó! 

5. Honlap és FB  

A Klub rendezvényeiről többet kell a honlapon és FB-on közzétenni! Minden szervezőnek legyen 

feladata, hogy a rendezvényről előzetesen és utána is hírt ad! Fotókat, videókat, eredménylistákat stb. 

legyetek szívesek feltölteni!     felelős a Rendezvény szervezője 

A Tenyésztésről is kellenek frissített információk, mert hiába van fent a honlapon a Tenyésztési 

Szabályzat nagyon sok kérdés érkezik ebben a témában.     felelős VK 

6. Vizsla Híradó 

Jó lenne újra indítani a Vizsla Híradót elektronikus újság formában. Ez is egy formája lehet a klubtagokkal 

és az érdeklődőkkel való kapcsolattartásra. Minden ötletet szívesen várunk! 

7. Vezetőségi ülések 2021-ben 

Egyeztettük, hogy a jövőben online Vezetőségi üléseket fogunk tartani. A terv, hogy minden hónapban 

legyen 1-1 Vezetőségi ülés, mert 2020-ban nagyon keveset tudtunk egyeztetni! A Vezetőségi ülése a 

vezetőség vesz rész, ha szükséges bevonjuk az FB-t is. A meghívót GG küldi ki.   felelős GG 

A következő vezetőségi ülés időpontja 2020. december 16. szerda 18:00 óra 


