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Helye: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 73. (Tortuga –Étterem) 

Időpontja: 2017. április 09-én (vasárnap) 10.00 órakor 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Az elnök köszönti a megjelenteket, megnyitja az egyesület közgyűlését, megállapítja a jelenléti 

ív alapján a létszámot (17 fő klubtagból, 9 fő klubtag van jelen), az alapszabály szerint így a 

határozatképesség megfelelő.Javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető 

és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés 

megválasztotta az alábbi közreműködőket tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

 

Szavazás: Igen: 9 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

Levezető elnök: Dobainé Tar Zsuzsanna   

Jegyzőkönyvvezető: Székely Gyöngyvér  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kóti Kata  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr Őze Ágnes  

 

Napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint 

 

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták. 

 

Szavazás: Igen: 9 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

4. napirendi pont: 2016-évi Gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése, 

elfogadása. 

  

Az elnök ismertette a honlapon is közzétett gazdasági jelentést, mely az előző évekhez 

hasonlóan pozitív eredményt mutat. Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek 

és kiadások könyvelése után minimális nyereséggel zártuk az év végén a mérleget. Szintén az 

előző évekhez hasonlóan könyvvizsgáló készítette el, ellenőrizte. Határidőre az itt elfogadott 

beszámolót leadjuk a bíróság felé is. Kéri, hogy amennyiben van a tagságnak kérdése tegye fel, 

ha nincs elfogadásra javasolja. A tagság részéről nem érkezett kérdés. 

 

Az egyesület közgyűlése a 2016-évi gazdasági beszámolót és közhasznúsági jelentést a 

szóban tett kiegészítésekkel együtt elfogadta.  

Szavazás: 9 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/18/2017. (04.09) 

 

5. napirendi pont: 2017-es költségvetés ismertetése és elfogadása. 

 

Az előterjesztésnél elmondta az elnök, hogy az elmúlt év számadatait figyelembe véve készült 

el a költségvetés. A cél mindenképpen szintén a nyereségre való törekvés. Felhívta a figyelmet, 

hogy növelni kell a tagdíjak bevételét. Pozitív viszont, hogy a MEOE Szövetséggel kötött 



megállapodás alapján csatlakoztak hozzánk a fiatalok, akik az egyesület sportversenyén a 

Junior Handler versenyeken vesznek részt. Az elnökség előzetesen ezt megtárgyalta és 

elfogadott egy kedvezményes évi 5.000.-Ft-os tagdíjat részükre, Így jelenleg taglétszámunk is 

20 fölött van már, ami igen pozitívan fogja majd alakítani ez évi költségvetésünket. 

 Az elnök a kiegészítéseket követően kérte a közgyűlés jóváhagyását. 

 

Az egyesület 2017-es évi költségvetését a szóbeli kiegészítés után a közgyűlés elfogadta. 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.   

Határozat száma: MOFTEK KGY/19/2017 (04.09.)  

 

6. napirendi pont: elnöki beszámoló a 2016-ös év munkájáról. 

 

Az elnöki beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és felkerül honlapunkra is. Az elnök 

tájékoztatta a tagságot, hogy a hivatalos rész után kerül sor az Év kutyája, Év tenyésztője 

pályázat díjainak átadására. 

 

A beszámolóban elhangzott, hogy a tavalyi év legnagyobb eredménye, hogy a 2013-óta tartó 

állami felügyelet rendeletét hivatalosan visszavonták, így szeptember 12-től ismét 

gyakorolhatjuk korábbi státuszunkat, fajtaklubként működhetünk. A MEOESZ elnöksége úgy 

határozott, hogy egy fajtában két fajtaklub lehet, így a Karakán klub egyesület is megkapta ezt 

a státuszt. A megegyezés a tenyésztési és tenyészszemle szabályzatok összehangolásánál 

viszont többszöri egyeztetés után sem jött létre, így mi kérjük a szűréseket, addig a másik klub 

ennek meglétét nem tartotta fontosnak.  

