MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
JEGYZŐKÖNYV
A MOFTEK 2011.01.30-án megtartott közgyűléséről
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja 10.00-kor,
hogy a közgyűlés nem határozatképes, az új közgyűlést 10.30-ra hívja össze.
10.30-kor Dobainé Tar Zsuzsanna megállapítja a közgyűlés határozatképességét,
megjelent a 35 fő tagból 18 fő( többség, jelenléti ív csatolva).
Dobainé Tar Zsuzsanna felkéri Dr Muha Lajost a közgyűlés levezetésére.
A közgyűlés a levelező elnök személyét egyhangúlag elfogadja, tartózkodás,
ellenszavazat nincs.
Ezt követően a levelező elnök Meglécz Beátát a jegyzőkönyv vezetésére, Újság
Natáliát és Balajti Józsefet a jegyzőkönyv hitelesítésére kér fel. A nevekről
egyenkénti szavazást kér.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jegyzőkönyv vezető,
hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat
nincs.
Dobainé Tar Zsuzsanna javaslatára a levezető elnök a közgyűlés napirendi
pontjainak megfordítását kéri, illetve megkérdezi, hogy van-e egyéb kiegészítés,
javaslat.
Javaslat nincs.
A napirendi pontok, illetve azok
ismertetési sorrendjét a közgyűlés
egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs.
11. napirendi pont
Egyebek:
- Meglécz Beáta ismerteti az Év kutyája, Év tenyésztője pályázat kiírását és
pontrendszerét. A tagok javaslat alapján pár pontszámot át kell dolgozni, elfogadása
nem történt meg. A javaslatok beiktatása után a pályázatok kiírása még a kiállítási
szezon előtt megtörténik.
- Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette, hogy 2011-től az egyesületnek joga és
lehetősége van, mint közhasznú társaság a felajánlott 1%-os adó támogatás
gyűjtésére. Az ehhez szükséges információk megtalálhatóak lesznek a honlapon.
- Kiss Sándor tájékoztatta a tagokat, hogy kedvezményes áron megvásárlásra került
egy klubsátor, ami az egyesület rendezvényein, bemutatóin, egyéb kiállításokon
lehet igénybe venni.
- Dobainé Tar Zsuzsanna elmondta, hogy a májusi III. Special CAC kiállításra a bírói
felkérés Stefan Sinko felé elküldésre került. Emellett javaslatokat kért, szóban vagy
írásban, az őszi klubkiállítás bírójára. Ennek határideje 2011 február 28.
- Az FCI 2011.01.10-től megváltoztatta az orosz fekete terrier standard leírását. A
standard hivatalos fordítása ügyében Dobainé Tar Zsuzsanna felvette a kapcsolatot
a MEOE Küllembírói testület elnökével, illetve a hivatalos fordítást végző személlyel.
Amint megérkezik a fordítás, felkerül a klub honlapjára.
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- Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette, hogy a honlapon megtalálhatóak a MEOE
Elnökségi határozata szerint 2011-re jóváhagyott tenyészszemlék, illetve a Speciál
és Klub kiállítás helyszínei és időpontjai.
- Dobainé Tar Zsuzsanna tájékoztatta a tagokat Dr Hargitai Gáborral, a Karakán klub
elnökével történt megállapodásról, miszerint a Karakán Klub a honlapján tévesen
megjelent információkat módosítani fogja a klubkiállításuk orosz fekete terrierre
vonatkozó részében. A kiállításon az orosz fekete terrier fajtának nem adnak ki fiatal,
illetve klub győztes címet, csak osztálygyőztes és fajtagyőztes címet.
A Karakán klub extra engedélyt kapott a kiállításon a MOFTEK elnökségétől
tenyészszemle megrendezésére azzal a kikötéssel, hogy a szemle kizárólag a
tenyésztési bizottság képviselőjének közreműködésével, valamint a MOFTEK
Tenyésztési és Tenyészszemle szabályzatában leírtak szerint történhet.
- Kiss Sándor tájékoztatást adott az őszi klubkiállításról. A jelenlegi információk
alapján az előzetesen szóban már lefoglalt hely, a Mogyoródi Univerzoo helyszín
bizonytalanná vált, így felkérte a tagokat másik helyszín keresésre, ami jó lenne, ha
fedett és megfelelő infrastruktúrával ellátott lenne. Az egyesület első klubkiállítását
mindenképpen magas színvonalon szeretné megrendezni az egyesület. Javaslatokat
tett: pl. akár több bíró a BIS körben, speciális díjak kiosztása (pl legszebb magyar
tenyésztésű kutya, legszebben kozmetikázott kutya stb). Ehhez mindenképpen
szponzorokra lenne szükség a meglévő mellett. A tagság aktív közreműködésére
számít szponzorok keresésében.
Dr Muha Lajos következő napirendi pontként a jelölő és szavazatszedő bizottság
megválasztását javasolta, illetve kérte annak elfogadását is, hogy a megválasztott
jelölő bizottság a későbbiekben szavazatszedő bizottsággá alakuljon át.
A jelölő bizottság elnökének javasolja Dely Zsoltot, tagjainak Bárdosi Katalint és
Pánczél Józsefnét. Szintén egyenkénti név szerinti szavazást kér.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jelölő bizottság elnökét,
valamint tagjait egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
A jelölő bizottság később szavazatszedő bizottsággá történő elfogadása.
A közgyűlés az átalakulást egyhangúlag elfogadta, tartózkodás
ellenszavazat nélkül.

