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Zajlik az elektronikus szavazás 
Jelen hírlevelünk összeállításakor javában zajlik Egyesü-
letünk –  a rendkívüli veszélyhelyzethez alkalmazkodó 

„virtuális“ vagyis ülés és személyes jelenlét nélküli – Küldött-
gyűlése. Az Elnökség megfontolta annak a lehetőségét is, hogy 
megvárjuk a veszélyhelyzet elmúltát és majd akkor (ki tudja 
mikor?!) összehívjuk a Tisztelt Küldötteket országos, éves gyű-
lésünkre. A kormányrendelet jogi lehetőséget biztosítana arra 
is, hogy az Elnökség, mint az Egyesület ügyvivő szerve maga 
hozzon döntést a pénzügyi és számviteli törvényekben – béke-
időkben –  előírt beszámolók tárgyában, jóval leegyszerűsítve 
az egész szavazási procedúrát. Végül mégsem ez a megoldás 
született, hiszen a demokrácia, a véleménynyilvánítás lehető-
sége és szabadsága megilleti a Tisztelt Küldötteket, a születő 
döntéseknek pedig jóval nagyobb legitimitást biztosít. 
A területi igazgató kollégák személyes, telefonos megkeresé-
sekkel  aktualizálták  a  küldöttek  elektronikus  elérhetőségeit 
annak  érdekében,  hogy  a  technikai  feltételeket  biztosítani 
tudjuk  a  hatékony,  kétirányú  kommunikációhoz.  Az  Iroda 
összeállította a döntéshez szükséges háttéranyagokat, csatolta 
a  független  könyvvizsgálói  jelentést,  Elnök  Úr  pedig  –  az 
elektronikus levélcsomag részét képező, és jelen hírlevelünk-
ben  utánközölt  –  levelében  szólította  meg  és  kérte  közös 
munkára a Küldötteket. Minden információ, adat és beszámo-
ló rendelkezésre áll(t)  tehát a szavazáshoz. Ilyen előkészítés 
után nem csoda, hogy az első két nap során máris annyian le-
adták a voksukat, hogy bizton kijelenthetjük: a szavazás nagy 
valószínűséggel eléri az érvényességi küszöböt.
Ha Ön azonban mégsem szavazott volna eddig, kérjük éljen 
jogaival és küldje vissza válaszát! 
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Útban Önhöz a  
Holstein Magazin! 
A karantén időszaka alatt kiváló 
lehetőség nyílik a szakirodalom, a 
tematikus folyóiratok olvasgatásá-
ra… Mi  is  egy  „izmos“  tavaszi 
számmal igyekszünk hozzájárulni 
a bezártság hasznos eltöltéséhez. 
Értékes  elemzéseket,  technikai 
leírásokat, kutatási eredményeket 
és ismertetőket találhatnak a 80 
oldalon.  Az  országos  laktációs 
zárásokból populáció, régió, illet-
ve megyei szintű összefüggéseket 
bontunk ki  a  tenyészetek reális 
összevetése érdekében. A borjú- 
és  növendéknevelés,  a  borjúkori 
hasmenés két tanulmányban jele-
nik meg. Érdekes, hazai vonatko-
zású írásokat találnak a mestersé-
ges termékenyítési „iparág“ terüle-
téről. Magyar diákok külföldi sike-
reit, a tejhűtést, a tőgygyulladás és 
a robotfejés összefüggéseit,  vala-
mint a takarmányozás újdonságait 
bemutató írásokat is közlünk. 
A fejésszám és a laktációs telje-
sítmény megdöbbentő összefüg-
géseire amerikai kollégák hívják 
fel a figyelmet. Jó olvasást!

Szavazás
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Elnöki levél - a virtuális Küldöttgyűlés résztvevőihez

