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JEGYZŐKÖNYV 
 

A MOFTEK 2014.02.22-én megtartott közgyűléséről  
 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 11.00-kor, hogy a közgyűlés 
nem határozatképes, így a kiküldött meghívó szerint az új közgyűlést 11.30-ra hívja össze. 
 
11.30-kor Dobainé Tar Zsuzsanna megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkezők több, mint fele 
jelen van, így a közgyűlés határozatképes. Jelen van 13 fő (jelenléti ív csatolva). 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna köszönti a jelenlévőket, ismerteti a közgyűlés menetét: 

- közgyűlés napirendi pontok szerint 
- év kutyája pályázat eredményhirdetése, díjazása 
- ebéd, kötetlen beszélgetés 

 
Dobainé Tar Zsuzsanna kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy levelező elnöknek is szavazzák meg. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
Ezt követően felkéri Meglécz Beátát a jegyzőkönyv vezetésére, Deliné Juhász Mónikát és Gyetvánné 
Szűcs Évát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna javaslatot tesz, hogy a korábban már felkért a tenyésztési bizottság 
megválasztásához szükséges jelölőbizottság, később szavazatszedő bizottsággá alakulhasson át. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
A jelölő/szavazat szedő bizottság elnöke: Dely Zsolt, tagjai Bocskorás Pavol és Hernás Katalin.  
A közgyűlés a jelölő/szavazat szedő bizottság elnökére, tagjaira tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
Közhasznúsági és gazdasági jelentés-5. napirendi pont. 
Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette a 2013-as évre tett közhasznúsági megfelelésnek eleget tett 
követelmények meglétét, valamint a már korábban kiküldésre került 2013-as gazdasági jelentést.  
A független könyvvizsgáló jelentése szerinti mérleg eredménye megjelenítésre került a honlapon is. 
A 2013-as nyereség 15 ezer forint volt, ami elmaradt az előző évi eredménytől, de ez elsősorban 
annak tudható be, hogy a klubkiállításra többet költöttünk, illetve kevesebb volt az 1% adó 
felajánlásból származó bevétel is. Fontos azonban, hogy közhasznú egyesületként nyereségesek 
legyünk és ennek a kritériumnak még minden évben meg tudtunk felelni.     
2013-ban bevételek: 187 ezer-Ft érkezett az 1%-kokból, nevezési díj 450 ezer-Ft, tagdíj 250 ezer-Ft. 
A nevezési díjakból, korábbi felajánlásunknak megfelelően kutyánként 500-Ft-os összeg átutalásra 
került a fajtamentők részére. 
 
A bevétel teljes összege visszaforgatásra került a tagokra, ami klubkiállításon díjak, klubebéd és 
egyéb, fajtaklub által rendezett rendezvények költségeit fedezte. Költségként a bírói díjak, serlegek 
utáni járulék, adminisztrációs és posta költségek kerültek kifizetésre. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna felhívta a tenyésztők figyelmét, hogy továbbra is legyenek segítségre új 
tagok toborzása során, valamint megemlítette, hogy központilag szervezett rendezvényen 
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(MEOESZ kiállítás) költséghatékonyabb kiállítást tartani, mivel nincs, vagy minimális a bérleti díj és a 
kiállításon elérhető bírók költsége is alacsonyabb. 
Az évi végi pénzügyi zárás egyenlege (pénztár+bankszámla):1.051.000-Ft. 
 
Az elnök kérte a szóbeli kiegészítések után a gazdasági beszámolók elfogadását.  
 
Az egyesület közgyűlése a 2013-évi beszámolót és közhasznúsági jelentést a szóban tett 
kiegészítéssel elfogadta.  
Szavazás: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 
Határozat száma: MOFTEK KGY/1/2014 (02.22.)  
   
