MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
JEGYZŐKÖNYV
A MOFTEK 2011.10.22-én megtartott közgyűléséről
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 14.00-kor,
hogy a közgyűlés határozatképes (35 fő tagból 18 fő többség, a mellékelt jelenléti ív
szerint).
Dobainé Tar Zsuzsanna kéri a közgyűlésen részt vevők hozzájárulását, hogy
levezető elnöknek személyét hagyják jóvá.
A közgyűlés a levelező elnök személyét egyhangúlag elfogadja, tartózkodás,
ellenszavazat nincs.
Ezt követően a levelező elnök Székely Gyöngyvért a jegyzőkönyv vezetésére,
Meglécz Beátát és Pánczél Józsefnét a jegyzőkönyv hitelesítésére kéri fel. A
nevekről egyenkénti szavazást kér.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jegyzőkönyvvezető,
hitelesítők személyét nevenkénti szavazással egyhangúlag elfogadja,
tartózkodás és ellenszavazat nincs.
Dobainé Tar Zsuzsanna levezető elnök a közgyűlési meghívóban előzetesen
kiküldött napirendi pontok jóváhagyását kéri, illetve megkérdezi, hogy van-e egyéb
kiegészítés, javaslat.
Javaslat, kiegészítés nincs.
A napirendi pontok, illetve azok
ismertetési sorrendjét a közgyűlés
egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs.
4. napirendi pont
2010-évi Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés, Közhasznúsági jelentés
ismertetése, elfogadása.
- Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök
Az elnök tájékoztatja a közgyűlés részt vevőit, hogy a fenti anyagokat mindenki
számára elérhetővé tették az egyesület honlapján (www.oroszterrier.hu).
Kiegészítésképpen elmondja, hogy gazdasági helyzetünk stabil, a kiállítás bevételek,
tagdíjak, szponzori támogatások megfelelő alapot biztosítottak és a 2010-es évet is
jelentős megtakarítással zártuk.
Előzetesen elmondja, hogy az idei 2011-es évet a 2012 február hóban klubvacsora
keretében megtartott közgyűlésen hagyjuk majd jóvá.
Megkérdezi a tisztelt tagokat, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése.
Amennyiben nincs, úgy a fenti jelentések egyenkénti elfogadását kéri.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazásnak megfelelően a 2010-évi
Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés és Közhasznúsági jelentésben
foglaltakat egyhangúlag elfogadja tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
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5. napirendi pont.
Alapszabály módosítás.
-Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök
Az alapszabályban az alábbi módosítási javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé az
egyesület elnöke. A tervezett módosítási javaslatokat a meghívó mellékletében
minden tagunk megkapta.
A közgyűlésen érkezett javaslatokat is beépítettük és jóváhagytuk.

I. fejezet
Általános rendelkezések
2. pont.
Az egyesület célja: az orosz fekete terrier (FCI 327), mint fajta közösségi célú
tartásának, tenyésztésének és kiképzésének megszervezése, az ehhez szükséges
ismeretek elsajátításának elősegítése; sport, nevelési-oktatási,
ismeretterjesztő,
képességfejlesztő és gyógyulást elősegítő célú programok szervezése; a fentiek
érdekében a fajtatiszta tenyésztés államilag elismert törzskönyvvel való
(változás) biztosítása, és ugyanakkor a nemzetközi kinológiai életbe való betagolása
a Federation Cynologique Internationalon (FCI), illetve annak magyarországi
tagszervezetén, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületén (MEOE) keresztül; a
tenyészadatok tudományos igényű feldolgozása, archiválása, publikálása,
konferenciák szervezése; természet- és állatvédelmi célok megvalósítása a kutya
segítségével, gyerekek környezettudatos nevelésének elősegítése; helyi önvédelmi
szervezetek tagjainak képzés a kutyás polgárőrség működtetéséhez, segítve ezzel a
rendvédelmi szervek munkáját is.
II. fejezet.
Az egyesület tagjai
Az alapszabály II. fejezet Az egyesület tagjaira vonatkozó rendelkezéseiben
történt változások (törlések) a fejezet pontjainak átszámozását is maga után
vonta, így a teljes fejezetet a közgyűlés megváltoztatta.
1.

