MNJK
tájékoztatás a bizonytalankodók részére

Tisztelt Hívei a Német Juhászkutyának!
Amint az bizonyára mindenki számára ismeretes, a „magyar jogalkotók” a 2016.
évi X-es törvénymódosítással, az Állattenyésztési Törvény (Átv) hatálya alól
kivonták a nem magyar fajtájú ebek tenyésztésének további állami felügyeletét.
Mit is jelent ez a magyar kutyás társadalom számára és mit főképpen az MNJK
számára?
Nos, a helyzet nem is olyan bonyolult, amint azt gondolhatnánk, mert:
- az MNJK 1989 óta, az alapszabályában meghatározottak szerint
törvényesen folytatja a német juhászkutya állomány, az anyaországi
fajtaegyesület (SV) és ezáltal az FCI előírásainak is megfelelő
fajtagondozást, amelynek része az állomány törzskönyvezése is
- a törvénymódosítást megelőzően, 2000. 05. 18-től 2016 05. 11-ig,
mint államilag elismert tenyésztő szervezet végezte e tevékenységet
- még ebben az időszakban (2014.02.28.), az állami elvárásoknak
megfelelően, az időközben szövetséggé alakult MEOESz tagjává vált,
amely tagsági viszony ma is érvényes
- a fentiek alapján az MNJK jogosult arra, hogy az általa kiállított
származási igazolásokon feltüntesse a MEOESz és az FCI logoit,
hivatkozással arra, hogy a nevezett szervezetek tagja
- a MEOESz ismeri az MNJK alapszabályát, mert ez feltétele volt a
tagsági viszonynak
- egyebekben az ma már nemzetközi gyakorlat, hogy egy FCI
tagországban két szervezet is törzskönyvezheti a fajtát
- továbbá az MNJK, mint a WUSV egyetlen jogszerinti tagja, élvezi a
világszervezet vezetésének bizalmát, amelynek következtében 2020ban, szervezetünk rendezi a WUSV Világbajnokságot

Mindezek alapján szeretnénk megnyugtatni minden kételkedőt, akiket „MÁS
SZEMÉLYEK”, hamis információkkal látnak el, hogy igenis, az MNJK jogosult
minden, az alapszabályában foglalt tevékenység gyakorlására!
Így még legyen elég arra a tényre is utalni, hogy ez évben a WUSV VB-re
történő válogatás alkalmával az MNJK teljesítménybírói bíráltak a
rendezvényen és az általuk adott minősítések elfogadottak a MEOESz képviselői
részéről…
Az MNJK ebben az évben ünnepeli fennállásának 30. éves évfordulóját.
Kérünk mindenkit, hogy méltóan kezelje ezt a tényt, mert Magyarországon az
önálló fajtagondozás letéteményese az MNJK!
Budapest, 2017. 07. 12.
Üdvözlettel:
az MNJK Vezetése

