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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 
KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés 

jegyzőkönyv 

 

 

Dátum: 2014. július 15. (kedd) 17.00 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: Eredetileg: 1194 Budapest, Hoffher A.u. 38-40 MEOESZ székház, módosítva, így 
1089 Budapest, Elnök u. 1. DND tárgyaló. 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2014.07.16. 

 

Az elnök a jegyzőkönyvvezető (Dobainé Tar Zsuzsa) és hitelesítő (Dely Zsolt) személyének 
jóváhagyása, valamint a napirendi pontok ismertetése után megállapítja, hogy az elnökség 
két tagja van jelen, melyet a jelenléti ív igazol. Ezt követően köszönti az elnökségi ülésre 
meghívott vendégeket, külön Sárvári Krisztinát, aki a Karakán egyesületet is képviseli.    

1.napirendi pont: egyeztető beszélgetés a Karakán és a MOFTEK egyesület között az 
orosz fekete terrier fajtával kapcsolatos együttműködésről. 

A MOFTEK kezdeményezte, hogy a rég óta húzódó és lassan tarthatatlanná váló ellentétet, 
mely az orosz fekete terrier Baráti kör és egyesületünk között kialakult közösen vitassuk meg 
és törekedjünk a megegyezésre. Sajnos ezt a Karakán részről nem fogadták el, így Sárvári 
Krisztina, aki mindkét egyesület tagja eljött, hogy meghallgassa problémáinkat és 
felajánlotta, hogy megpróbálja a közvetítő szerepét betölteni. 

Tájékoztattuk a MOFTEK által is összeállított együttműködési megállapodásról, melyet a két 
egyesület elnöke még 2013-végén aláírt, de sajnos nem került bevezetésre. Erről szóban azt 
a tájékoztatást kaptuk a Karakán egyesület elnökétől, hogy a közgyűlés nem hagyta jóvá, így 
nem jött létre (sajnos írásban nem kaptunk erről semmit, illetve a közgyűlés elutasító 
határozatát sem ismerhettük meg). Hosszan beszéltünk azokról a korábbi, általunk 
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megvalósított dolgokról melyek az egyesület alakulása óta megvalósultak és kifejeztük 
sajnálatunkat, hogy a fajtaklubként elküldött, a tenyésztési és tenyészszemle szabályzatba 
javasoltakat sem fogadták el (mi mint fajtaklub évek óta a saját szakmai vezetésünk és a 
közgyűlésünk által is jóváhagyott szabályzatok szerint dolgozunk). Az általunk évek óta 
bevezetett és alkalmazott szűrések nem kerültek elfogadásra. Azt is sérelmesnek tartjuk, 
hogy míg az hangzik el, hogy támogatják az orosz fekete terriert, a szolgáltatási díjaknál 
különbséget tesznek saját tag és MOFTEK tag között. Megállapítottunk, hogy sajnos a 
Karakán egyesület orosz fekete terrier Baráti körének elnöke az államtól kapott hatalommal 
visszaél. Célja egyértelműen, hogy bennünket tönkre tegyen, s teszi ezt úgy, hogy közben 
saját maga, mint felelős vezető a tenyésztésnél súlyos hibákat követ el. Számunkra hiteltelen 
az a megszólalás, követelés, ami mögött nincs valós tartalom, csak érezhető rosszindulat. 
Megkértük Sárvári Krisztinát, hogy az elmondottakat tolmácsolja és próbáljon egy későbbi 
időpontra új megbeszélést kezdeményezni, ahol egy új megállapodást közösen ki tudunk 
dolgozni. Erre ígéretet kaptunk. 

Tagjainkat a két egyesület között zajló tárgyalásokról tájékoztatjuk, valamint az eddigi 
írásban történt levélváltásokat is megküldjük mindenkinek. 

2.napirendi pont: Információk a „Speciál” CAC kiállításról. 

Kiállításunkat az őszi Kecskeméti 2 napos CACIB kiállítás keretén belül rendezzük meg, a 
bíró felkérése megtörtént és a helyszín is rendben van, az ottani elnökkel egyeztettük. A 
nevezési felhívás felkerül honlapunkra és tagjainkat is tájékoztatjuk.  

3. napirendi pont: OFT-s családi nap végleges programja. 

Augusztus 24-én tartjuk Gödöllőn az ottani kutyaiskola területén belül. Kapcsolódunk az 
egész nap folyamatosan tartott színes programokhoz, így lesz a gyerekeknek ugráló vár, 
állatsimogató, kutyás bemutató, keverék kutya szépségverseny, az orosz feketéknek 
munkakutya bemutató. Szerencsére az előzetes jelentkezés nagyon szép, így reméljük az 
idő is kedvező lesz. A családokat egy finom ebéddel várjuk. 

4. napirendi pont: egyebek. 

Az elnök tájékoztatása szerint a NÉBIH és egyesületünk közötti tárgyalást elnapolták október 
hónapra. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a per nem a Karakán egyesület és a MOFTEK között 
zajlik, hanem a hatóság által hozott határozatot támadtuk meg.  

Gazdasági helyzet: bank/pénztár egyenleg: 800.210.Ft.  

Az elnök tájékoztatása szerint elindult a face-book oldalon az orosz feketések csoportja, ahol 
lehetőség van a fajtával kapcsolatos kérdések megbeszélésére, programok szervezésére, 
kiállítási, kiképzési képeket oszthatunk meg. Szerencsére egyre többen vagyunk, kérünk 
mindenkit, hogy népszerűsítse az oldalt, ismerjék meg minél többen fajtákat. 
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Az elnök megköszöni a részvételt és bezárja a kibővített elnökségi ülést.   

 

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk. 

 

kmf. 

 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Dely Zsolt alelnök      Dobainé Tar Zsuzsanna elnök 

 