T isztelt Küldöttek!
Különleges  időket élünk.  A koronavírus  okozta világjár-

ványhoz valamennyiünknek alkalmazkodni  kell  azért,  hogy  a 
nagyobb bajt  elkerüljük.  Vigyáznunk kell  egymásra  és  önma-
gunkra. Ez az oka annak, hogy 2020. május 31-éig, a kormány 
által meghirdetett veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend követ-
keztében nem hívhattuk össze a küldöttek személyes jelenlétét 
igénylő éves rendes Küldöttgyűlésünket, és így nem tudunk ele-
get tenni közzétételi  kötelezettségeinknek.  A megjelent jog-
szabály (102/2020. (IV.10) értelmében azonban mégis van lehe-
tőség arra, hogy Tisztelt Küldötteink kifejtsék véleményüket a 
2019-es év Pénzügyi, Gazdasági és Szakmai beszámolójával kap-
csolatban, és nyilatkozzanak a 2020-as év terveiről.
Az Alapszabályunk eddig nem tért ki ilyen és ehhez hasonló 
rendkívüli helyzetekre, hiszen emberemlékezet óta nem tapasz-
taltunk ehhez  fogható  körülményeket.  A jövőre  nézve  ezért 
javasoljuk alapdokumentumunk kiegészítését további rendelke-
zésekkel,  hogy  minden helyzetben folytatni  tudjuk működé-
sünket. 
A tagsági viszonyok változását, a kilépéseket és a kizárásokat 
szintén a küldöttek hagyhatják jóvá,  ezért került a napirendi 
pontok közé. A ciklus zárását követő tisztújításra a veszélyhely-
zet elmúltát követő 90. napon belül, egy későbbi időpontban 
kerül sor egy újabb, a küldöttek személyes részvételével zajló 
Küldöttgyűlés keretében.
Ezek azok a napirendi pontok amelyekben az Önök szíves köz-
reműködését kérem. 
Így, ezzel a megoldással át tudjuk hidalni ezt a válságos idősza-
kot. A napirendi pontokhoz tartozó valamennyi háttéranyagot 
jelen levelem mellékleteiként elküldtük Önöknek a határozati 
javaslatokkal együtt.  Kérem, hogy figyelmesen olvassák el, és 
válaszukat a lehető leghamarabb juttassák el az egyesületi iro-
dához.
Az  írásbeli  véleménynyilvánítás  szabályait  (amely  megfelel  a 
Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak) a meghívó tar-
talmazza. Fontos, hogy szavazatát időben — 15 napon belül —, 
döntése egyértelmű megjelölésével, vagy a nem kívánt rész tör-
lésével és szavazásra jogosult küldöttként, az egyértelmű azono-
sítást lehetővé tevő  adataival küldje vissza. Ezek szükségesek 
ahhoz, hogy a leadott voksok érvényessek legyenek.
A küldöttek írásbeli véleménynyilvánítása akkor lesz érvényes 
és eredményes, ha legalább 50%-uk visszaküldi a kitöltött sza-
vazólapját, és egyszerű többség alakul ki az egyes határozati ja-
vaslatok esetében. 
Egyesületünk mindig is arról volt híres, hogy az élet adta kihívá-
sokhoz  rugalmasan,  innovatív  megoldásokkal,  professzionális 
módon tudott alkalmazkodni, utat mutatva a többi tenyésztő-
szervezet számára.
Biztosan tudom, hogy ezt a példátlan nehézséget is le tudjuk 
küzdeni Tisztelt Küldötteink közreműködésével.
Közös munkára, összefogásra kérem Önöket!
Gelej, 2020. május 10.
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

Kiss Ferenc, elnök
   Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
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Videoklip: visszatekintés a 
korábbi Nemzeti Showkra 

Hasonlóan  a  karanténidőszak 
kényszere  miatt  leállt  sportese-
ményekhez,  a  várva-várt  Alföldi 
Állattenyésztési Napok Nemzeti 
Holstein Show küzdelmének élő 
izgalmai  helyett  a  korábbi  baj-
nokságok  izgalmas  pillanatait 
elevenítjük fel az Önök számára 
egy filmösszeállítás formájában.
Az alábbi  linkre  kattintva  meg-
nyílik a népszerű videomegosztó 
csatorna.  Nyitás  a  teljes  képer-
nyőre, tekerjük fel a hangerőt és 
éljük át újra a feledhetetlen pil-
lanatokat:
https://youtu.be/fp4AHDVL-Jk
Nem  lerágott  csont  vagy  unal-
mas tegnapi hír ez, hiszen a ko-
rábbi összevetések tenyészállatai 
„akkor és ott, legjobb formájukban“, 
ahogy  mondani  szokták  a  kor-
szak  tenyésztési  programjának 
legkiválóbb egyedei voltak. Ne is 
beszéljünk  múlt  időben,  hiszen 
— fenti állításom igazát bizonyí-
tandó,  jónéhány  olyan  egyeddel 
is  találkozhatunk, amelyek több  
év megmérettetésein is sikeresen 
részt tudtak venni vagy utódaik 
jelentek meg a  ringben tisztele-
tet és elismerést parancsoló mó-
don.  Talán  a  show-ring  körüli 
élénk pezsgés és a fájón hiányzó 
találkozások  hangulatából  is  si-
került valamennyit átadni. Öröm 
volt  újra  átnézni  ezt  a  rengeteg 
anyagot  és  bízunk  abban,  hogy 
Önökben  is  kellemes  emlékek 
tolulnak fel a képeket látván.
Találkozunk jövőre!
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