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 JEGYZŐKÖNYV 

a  2009. május 09-én megtartott Közgyűlésről. 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök: a közgyűlés megkezdése előtt a korábban telefonon 

összehívott (rendkívüli) elnökségi ülést megnyitja és az egyetlen napirendi pontként 

javasolt új tag belépési kérelmének elfogadását kéri. 

Az elnökség tagjai egyhangú szavazattal elfogadják, így a felvett új tag teljes 

szavazati joggal vehet részt a közgyűlésen. 

Ezt követően köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a kitűzött időpontban 

(10 órakor) a közgyűlés nem határozatképes, így az Alapszabály III. fejezet 4. pontja 

szerint 30 perccel későbbi időpontra (10.30 órára) újabb közgyűlést hív össze a már 

előzetesen jelzett napirendi pontokkal.  

 Az előírásnak megfelelően levezető elnököt kell választani, mely funkció betöltésére 

javasolja Dr Muha Lajos tagunkat. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, ellenvélemény, tartózkodás 

nincs 

Dr Muha Lajos: üdvözli a megjelenteket, köszöni a bizalmat. Megállapítja, hogy a 22 

fő tagból megjelent 7 fő (jelenléti ív csatolva), így a 10.30-ra meghirdetett közgyűlés 

határozatképes. 

Felteszi a kérdést, hogy a megadott napirendi pontokon kívül van-e valakinek 

valamilyen más javaslata, a megadott napirendi pontokat elfogadják-e és ha 

elfogadják, azokat egybe szavazzák meg (meghívó a napirendi pontokkal csatolva). 

Senkinek nincs más javaslata a napirendi pontokhoz, azokat egyhangúlag 

elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Székely Gyöngyvért bízzák meg.  

Javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 

Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Dobainé Tar Zsuzsát bízzák 

meg. 

Javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 

 



MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER 
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT 

8127 ABA, Petőfi u. 110. 
Fax: +36-22-430-799, e-mail: info@oroszterrier.hu 

 

Ezt követően a levezető elnök felhívja arra a jelen lévők figyelmét, hogy a 2. 

napirendi pontként felvett gazdasági beszámolók előterjesztésre kerülnek, de 

elfogadására az Alapszabály III. fejezet 4. pontja alapján nincs mód. 

Javasolja, hogy az 1. és 2, napirendi pontok beszámolóját Dobainé Tar Zsuzsa 

elnök egyben tarthassa meg.  

A javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 

Felkéri Dobainé Tar Zsuzsa elnököt az 1. és 2. napirendi pontokkal kapcsolatos 

beszámolója megtartására. 

Dobainé Tar Zsuzsa elnök: hosszú és fáradságos munkával elértük azt, hogy 

egyesületünk alapítását követően az abban célkitűzésként kijelölt csatlakozási 

kérelmünket 2008 szeptemberében a MEOE Elnöksége elfogadta.  Ezt követően 

kerülhetett sor az Együttműködési szerződés megkötésére, mely szintén elhúzódott, 

de végül 2009 februárjában aláírásra került. A szerződés aláírt példányát 

betekintésre, olvasásra a jelen lévőknek átadom, illetve akik nem tudtak eljönni azok 

számára is bármikor megtekinthető. Tulajdonképpen a 2008-as évben csak a 

háttérben végzett munkákról lehet beszámolni, mert csatlakozás nélkül érdemben 

még nem tudtunk lépni. Viszont sok mindent előkésztettünk és ez év elejétől meg is 

kezdtük ezek megvalósítását. Már a múlt évben is látszott, hogy néhányan az 

alapítók közül nem vettek részt egyesületünk életében és ennek következtében 

létszámunk pár fővel csökkent. Örvendetes viszont, hogy új belépőkkel növelni 

tudjuk és folyamatosan növeljük is taglétszámunkat. Erre a jövőben is nagy 

figyelmet fordítunk és ehhez szükség van a már meglévő tagság aktív 

közreműködésére is. Javaslatot fogalmaztam meg az elnökség felé, hogy vezessük 

be a pártoló tagságot is. Ennek kidolgozása még folyamatban van és a formájáról 

elfogadását követően értesítjük majd tagjainkat. Jelentős lépésnek tartom, hogy 

elkészült egyesületünk honlapja nagyon sok hasznos és aktuális információval. 

Folyamatosan igyekszünk karbantartani, de kérjük tagságunk aktív közreműködését 

is: mi jó, mi nem jó, mi kerüljön még bele, mi nem szükséges, hogy fönt legyen. A 

honlap egyesületünk honlapja, tehát tagjaink is bátran formálhatják, kiegészíthetik.  