A két klub közötti együttműködést folyamatosan kezdeményezzük, de nem sok eredményt 

értünk el.  

 

A fajtamentő egyesületnek a korábbi felajánlásunk szerint utaltunk, de visszajelzés nem 

érkezett, így a tagság javaslata alapján konkrét felkérés esetén segítünk a jövőben. 

 

Központi támogatással és egyik klubtagunk segítségével teljes jogú tagjai vagyunk az 

anyaországban működő nemzetközi szervezetnek, klubkiállításunkon kiadhatjuk a nemzetközi 

címeket is.  

 

Két kiállítást tartottunk, a klubra engedélyt kellett kérnünk, a speciál cac-ra már nem. Mindkettő 

sikeresen lezajlott.  

 

A Happy dog kutyaiskolában tartottunk egy jól sikerült családi napot. Az oft-sek tét nélküli 

ügyességi versenyeken vettek részt, kialakult egy jó hangulatú beszélgetés az iskola 

vezetőjének: Benke Andrásnak az előadása után.  

 

Tenyészszemlét rendeztünk ősszel ahol 4 oft teljesítette az előírt minősítést. 

  

Éves pontrendszerünket átdolgoztuk, így ebben az évben már azok is indulhatnak majd a 

pályázatokon, akik iskolába járnak kutyájukkal és sikeres vizsgát tesznek. 

 

Az elnök elmondta, hogy a honlap megújításán már dolgoznak, sajnos lassan halad, de továbbra 

is szeretnénk fenntartani, igen sok hasznos információt tartalmaz az új kutyások részére is.  

 

Elfogadtuk, hogy a bemutató csoportot már nem tudjuk életre kelteni, megköszönjük eddigi 

munkájukat, nagyon sokat tettek a bemutatók során azért, hogy minél szélesebb körben ismert 



legyen a fajta. Tervezzük viszont, hogy az iskolában megszerzett tudást a gazdi/kutya párosok 

egy következő nyílt napon be tudják mutatni.  

 

Az elmúlt évben elért kiállítási eredményeket most külön-külön nem sorolta fel az elnök, 

viszont mindenkinek, aki részt vett gratulált az elért eredményekhez 

  

Gazdasági helyzetünk stabil annak ellenére, hogy az SZJA támogatás sajnos csökkent: 187.000-

Ft, a bank: 676.381.-tal zárt, míg pénztárunkban 409.235.-Ft volt 2016 év végén, ami összesen: 

1.085.616.-Ft. 

Mivel elsődleges bevételi forrásunk a tagsági bevétel és a kiállítási nevezési díj, így törekedni 

kell ezek növelésére. 

 

Az elnök megköszönte a tagság türelmét és kérte a beszámoló elfogadását az időközben tett 

szóbeli kiegészítésekkel. 

 

Az elnök 2016-évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja. 

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/20/2017. (04.09.) 

 

7. napirendi pont: tenyésztési bizottság tagjának választása.  

 

Az elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a tenyésztési bizottság korábban megválasztott tagja 

Bocskorás Pavol lemondott, így helyette új tagot kell választani, hogy a 3 fős bizottság tudja 

folytatni zavartalanul a munkáját.  

Javasolja Deliné Juhász Mónikát a pozícióra.  

Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a munkát, aki gondolkodási időt kér, így ezt a napirendi 

pontot a közgyűlés nem tudja lezárni.  

  

8. napirendi pont: egyebek. 

 

A közgyűlésen részt vevők néhány ez évi aktualitást beszéltek még meg, majd sor kerül a 

pályázaton részt vevők jutalmazására.  

 

 

A levezető elnök a közgyűlést 12.10 órakor bezárja. 

 

 

       kmf. 

 

………………………………..    

  egyesület elnöke 

 

………………………………..    ……………………………. 

jegyzőkönyv vezető      levezető elnök 

 

 

………………………………….    …………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

 