és

A levezető elnök felkéri Dobainé Tar Zsuzsát a következő napirendi pontban jelzett
gazdasági jelentések ismertetésére. Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az
anyagok megküldése valamennyi tagunk részére e-mailben megtörtént, illetve
honlapunkon is olvasható. Kizárólag elfogadásra kéri fel a közgyűlésen részt
vevőket, hisz az anyagok korábbi ismertetése már megtörtént, csak az előzően
összehívott közgyűlés határozat képtelensége miatt nem volt mód elfogadásra.
- A közgyűlés a 2009-es évi egyszerűsített mérleg, eredmény levezetés,
tájékoztató adatok, közhasznúsági jelentés anyagát egyhangúlag elfogadta,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

Következő napirendi pontként Kiss Sándor ismertette a 2011-es program-tervezetet,
illetve javaslatokat, további ötleteket kért a tagságtól. A vélemények alapján a
programok megvalósíthatók és amennyiben év közben még érkezik javaslat, azt
beépítjük. Ezt követően kérte a program-tervezet elfogadását.
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A közgyűlés a 2011-re beterjesztett programokat
tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

egyhangúlag elfogadta,

Következő napirendi pontként mielőtt a tenyésztési bizottság megválasztására, illetve
az Alapszabályban történő változtatások ismertetésére került volna sor szavazásra
terjesztette fel a levezető elnök a következőket.
A tenyésztési bizottság megbízása az előzetes javaslat szerint négy évre szólt volna,
de javaslatként 2 év merült fel. Ennek szavazással történő eldöntését kérte a
közgyűléstől.
2 év működésre 12 szavazat érkezett
4 év működésre 3 szavazat érkezett
3 fő tartózkodott
A közgyűlés a fenti szavazati arányokat figyelembe véve elfogadta, hogy a
tenyésztési bizottság megbízása 2 évre szól és ezt az Alapszabályban is
rögzítettük.
Alapszabály módosítás. Ismerteti az egyesület elnöke.
Az alapszabályban az alábbi módosítási javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé az
egyesület elnöke. A változtatásokat a közgyűlési meghívó mellékleteként megkapták
előzetesen tagjaink.
I. fejezet
b) pont: Az egyesület rövid neve: Orosz Fekete Terrier Klub
helyett Orosz Fekete Terrier Fajtaklub
e.) pont: Az egyesület székhelye: 8127 Aba, Petőfi Sándor u. 110
helyett 2464 Gyúró, Akácfa u. 3.
III. fejezet
1. bekezdés:
A Közgyűlés az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlést legalább
évente kétszer össze kell hívni. helyett A Közgyűlést legalább évente egyszer
össze kell hívni. A közgyűlésen az egyesület tagjai közvetlenül HHHH. .
IV. fejezet
Főcím: Az Elnökség
helyett Az Elnökség-tisztségviselők
4.pont.harmadik bekezdés:
Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza, és azokat külön szabályok szerint
írásba kell foglalni. Legalább negyedévente Elnökségi ülést kell tartani. helyett
Évente legalább negyedévente Elnökségi ülést kell tartani.
6. pont.
A bankszámla felett az Elnök és a két Elnökségi tag közül kettő együttesen jogosult
rendelkezni.