Az egyesület tagja lehet minden olyan egyesület, természetes személy, aki,
vagy, amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, belépési nyilatkozatot
tesz, (változás) elfogadja az alapszabályt és rendezi a tagdíjat.(változás)
tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadja.(törlés).

2.

A tagság fajtái: Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak.

3.

A rendes tagság fajtái:
a)
természetes személy tag,
b)
egyesületi (közösségi) jogi személy tag.
c)
jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság tag.
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4.

Az egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki
cselekvőképes, és (törlés) elmúlt 18 éves és(változás), belépési nyilatkozatot
tesz. az Egyesület tagjai közül kettő ajánlásával rendelkezik és felvételéhez az
Elnökség hozzájárul. (törlés)

5.

Az egyesület tagja lehet minden olyan egyesület, jogi személyiségű és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, amelyet a bíróság nyilvántartásba
vett illetve bejegyzett és (változás) belépési nyilatkozatot tesz.az Egyesület
tagjai közül kettő ajánlásával rendelkezik és felvételéhez az Elnökség
hozzájárul.(törlés)

6.

Az egyesületi vagy gazdasági társaság formában működő tagokat az
egyesületben
a
nyilvántartott
képviselőjük
vagy
annak
írásos
meghatalmazottja képviseli. Amennyiben valaki természetes személyként és
jogi személy illetve gazdasági társaság képviselőjeként is gyakorol tagsági
jogokat a kettős képviselet kizárása miatt közgyűlésen egy szavazattal
rendelkezik.

7.

A tagfelvételről az Elnökség dönt. A tag felvételéhez az Elnökség legalább 2
tagjának egybehangzó szavazata, hozzájárulása szükséges.(törlés)
A tagsági viszony a belépési nyilatkozat benyújtásával, az első tagdíj
megfizetésével jön létre. Az egyesület működési területén kívül lakó
személy kérelme is elfogadható. (változás).
A tagfelvételi kérelem tartalmazza minimálisan a következőket:
- kérelmező nevét, címét, postai, telefonos és elektronikus elérhetőségét és az
aláírását,
- egyesületi tag esetén a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
dokumentumokat, aláírási címpéldányt,
- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megismerte az egyesület
alapszabályát, és tagfelvétele esetén magára kötelezőnek tekinti,
- két természetes személy tag írásos ajánlása.(törlés)

8.

A tagfelvételt megtagadó döntéssel szemben az érintett jogorvoslati eljárást
kezdeményezhet. A fellebbezést az Elnökséghez kell benyújtani a döntést
követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A
Közgyűlés döntéséig az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés a tagsági
jog gyakorlására halasztó hatállyal bír!(8. bekezdés teljes törlése)