A már korábban a közgyűlési meghívóval együtt kiküldött (honlapunkon is szereplő) 

és így mindenki számára elérhető, gazdasági tevékenységünkkel összefüggő 

jelentésekhez kiegészítésként annyit fűzök, hogy a minimális nyereség abból adódik, 

hogy egyik klubtagunk még a 2008-as évben rendezte 2009-évi tagdíját. 

Kérem mind a beszámoló, mind a gazdasági előterjesztések elfogadását.  
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Dr Muha Lajos levezető elnök: megköszöni az elnökség eddig végzett munkáját és 

megkérdezi, hogy van-e valakinek ezekhez a napirendi pontokhoz hozzászólása. 

Dr Muha Lajos: amennyiben nincs, úgy az 1. napirendi pont elfogadását, valamint 2. 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés elfogadását kéri a tagságtól. 

1. napirendi pont: Beszámoló az eddig végzett munkáról. Ez évi főbb célkitűzések, 

feladatok.   

 Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  

2. napirendi pont: A 2008. évi egyszerűsített mérleg, közhasznúsági jelentés 

előterjesztése, elfogadása.    

Az előterjesztés egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  

Ezt követően kerül sor a 3. napirendi pont előterjesztésére. 

A levezető elnök felkéri Kiss Sándor alelnököt, hogy ismertesse a napirendi ponthoz 

kapcsolódó terveket.    

Kiss Sándor alelnök: 2009-évi előzetes terveinket megjelentettük egyesületünk 

időközben elkészült honlapján és kértük tagjaink véleményét, javaslatait. Érdemi 

javaslat érkezett a munkakutya szekció részéről, illetve a 2 napos kirándulás 

helyszínét illetően is, így a végleges programjaink kiegészültek az általuk 

kezdeményezett ötletekkel. Az eredeti terveinkkel eltérően a kora tavaszra tervezett 

orvosi előadások időhiány miatt őszre valósulnak meg. Külön kiemelem a MEOE 

110 éves évfordulója alkalmából Győrben megrendezésre kerülő CACIB kiállítás 

keretein belüli MOFTEK CAC rendezésére tett kezdeményezésünket. Kérelmünket a 

fajtagondozói klub jóváhagyó aláírásával ellátva beadtuk a MEOE felé és 

elbírálására várunk Hangsúlyozom azonban, hogy megvalósításra váró terveink: a 

kirándulások, az orvosi előadások, a versenyek és a többi, csak tagjaink aktív 

közreműködésével lesznek sikeresek. Tartson össze ez a kis csapat, mert 

kitalálhatunk mi akár milyen szuper megmozdulásokat, ha negatív visszajelzéseket 

kapunk. Tudjuk, hogy mindenkinek mindig sok-sok elfoglaltsága akad és az ideje is 

véges, de tiszteljen meg bennünket azzal, hogy azzal is elismeri munkánkat, hogy 

részt vesz közösségformáló rendezvényeinken. Ennek reményében kérem a tisztelt 

közgyűlést, hogy fogadja el egyesületünk 2009-évi programját a változtatásokat is 

figyelembe véve. 

Dr Muha Lajos: kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? 
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Fejes Győző: a tervezett 2 napos kirándulás helyszínének kiválasztásánál járjunk el 

gondosan és ne válasszunk erdős helyet, mert sajnos ezeken a helyeken fokozott a 

kullancsveszély, ami mind az emberre, mind kutyáinkra veszélyes lehet.  

Dr Muha Lajos: megköszöni a kiegészítést és kéri, hogy a tagság szavazzon. 

3. napirendi pont: 2009 évi munkaterv elfogadása.     
 
Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  
 

Dr. Muha Lajos: következik a 4. napirendi pont: egyebek. 

Székely Gyöngyvér: beszámol a munkakutya szekció első sikeres (Gödöllő) és a 

várható (Budapest CACIB) fellépéséről. Felmerül egy esetleges állandó sponzor 

bevonása. Az egységes megjelenés érdekében felveti az egyesület arculat tervének 

kidolgozását, mely a jövőre nézve fontos lenne. Ebbe a munkába vonjuk be 

tagságunkat is kérve véleményüket.  

Dr Muha Lajos: megköszöni az elnökség munkáját és a közgyűlésen részt vevő 

tagság aktív közreműködését. Ezt követően a közgyűlést bezárja. A közgyűlésről 

készült hanganyagot archiváltuk. 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles:     Székely Gyöngyvér sk. 

2009. május.15.      jegyzőkönyv vezető 

Dobainé Tar Zsuzsanna sk. 

jegyzőkönyv hitelesítő 