helyett A bankszámla felett az Elnök és bármely alelnök közül kettő együttesen
jogosult rendelkezni.
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A tisztségviselők jogait rendezve a IV. fejezet két új, szám szerint 7. és 8.
bekezdéssel bővül az alábbiak szerint:
7. A tenyésztői bizottság:
Összehangolja az egyesület tenyésztési programjának megvalósításával
kapcsolatos feladatokat, dönt a Tenyésztési Szabályzat hatáskörébe tartozó
kérdésekben, ellenőrzi az almokat, és a tenyészvizsgákon, FCI kiállításokon
képviselője jelen van.
A Tenyésztési Bizottság három tagból áll. Az Egyesület tagságának
növekedésével a közgyűlés a Bizottság tagjainak létszámát növelheti. A
tagokat a Tenyésztési Szabályzat elfogadása érdekében összehívott
taggyűlésen választja meg a közgyűlés.
A Tenyésztési Bizottság elnöke a mindenkori tenyésztésvezető, akit az
Egyesület tagjai közül a közgyűlés választ, a vonatkozó jogszabályban
szereplő feltételeknek megfelelő jelöltek közül. A bizottság tagjainak
megbízása két évre szól.
8. A gazdasági és felügyelő bizottság:
Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és működésének szabályszerűségét.
Amennyiben bármilyen szabálytalanságot észlel, úgy arról tájékoztatja az
ügyvezető elnököt. Az Egyesület alapvető érdekeit sértő esetekben
kezdeményezi rendkívüli közgyűlés összehívását.
A bizottság elnökét maguk közül megválasztja
X. fejezet
2. bekezdés:
Az Alapszabály jelen szövegét az Alakuló Közgyűlés helyszínén 2008. január-26-án
fogadta el. Az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2008 december 6-án
módosította. helyett 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 módosításokat a közgyűlés elé elfogadásra terjeszti fel az
ismertető elnök.
A közgyűlés az alapszabályban kezdeményezett módosításokat egyhangúlag
elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
Következő napirendi pontként a levezető elnök felkérésére a tenyésztési és
tenyészszemle szabályzatokat ismertette Kiss Sándor. A szabályzatokat a közgyűlés
előtti időszakban több alkalommal küldtük ki tagjaink részére, hogy az általuk
beérkezett javaslatokat, kiegészítéséket be tudjuk építeni. Az így elkészült közgyűlés
elé elfogadásra ítélt tervezetekben néhány kérdésben kellett már csak döntést hozni.
- A tenyésztési szabályzatban, a tenyésztéshez szükséges kiállítási eredményt a
rögzített feltételekkel a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
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- A kötelező csípő-izületi diszplázia szűrés szükségességét
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

a

közgyűlés

- A kötelező könyök-izületi diszplázia szűrés szükségességét
11 igen, 2 nem, 5 tartózkodás mellette elfogadta a közgyűlés.
- A tenyésztési szabályzatban meghatározott diszpláza minősítéssel történő
tenyésztési irányelveket
14 igen, 1 nem, 3 tartózkodós mellett elfogadta a közgyűlés.
A MOFTEK tenyésztési szabályzatát a fenti pontosításokkal a
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