9.(törlés helyette)
8.
Az egyesület tagjairól székhelyén bárki által hozzáférhető (változás) az
egyesület (törlés) nyilvántartást vezet, a vonatkozó szabályok szerint
azokba bárki betekinthet.(változás)
10.(törlés helyette)
9.
A rendes tagok jogai:
a)
részt vehetnek az egyesület által szervezett rendezvényeken,
programokon, igénybe vehetik a tagsági viszonyból adódó kedvezményeket,
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közvetlenül, vagy nem természetes személy tagok képviselőik által véleményt
nyilváníthatnak, szavazhatnak az egyesület ügyeiben, az egyesület
tisztségeire megválaszthatók, választási joguk van.
b)
az Elnökségtől bármikor tájékoztatást kérhetnek az egyesület partneri
kapcsolatairól, egyes tevékenységeiről, a gazdálkodásról és az Egyesület
működéseinek részleteiről.
c)
tisztséget vállalhat az Egyesület Elnökségében vagy egyéb szerveiben.
Minden tag csak egy tisztséget tölthet be egy időben! (törlés)
11. (törlés helyette)
10.
A rendes tagok kötelezettségei:
a)
cselekvő közreműködés az egyesület céljainak megvalósításában,
b)
az egyesület alapszabályának betartása,
c)
a tagdíj fizetése.
12.(törlés helyette)
11.
A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a)
ha a tag írásos nyilatkozatával kilép,
b)
ha három hónapon túli tartozás esetén írásos, pontos fizetési határidőt
tartalmazó felszólítás ellenére sem fizeti meg a tagdíjhátralékot, az Elnökség
törli a tagok nyilvántartásából.
c)
ha a tag elhalálozik, ha a jogi személy tag megszűnik,
d)
ha a tagot az egyesület kizárja soraiból.
A kilépést a tag az Elnökségnek köteles írásban bejelenteni.
13.(törlés helyette)
12.
Tagot törölni a tagdíj meg nem fizetése miatt, illetve kizárni az Alapszabály
és a később elfogadandó Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban
SzMSz) szándékos és folyamatos megszegése esetén lehet. A kizárás alatt
levő tagot mindig megilleti a védekezés joga. A törlésről és a kizárásról az
Elnökség dönt első fokon.
Az Elnökség kizárásról rendelkező határozata ellen, annak meghozatalát
követő 15 napon belül, a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely fellebbezést
az Elnökséghez kell benyújtani. Az elnökség előterjesztése alapján a
Közgyűlés a fellebbezésről a következő ülésén dönt.
A kizárással érintett tagot írásban értesíteni kell a kizárásával kapcsolatos
eljárás megindulásáról, részére az írásba foglalt határozatot el kell juttatni,
személyes kézbesítéssel vagy ajánlott postai küldeményként.
14.(törlés helyette)
13.
A tagnyilvántartást az Elnökség vezeti naprakészen. A tagság megszűnése
esetén a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból.
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15.(törlés helyette)
14.
Az egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét és az
adható kedvezményeket az Elnökség állapítja meg.(törlés) A tagdíj fizetés alól
az
Elnökség ideiglenes felmentést adhat. A tagdíj mértéke azonos egyéni
és az egyesületi jogi személy tagok tekintetében.
A kedvezményes tagdíjak mértékét az Elnökség határozza meg. A tagdíjat
minden tárgyévben félévenként vagy évenként kell fizetni, a tag döntésének
megfelelően. (törlés). A tagdíjat minden évre egy összegben kell
megfizetni. A tagdíjat a közgyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség
állapítja meg.(változás). Az egyesület elsődleges bevétele a tagdíj.
Az alakuló ülés döntése szerint a tagdíj mértéke 1.500,-Ft/hó, a
kedvezményes tagdíj mértéke pedig 1.000,-Ft/hó.(törés) Kedvezményes
tagdíjat fizet minden diákigazolvánnyal rendelkező diák és minden nyugdíjas.
A tagdíjfizetés alól felmentést nem lehet adni, viszont az Elnökség jogosult a
tagdíjfizetésre legfeljebb egy év halasztást adni rendkívül indokolt esetben. A
kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs!
16.(törlés helyette)
15.
A pártoló tag jogai:
a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.
b) Javaslat tétel.
c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb
jogok.
17.(törlés helyette)
16.
A pártoló tag kötelezettségei:
a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.
b) A jogi személy vagy gazdasági társaság taggal kötött szerződésen alapuló
egyéb kötelezettségek.