Elnöki beszámoló-6. napirendi pont.   
Dobainé Tar Zsuzsanna áttekintést adott az elmúlt év eredményeiről, méltatta a kiállításokon 
kiemelkedő eredményt elérő kutyákat. 2013 év elején nyújtottuk be, de a NÉBIH elutasította az 
elismert tenyésztői szervezet elnyeréséhez benyújtott pályázatunkat 2013 októberében, arra való 
hivatkozással, hogy már van a fajtára elismert tenyésztő szervezet. Miután ez a pályázatunk is 
érdemi vizsgálat nélkül és 9 hónap után elutasításra került, elnökségünk úgy határozott, hogy 
ügyvédhez fordulunk és a törvény adta lehetőségeinkkel élve, fellebbezést nyújtunk be. Ügyvéd által 
benyújtott keresetünk jelenleg bírósági szakaszban van, reméljük hamarosan sor kerül érdemi 
döntésre. 
Idén is rendezni kívánunk klub-, és speciál kiállítást, valamint tenyészszemléket, amiről a törvényi 
előírás szerint értesítettük a jelenlegi államilag elismert tenyésztői szervezetet, a Karakán 
egyesületet. 
A 2013-as évben a közhasznúsági szabályozásnak megfelelően készült el az egyesület könyvelése. 
Jubileumi klubkiállításunk a világkiállítással egy időben került megrendezésre Gödöllőn, ahol 
elfogadta meghívásunkat Dr Gömze László, a fajta magyarországi meghonosítója is. Klubkiállításunk 
jó hangulatban telt, ahol szép számú, 47 kutya nevezése érkezett. Szponzorunk, a Josera által 
felajánlott tápokat kapták a győztesek, reméljük az idei évben is hasonló támogatás érkezik tőlük. 
Nagy sikere volt a nevezettek között kisorsolt tombola díjaknak is. 
2014 májusában, a székesfehérvári CACIB keretében tervezzük a klubkiállítást, amire a bírói 
javaslatot a tagjainktól kérünk. 
2014 szeptemberében a kecskeméti CACIB keretében tervezzük a Special kiállítás szervezését. Erre 
javaslat érkezett: legyen egy orosz fekete terrier fesztivál, ami nem csak kimondottan kiállítás, hanem 
több bíró részvételével történő objektívebb, pontozáson alapuló szépség és munka bírálat is. A 
részletek kidolgozása a tenyésztési bizottság feladata lesz majd, figyelembe véve az anyaországban 
már hasonló rendezvény menetét. 
 
A tavalyi évben elmaradt kötetlen baráti találkozót az idei évben szeretnénk megrendezni, de nem 
csak tagjaink részvételére számítunk, hanem szeretnénk, ha a tenyésztőktől származó kiskutyák 
tulajdonosaira is, minden orosz fekete terrier tartóra, a fajtát kedvelőkre is. 
A honlapon továbbra is megjelentetjük a kiállítási eredményeket, de kérjük, hogy a kiállítása járók 
osszák meg velünk az információkat, mert így sajnos a lista hiányos. A kiállítási eredmények mellett 
honlapunkon megtalálhatók a munkavizsga eredmények is, ami szintén kiegészítésre szorul, illetve 
az egészségügyi szűrések eredményei sem naprakészek, pótoljuk, ha tagjainktól megkapjuk azokat.  
Sajnos jelenleg elsősorban időhiány miatt nem működik a bemutató csoport, jó lenne, ha valaki ismét 
felvállalná ezt a feladatot, mert a régi képzett kutya-gazda tulajdonosok még megvannak.  
 



 MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER 
FAJTAKLUB 

 

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. 
Fax: +36-20-9-348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu 

 

3 

Reméljük sikerül erre a feladatra a tenyésztési bizottság segítségével megfelelő irányító embert 
találni. A jövőben szeretnénk felkutatni a képzett kutyákat és akár régió szinten vizsgákat bonyolítani.  
Az egyesület fent van a facebookon, de az oldal karbantartására, információk napra kész feltételére, 
azok megosztására segítségre lenne szükség. 
A közösségi oldalon inkább informális anyagok kerülnek megosztásra, míg a honlapon szakmai 
anyagok tájékoztatják az érdeklődőt fajtánkról.  
Az állomány nyilvántartás vezetése, aktualizálása folyamatos. Külön adathordozón tároljuk 
anyagainkat, de előzetes egyeztetés után hozzáférhető, akár kutatási, akár egyéb célból. 
Dobainé Tar Zsuzsanna azzal zárta a beszámolóját, hogy a törvényi előírásokat, jelentési 
kötelezettségeit a hivatalos szervek felé az egyesület megtette, megteszi. 
Megköszöni a tagság egész éves munkáját és kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Az elnök 2013-évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja. 
Szavazás: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: MOFTEK KGY/2/2014 (02.22.)   
  
Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette az előzetesen kiküldött 2014-es költségvetést.  
A 2014-es évre vonatkozó költségvetés tervezet a 2013-as számok alapján készült,várhatóan 
hasonló bevétellel (2 kiállítás) és hasonló kiadással kell számolni, mint az előző évben. 
 
