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JEGYZŐKÖNYV 
 

A MOFTEK 2015.02.14-én megtartott közgyűléséről  
 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja du. 15.00-kor, hogy a 
közgyűlés nem határozatképes, így a kiküldött meghívóban jelzett 30 perccel későbbi időpontra 
15.30-ra hívja össze a közgyűlést. 
 
15.30-kor az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szavazati joggal rendelkezők több, mint fele 
jelen van, a közgyűlés határozatképes, elkezdheti munkáját a napirendi pontok szerint. Jelen van 12 
fő (jelenléti ív csatolva). 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna köszönti a jelenlévőket, ismerteti a közgyűlés menetét: 

- közgyűlés napirendi pontok szerint 
- év kutyája pályázat eredményhirdetése, díjazása 
- vacsora, kötetlen beszélgetés 

 
Dobainé Tar Zsuzsanna kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy levelező elnöknek fogadják el az ő 
személyét. 
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
Ezt követően felkéri Gyetvánné Szűcs Évát a jegyzőkönyv vezetésére, Bocskorás Pavolt és Pálocska 
Henriettet a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét és a hitelesítőket egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és 
ellenszavazat nincs. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna javasolja, hogy a korábban felkért, a tenyésztési bizottság tagjainak 
megválasztását előkészítő jelölő bizottság,(melynek elnöke sajnos nem tud részt venni családi okok 
miatt a közgyűlésen, így az előkészítő munkáról a jelentést átadta az egyesület elnökének, aki ezt 
majd tolmácsolja a közgyűlésnek), a szavazatszedő bizottság szerepét is betölthesse. 
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 
 
A jelölő/szavazatszedő bizottság elnöke: Dely Zsolt, tagjai Kovács Gyula és Vigné Balázs Csilla.  
 
A közgyűlés a jelölő/szavazatszedő bizottság elnökére, tagjaira tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nincs. 
 
2014-évi beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása.-4. napirendi pont. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette a 2014-es évi beszámolót a közhasznúsági melléklettekkel együtt, 
melyet a meghívóval valamennyi tagunknak megküldtünk, valamint honlapunkon is közzétettük.  
A független könyvvizsgáló jelentése szerint a tavalyi évben ismét nyereséges volt egyesületünk, a 
bevételek/kiadások alakulása, valamint a kapott 1%-ból befolyt összeg miatt gazdálkodásunk 
kiegyensúlyozott.  
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A 2014-es nyereség 34 ezer forint, ami növekedett az előző évihez képest. Közhasznú egyesületként 
nyereségesek vagyunk évek óta és ennek alapján a bírósághoz beadott kérelmünket elfogadták, így 
a jövőben is közhasznúak leszünk. Erről a bíróság által kiadott végzést megkaptuk.     
2014-ben bevételek: 223 ezer-Ft érkezett az 1%-kokból, nevezési díj 472 ezer-Ft, tagdíj 108 ezer-Ft. 
A nevezési díjakból, korábbi felajánlásunknak megfelelően kutyánként 500-Ft-ot ismét utaltunk a 
fajtamentők részére. 
 
A bevételt teljes egészében rendezvényeinkre fordítottuk, klubkiállításon díjak/különdíjak, családi nap 
költségei, szűrések támogatása, stb. Költségként a bírói tiszteletdíjak, serlegek utáni járulék, 
adminisztrációs és posta költségek kerültek kifizetésre. 
Az évi végi pénzügyi zárás egyenlege (pénztár+bankszámla):1.027.591-Ft. 
 
Az elnök kérte a szóbeli kiegészítések után a gazdasági beszámolók elfogadását.  
 
Az egyesület közgyűlése a 2014-évi beszámolót, a közhasznúsági mellékletekkel a szóban tett 
kiegészítéssel elfogadta.  
Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 
Határozat száma: MOFTEK KGY/6/2015 (02.14.)  
   
Elnöki beszámoló a 2014-es év munkájáról.-5. napirendi pont.   
 