X. fejezet
Vegyes rendelkezések
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 illetve
jelen alkalommal, 2011. január 30-án módosította. Az alapszabályban történt
ismételt változtatásokat az Egyesület Közgyűlése 2011. október 22-én
módosította.(kiegészítés).
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Az alapszabályban történt módosításokat a közgyűlés elé elfogadásra terjeszti fel az
ismertető elnök.
A közgyűlés az alapszabályban kezdeményezett módosításokat a pontosan
felsorolt fejezetek, pontok, szövegmódosítások, törlések felsorolását követően
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

6. napirendi pont.
Egyebek
2012-es évi rendezvényeinkkel kapcsolatosan beszéltünk a klub,-illetve a Speciál
kiállításunk helyszínéről, a bírók személyéről. Az érkezett javaslatok szerint meg
kellene fontolni, hogy a tavaszi Komáromban rendezendő 2 napos CACIB keretén
belül rendezzünk klubkiállítást. Az ottani helyszín mellett szólna, hogy az osztrák
világkiállítás közelsége miatt több nevezésre számíthatnánk, illetve kedvezőbb lenne
a területbér és a bíró tiszteletdíja is. Ennek ellenére az egyértelműen mindenki által
megfogalmazódott, hogy a jövőben törekednünk kell önállóan lebonyolítani
kiállításunkat, különösen az első klubkiállítás után érkezett pozitív megnyilatkozások
után. A jövőre nézve még az is felvetődött, hogy a helyszínt mindenképpen Budapest
közelében keressük és esetleg más fajtásokkal is fogjunk össze (schnauzer,
hovawart).
Dobainé tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy a Karakán klub megkeresett
bennünket, hogy a jövő évi jubileumi rendezvényükön vegyünk részt.
A tagság ezt nem igényelte.
Szintén a jövő évre vonatkozik, hogy 2 főtenyészszemlét, illetve a régiókban az idei
évhez hasonlóan 4 tenyészszemlét szeretnénk tartani. Az időpontok leadási
határideje: október 18.
Beszéltünk a 2013-as hazai világkiállítás keretében megtartandó klubkiállításunk
bírójáról és javaslat érkezett Bojan Matakovic személyére. Dobainé felkérte a
tagságot, hogy a további javaslatokat majd minél előbb jutassák el az elnökségnek,
hogy lépni tudjunk.
Elnökünk elmondta, hogy az idei pontversenyek (Év Kutyája, Év Tenyésztője) leadási
határideje 2012. január 15. Ezt követően klubvacsora (esetleg ebéd) keretében kerül
majd sor az elismerések átadására és ezt összekapcsolnánk szintén az éves
közgyűlésünk megtartásával is, ahol jóváhagynánk gazdasági jelentéseinket (2011es év) Erre február hónapban kerülne sor, de az időpontnál figyelembe fogjuk venni a
már kiírt kiállításokat.
Landi Éva felvetette, hogy a jövő évi Ausztriában megrendezésre kerülő
világkiállításra szervezzünk egy buszos túrát.
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Székely Gyöngyvér elmondta, hogy az általa vezetett bemutató csoport november
26-án egy rövidített programmal fellép Budapesten. A pontos helyet honlapunkon
közzé tesszük.
Szintén Landi Éva felvetése, hogy a korábban ígért tenyészszemlét kapott kutyák
adatai nem kerültek fel a honlapra. Dobainé ígéretet tett, hogy az év végéig a
hiányosságot pótolják.
Elnökünk tájékoztatta még a részt vevőket, hogy Sonja Heldova elmondta, hogy
2012-ben az FCI-től kapott egyszeri engedély alapján újraindítják az Európa Speciál
kiállítást. Ennek pontos programjáról a jövő év elején kapunk tőle információt.
Végezetül Dobainé köszönetet mondott Meglécz Beának, aki a klubkiállítás
szervezésében igen komoly segítséget nyújtott.
Zárásként Dobainé Tar Zsuzsanna, mint levelező elnök is köszönetet mondott a
tagoknak, hogy hozzászólásaikkal aktívan közreműködtek és segítették a közgyűlés
munkáját.

Jegyzőkönyv hiteles:
Budapest, 2011. október 22.

Dobainé Tar Zsuzsanna
elnök

Pánczél Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Székely Gyöngyvér
jegyzőkönyvvezető

Dobainé Tar Zsuzsanna
levezető elnök

Meglécz Beáta
jegyzőkönyv hitelesítő
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