Az egyesület 2014-es évi költségvetését a szóbeli ismertetés után a közgyűlés elfogadta. 
Szavazás: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: MOFTEK KGY/3/2014. (02.22) 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna megköszönte a lejárt mandátumú tenyésztési bizottság eddigi munkáját, 
majd következő napirendi pontként a tenyésztési bizottság Elnökének és Tagjainak megválasztása 
következett (8. napirendi pont). 
Tenyésztési vezetőnek jelölte a jelölőbizottság Székely Gyöngyvért, aki a közgyűlés előtt is 
nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja. A feltett kérdésre más javaslat nem érkezett, így a tenyésztési 
bizottság elnöki posztjára  
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Székely Gyöngyvért, 
neve felkerült a szavazólapra.  
A tenyésztési bizottság elnökségéért történt szavazás végeredménye: 
 
Székely Gyöngyvér 13 érvényes szavazat, 0 érvénytelen szavazat, megválasztva Elnöknek. 
 
A jelölőbizottság tenyésztési bizottsági tagnak jelölte Kovács Gyulát és Kóczi Istvánt, akik szintén 
egyenként nyilatkoztak a közgyűlés előtt, hogy a jelölést elfogadják. Az elnök megkérdezte a 
közgyűlésen résztvevőket, hogy van-e valakinek más javaslata. Kovács Gyula javasolta Bocskorást 
Pavolt tenyésztési bizottsági tagnak, aki megköszönte a jelölést, de időhiány miatt nem fogadta el a 
felkérést. A közgyűlés a korábban jelölt Kovács Gyula és Kóczi István tagok jelölését 
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, így nevük felkerült a 
szavazólapra. 
 
Kovács Gyula 13 érvényes szavazat, megválasztva bizottsági tagnak, 
Kóczi István 13 érvényes szavazat, megválasztva bizottsági tagnak. 
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A szavazólapok és a szavazás összesítéséről készült jegyzőkönyv a szavazatszedő bizottság 
valamennyi tagjának aláírásával együtt archiválásra került. 
 
Az elnök a szavazás végén gratulált a Tenyésztési bizottság elnökének és tagjainak, eredményes 
munkát kívánt a következő évekre. 

Következő (9. napirendi pontként) az alapszabályban apró módosításokat hajtottunk végre, a 98-as 
VM rendeletben előírtak alapján.    

II. fejezet 

Az egyesület tagjai 

1. Az egyesület tagja lehet minden olyan egyesület, természetes személy, aki, vagy, amely egyetért az 

egyesület célkitűzéseivel, belépési nyilatkozatot tesz, elfogadja az alapszabályt és rendezi a 

tagdíjat.(törölve) 

helyett 

 

1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, egyesület, akinek a tulajdonában az 

egyesület által gondozott fajtájú és regisztrált kutya van, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, belépési 

nyilatkozatot tesz, elfogadja az alapszabályt és rendezi a tagdíjat. A tagfelvétel nem tagadható meg 

azoktól, akiknek a tulajdonában az egyesület által gondozott fajtájú kutya van.(új adat)  

 

7. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat benyújtásával, az első tagdíj megfizetésével jön létre. Az 

egyesület működési területén kívül lakó személy kérelme is elfogadható. A rendes tag tulajdonában kell 

lennie az egyesület által gondozott fajtájú, az egyesület nyilvántartásában regisztrált 

kutyának.(kiegészítés)     

 

 

X. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

     2. Az Alapszabály jelen szövegét az Alakuló Közgyűlés helyszínén 2008. január-26-án fogadta el. Az 

Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2008. december 6-án illetve jelen alkalommal, 2011. január 30-án 

módosította. Az alapszabályban történt ismételt változtatásokat az Egyesület Közgyűlése 2011. október 

22-én módosította, illetve 2012. február 11-i közgyűlésén megváltoztatta. Jelen Alapszabályt ezen 

szerkezetben az Egyesület közgyűlése 2012 június 09.-én fogadta el. Az Alapszabályban történt 

változtatásokat az egyesület közgyűlése 2014. február 22-én elfogadta.(kiegészítés)  

 
Az egyesület közgyűlése az Alapszabályban történt változtatásokat az ismertetés után 
elfogadta. 
Szavazás: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: MOFTEK KGY/4/2014. (02.22) 
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Zárásként Dobainé Tar Zsuzsa megköszönte a tagság aktív közreműködését a közgyűlés 
munkájában és a közgyűlést bezárta. 
A közgyűlésen készült hanganyag archiválásra került.  
 
Jegyzőkönyv hiteles: 
Székesfehérvár, 2014.február. 22. 
 
 
 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna   Meglécz Beáta    Dobainé Tar Zsuzsanna 

elnök     jegyzőkönyvvezető    levezető elnök 
 
 
 
 
Deliné Juhász Mónika     Gyetvánné Szűcs Éva    

 jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
     
                               