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök beszámolója a korábbi évekhez képest kritikusabb hangvételben 
fogalmazódott meg. Ennek elsősorban az az oka, hogy folyamatosan azt kommunikálja az államilag 
elismert gyűjtőklub, hogy a fajta érdekében milyen intézkedéseket hozott az elmúlt időszakban, de 
ennek nincs eredménye, nem történt előre lépés. Az egyetlen, amit a gyűjtőklub tesz, hogy 
folyamatosan a fajtaklub munkáját kritizálja, de érdemben nem tesz semmit az orosz fekete terrier 
fajtáért.  Az elnök áttekintést adott az egyesület 7 éves fennállása alatt végzett munkából, melyet mi 
tettünk a fajta érdekében (szabályzatok kidolgozása, szűrések/ivartalanítás támogatása, kiemelkedő 
eredményeket elért kutyák díjazása, tenyésztők munkájának elismerése, állatvédelmi napon 
közreműködés, stb.). Reményét fejezte ki, hogy a Karakán egyesület OFT baráti körének vezető 
váltása talán hoz változást.  
 
2014-ben is folytatódott a NÉBIH határozata ellen indított tárgyalás sorozat, mely talán ebben az 
évben végleg lezárul. 
 
2014 májusában, a székesfehérvári CACIB keretében tartottuk klubkiállításunkat, mely ismét sikeres, 
jó hangulatú volt, egy finom ebéddel zártuk. Minden nevezőnek ajándékot adtunk és szép kupákkal 
díjaztuk a győzteseket.  
Special kiállításunk a Kecskeméti CACIB keretén belül zajlott, de a jövőben nem tervezzük az évi két 
kiállítást, mert igen kevés volt a nevező, így ráfizetéses. 
Az államilag elismert szervezet nem adott engedélyt, hogy tenyészszemléket tartsunk annak 
ellenére, hogy a szükséges felszerelésünk maradéktalanul rendelkezésre áll. Ez számunkra 
elfogadhatatlan, hisz nem gondoljuk, hogy maga a fajtaklub gyengébb színvonalon rendezne 
tenyészszemlét, mint mondjuk egy vidéki szervezet. 
 
Tartottunk viszont egy nagyon jól sikerült családi napot Gödöllőn, ahol a kutyaiskola évadzáró 
rendezvényéhez csatlakoztunk. Sok-sok érdekes programon vehettek részt, akik kilátogattak: állat 
simogató, ugráló vár, vetélkedők, szépségverseny. A főzőversenyen elhoztuk az előkelő második 
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helyezést. Jövőre is tervezzük, esetleg kiegészítve un. kennel találkozóval, illetve ellátogatunk az 
ország más régióiba is.  
 
A honlapon továbbra is megjelentetjük a kiállítási eredményeket, de megtalálhatók a munkavizsga 
eredmények is. Igyekszünk a folyamatos frissítésre, de ehhez tagjaink segítségét kérjük. 
Az elnök részletesen ismertette az elmúlt évben kiemelkedő kiállítási eredményeket elért kutyák 
helyezéseit, külön kiemelve az Európa kiállítási eredményeket. A közgyűlés utáni díjátadón külön 
díjazzuk a kutya/gazda párosokat, illetve az elmúlt év kiemelkedő tenyésztőjét. 
    
Sajnos időhiány miatt nem működik a bemutató csoport, de az előzetes tájékoztatás szerint a csoport 
vezetője ebben az évben újból elindítja a munkát, várunk minden érdeklődőt. 
 
Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 2014-ben fekete évet zártunk, nagyon sok idős, szívünknek kedves 
kutyust veszítettük el, de fiatalon, tragikus hírtelenséggel is hunyt el kutyus. Emlékezzünk rájuk 
szeretettel.  
 
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök azzal zárta a beszámolóját, hogy a törvényi előírásokat, jelentési 
kötelezettségeit a hivatalos szervek felé az egyesület megtette. Hangsúlyozta, hogy a helyzet 
változása miatt bizonyos kompromisszumokat meg kell tennünk, de a 7 éve kiharcolt önállóságunkat 
nem vehetik el, így a jövőben is számít a tagság bizalmára, kitartására.  
Megköszönte a tagság éves munkáját és kérte az elnöki beszámoló elfogadását. 
 