közgyűlés

A tenyészszemlén történő méretfelvétel képességpróbát a közgyűlés
15 igen, 1 nem é 2 tartózkodás mellett elfogadta.
A MOFTEK tenyészszemle szabályzatát a fenti pontosítással a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
Dr Muha Lajos következő pontként a tenyésztési bizottság elnökének és tagjainak
megválasztását tűzte napirendre.
A jelölő bizottság a tenyésztésvezetői posztra Székely Gyöngyvért javasolta az
előzetesen beérkezett javaslat szerint. A levezető elnök megkérdezte a jelöltet, hogy
vállalja-e a jelölést. Székely Gyöngyvér úgy nyilatkozik, hogy vállalja.
Ezt követően a levezető elnök a közgyűlésen részt vevőktől kérdezi, hogy van-e
valakinek más javaslata.
Ferge Bernadett Takács Lillát javasolja.
A levezető elnök ez követően megkéri a közgyűlést, hogy szavazzon arról, hogy
Takács Lilla a jelölő listára felkerülhessen, tekintettel arra, hogy nem tag és az
alapszabályunk rögzíti, hogy a fenti bizottság elnökét a közgyűlés tagjai közül
választja meg.
A közgyűlés 11 igen 7 nem mellett megszavazta, hogy Takács Lilla a jelölő listára
kerüljön fel.
Tekintettel arra, hogy Takács Lilla a közgyűlésen nem vett részt személyesen, így a
levezető elnök telefonon megkereste és tájékoztatta a jelölésről. Takács Lilla a
jelölést nem fogadta el így nem került fel a szavazó listára.
További javaslatok érkeztek még: Meglécz Beáta és Dely Zsolt személyére.
A közgyűlés ezt követően a tenyésztés vezetői posztra jelölte Székely Gyöngyvért,
Meglécz Beátát és Dely Zsoltot, akiknek a jelölését
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
így felkerültek a szavazólapra.
A szavazatszedő és számláló bizottság kiosztotta a szavazólapokat, majd a leadott
voksok összesítése után elnöke Dely Zsolt ismertette a szavazás végeredményét (a
szavazólapokat a jegyzőkönyv mellékleteként archiváltuk).
A tenyésztési bizottság elnökségéért történt szavazás végeredménye:
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Meglécz Beáta 9 szavazat, megválasztva Elnöknek,
Székely Gyöngyvér 6 szavazat, nem került megválasztásra,
Dely Zsolt 1 szavazat, nem került megválasztásra,
2 szavazat érvénytelen volt.
A jelölő bizottság a tenyésztési bizottsági tagjainak jelölte Kovács Gyulát, Kiss
Sándort. A levezető elnök által feltett kérdésre mindketten nyilatkoznak, hogy
vállalják a jelölést,
További javaslat érkezik Dely Zsolt személyére, aki szintén elfogadja a jelölést.
Kovács Gyula, Kiss Sándor, Dely Zsolt jelöltek a tenyésztési bizottság tagjainak.
Jelölésüket
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, így
felkerültek a szavazólapra.
A szavazatszedő és számláló bizottság a szavazólapokat kiosztja, majd a leadott
voksokat összesíti és Dely Zsolt elnök ismerteti a végeredményt ( a szavazólapokat a
jegyzőkönyv mellékleteként archiváltuk).
A tenyésztési bizottság tagjaira történt szavazás végeredménye:
Kovács Gyula 15 szavazat, megválasztva bizottsági tagnak,
Kiss Sándor 14 szavazat, megválasztva bizottsági tagnak,
Dely Zsolt 7 szavazat, nem került megválasztásra
A levelező elnök gratulál a tenyésztésvezetőnek és a tenyésztési bizottság
megválasztott tagjainak és eredményes munkát kíván.
A következő napirendi pont a gazdasági és felügyelő bizottság megválasztása. A
jelöltek nem vállalják a poszt betöltését és a tagság sem tudott újabb jelölteket
állítani, így ezen tisztségek nem kerültek betöltésre.
Dobainé Tar Zsuzsanna felkérte Ferge Bernadettet az egyesület 2009-es és a 2010es pénzügyi mérlegének ellenőrzésére, melyet elvállalt.
A közgyűlés befejezése előtt még szót kért Székely Gyöngyvér és beszámolt a
munkakutya szekció 2010-es évéről, illetve a 2011-es terveiről.
Zárásként Dr Muha Lajos köszönetet mondott a tagok aktív és konstruktív
együttműködéséhez.
Jegyzőkönyv hiteles:
Sukoró, 2011.01.30

Dobainé Tar Zsuzsanna sk.
elnök

Újság Natália sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Meglécz Beáta sk.
jegyzőkönyv vezető

Dr Muha Lajos sk.
levezető elnök

Balajti József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
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