Az elnök 2014-évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja. 
Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: MOFTEK KGY/7/2015 (02.14.)   
 
2015. évi költségvetés elfogadása-6. napirendi pont.  
Dobainé Tar Zsuzsanna ismertette az előzetesen kiküldött 2015-ös költségvetést.  
A 2015-ös évre vonatkozó költségvetés tervezet a 2014-es számok alapján készült, várhatóan 
hasonló bevétellel (2 kiállítás+ 1%) és hasonló kiadással kell számolni. 
 
Az egyesület 2015-ös évi költségvetését a szóbeli ismertetés után a közgyűlés elfogadta. 
Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: MOFTEK KGY/8/2014. (02.22) 
 
Tenyésztési bizottság tagjainak megválasztása-7. napirendi pont.  
Dobainé Tar Zsuzsanna elmondta, hogy a korábban megválasztott tenyésztési bizottság két tagja 
egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva kérte felmentését a munka alól. A jelölő bizottság felkérésre 
elvégezte munkáját, így az alábbi bizottsági tagok megválasztására tesz javaslatot. 
 
Tenyésztési bizottsági tag: Bocskorás Pavol, aki a közgyűlés előtt is nyilatkozott, hogy a jelölést 
elfogadja.  
Tenyésztési bizottsági tag: Virág Csaba, aki a közgyűlés előtt is nyilatkozott, hogy a jelöltést 
elfogadja.  
A levelező elnök által feltett kérdésre a közgyűlés résztvevőitől más javaslat nem érkezett, így 
javasolja, hogy a tenyésztési bizottság 2 tagjának neve felkerüljön a szavazólapra.  
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A közgyűlés a korábban jelölt Bocskorás Pavol és Virág Csaba jelölését egyhangúlag 
elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, így nevük felkerült a szavazólapra.  
 
 
Bocskorás Pavol 10 érvényes szavazat, megválasztva bizottsági tagnak, 
Virág Csaba 10 érvényes szavazat, megválasztva bizottsági tagnak. 
 
A szavazólapok archiválásra kerültek. 
 
Az elnök a szavazás végén gratulált a Tenyésztési bizottság most megválasztott tagjainak, 
eredményes munkát kívánt a következő évekre.  
 
Egyebek. 8. napirendi pont.  
 
A Karakán egyesület OFT Baráti körének megválasztott elnöke Sárvári Krisztina elmondta, hogy nem 
szerencsés, hogy két orosz fekete terrier klub van. A jelenlegi helyzet megoldására törekszik, ami 
jelenti a jövőben a békés egymás mellett élést. Nem támogatja a jövőben, hogy a fajtaklub 
tenyészszemlét tartson, elegendőnek tartja az államilag elismert szervezet által engedélyezett 
szemléket. A két szervezet elnöke megállapodik, hogy a közeljövőben a korábbi együttműködési 
megállapodást áttekintik, átdolgozzák, majd aláírják. 
Dobainé sérelmezi, hogy hatósági felügyeletet szeretne gyakorolni a Karakán egyesület, holott mi 
önálló szervezetként működünk, feléjük pedig teljesítjük bejelentési kötelezettségünket.  
Kifejezi reményét, hogy a jövőben kialakul egy normális kapcsolat, hisz egy a célunk, az orosz fekete 
terrier fajta jövőéért dolgozunk.  
 

Zárásként az elnök megköszönte a tagság aktív közreműködését, a közgyűlés a napirendi pontok 
szerint zajlott. 
 
A közgyűlésen készült hanganyagot archiváltuk.  
 
Jegyzőkönyv hiteles: 
 
Budapest, 2015.február.14. 
 
 
 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna  Gyetvánné Szűcs Éva    Dobainé Tar Zsuzsanna 

elnök sk.         jegyzőkönyvvezető sk.   levezető elnök sk. 
 
 
 
 
Pálocska Henriett      Bocskorás Pavol    

 jegyzőkönyv hitelesítő sk.     jegyzőkönyv hitelesít sk.                     


