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EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV  

 

A MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER 

EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT 

2018. február. 03. napján tartott közgyűléséről 

 

 

 

Helye: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 33.(Kemencés Vendéglő) 

Időpontja: 2018. február. 03-án (szombaton) 11.00 órakor 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Az elnök köszönti a megjelenteket, megnyitja az egyesület közgyűlését, megállapítja a 

jelenléti ív alapján a létszámot (21 fő klubtagból, 11 fő klubtag van jelen), az alapszabály 

szerint így a közgyűlés határozatképes.  

Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban rögzített napirendi pontok szerint kerül 

megtartásra a közgyűlés.  

Első napirendi pontként javasolja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-

hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként az alábbi személyeket választotta 

meg a közgyűlés a fenti pozíciókra tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

 

Szavazás: Igen: 11 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

Levezető elnök: Dobainé Tar Zsuzsanna   

Jegyzőkönyvvezető: Deliné Juhász Mónika  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kóti Kata  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr Őze Ágnes  

 

Napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint 

 

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat a Közgyűlésen részt vevők elfogadták. 

 

Szavazás: Igen: 11 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

4. napirendi pont: 2017-évi Gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése, 

elfogadása. 

  

Az elnök ismertette a honlapon is közzétett gazdasági jelentést, mely az előző évekhez 

hasonlóan pozitív eredményt mutat. Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek 

és kiadások könyvelése után minimális nyereséggel zártuk az év végén a mérleget. Szintén az 

előző évekhez hasonlóan könyvvizsgáló készítette el, ellenőrizte. Határidőre az itt elfogadott 

beszámolót leadjuk a bíróság felé is. Kéri, hogy amennyiben van a tagságnak kérdése tegye 

fel, ha nincs elfogadásra javasolja. A tagság részéről nem érkezett kérdés. 

 

Az egyesület közgyűlése a 2017-évi gazdasági beszámolót és közhasznúsági jelentést a 

szóban tett kiegészítésekkel együtt elfogadta.  

 

Szavazás: 11 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/21/2018. (02.03) 
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5. napirendi pont: 2018-as költségvetés ismertetése és elfogadása. 

 

Az előterjesztésnél elmondta az elnök, hogy az előző év számadatait figyelembe véve készült 

el a költségvetés. Mindenképpen arra lehet számítani, hogy a nevezési díjak egy kicsit 

emelkednek, miután az idén rendezzük Jubileumi klubkiállításunkat, melyre nagyobb 

nevezési létszámot várunk.  Ahogy eddig is a célunk az, hogy nyereséggel zárjuk az évet, hisz 

egyébként közhasznúságunkat elveszíthetjük. Pozitív viszont, hogy mind a tavaly csatlakozott 

fiatalok, mind az új tagjaink is növelik a tagdíj bevételünket.  

Az elnök a szóban tett kiegészítéseket követően kérte a közgyűlés jóváhagyását. 

 

Az egyesület 2018-as évi költségvetését a szóbeli kiegészítés után a közgyűlés elfogadta. 

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.   

Határozat száma: MOFTEK KGY/22/2018 (02.03.)  

 

6. napirendi pont: elnöki beszámoló a 2017-es év munkájáról. 

 

Az elnöki beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és felkerül honlapunkra is. Az elnök 

ismét köszöntötte a tagságot, majd elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan átadjuk az Év 

kutyája, Év tenyésztője pályázat díjait is a közgyűlés után. 

 

A beszámolóban elhangzott, hogy talán véglegesen elfelejthetjük azokat a negatívumokat, 

amit fajtagondozó egyesületünknek a korábbi állami beavatkozás okozott. A MEOESZ 

elnökségének határozata alapján egy fajtában két fajtaklub működhet, nálunk a másik a 

Karakán Klub Egyesület. Többszöri egyeztetés után sem jött létre a megegyezés a tenyésztési 

és tenyészszemle szabályzatok összehangolásánál. Ennek ellenére a nálunk szemlézett 

kutyáknál nem jelent gondot, hogy a szűrésekről igazolást hozzanak a gazdik, a másik klubnál 

ez nem kötelező, csak ajánlott.  

Nem kívánunk azzal sem foglalkozni, hogy olyan kutyák kapták meg a tenyészthető 

minősítést, akik nem teljesítették a kötelezően előírt őrző-védő munkát. Ennek pótlására a 

másik klubnak kell megoldást találnia.  

Sajnos a közeledés, az együttműködés sem valósult meg a két klub között, bár minden 

alkalommal hívjuk és várjuk őket a klubkiállításunkra, rendezvényeinkre, nem jönnek el. 

Többször felvetettük, hogy rendezzünk közösen pl. kiállítást, de ez sem valósult meg. A 

nemzetközi klub a 2021-es kiállításokhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő klubkiállítást 

viszont közös rendezésben hagyja csak jóvá. 

 

2017-ben klubkiállításunkat Komáromban rendeztük, Sona Heldova volt a bírónk és kiadtuk a 

nemzetközi várományos címeket is.  

 

Terveztünk, de sajnos nem valósultak meg közösségi programjaink erre a jövőben jobban 

odafigyelünk, hisz sokan nem járnak kiállításokra, így csak ilyen alkalmakkor tudunk velük 

találkozni.  

Arra is jobban oda kell figyelnünk, hogy ezek a találkozók ne csak Budapest környékén 

legyenek, hisz sokan nem tudnak eljönni, főleg az anyagiak miatt. Tervezzük, hogy idén ismét 

valamelyik régióba szervezünk akár egy két napos találkozót is.  

 

 

A fajtamentő egyesületnek már a tagság javaslata szerint nem utaltuk a korábbi felajánlást, 

hanem konkrét megkeresésükre reagálunk csak. Úgy tudjuk, hogy átalakul az ottani vezetés 
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is, így reméljük a kapcsolat zökkenő mentes lesz, bár arra számítunk, ahogy eddig is, hogy 

sok mentésre szoruló oft nem lesz. Székely Gyöngyvér felajánlott egy kennelt, amit a 

rendbehozatal után a később kiválasztásra kerülő egyesületnél elhelyeznénk, így az 

esetlegesen mentésre szoruló oft elhelyezése is megoldott lenne ideiglenesen is.  

 

Éves pontrendszerünk átdolgozása után már díjazzuk azokat, akik iskolába járnak kutyájukkal 

és sikeres vizsgát tettek. 

 

Az elnök elmondta, hogy a honlap megújításán még mindig dolgoznak, sajnos lassan halad, 

de továbbra is szeretnénk fenntartani, igen sok hasznos információt tartalmaz az új kutyások 

részére is.  

 

Az elmúlt évben elért kiállítási eredményeket most külön-külön nem sorolta fel az elnök, 

viszont mindenkinek, aki részt vett gratulált az elért eredményekhez 

  

Gazdasági helyzetünk stabil az SZJA támogatás szerencsére nőtt: 201.385.Ft, a bank: 

607.778.-tal zárt, míg pénztárunkban 526.590.-Ft volt 2017 év végén, ami összesen: 

1.132.368.-Ft. 

 

Az elnök megköszönte a tagság türelmét, mindenkinek további szép kiállítási és 

munkaeredményeket kívánt és kérte a beszámoló elfogadását az időközben tett szóbeli 

kiegészítésekkel. 

 

Az elnök 2017-évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja. 

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/23/2018. (02.03.) 

 

7. napirendi pont: tenyésztési bizottság új tagjának közgyűlési megerősítése.  

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előző közgyűlésen javasolta a tenyésztési 

bizottság új tagjának Deliné Juhász Mónikát, de akkor ő gondolkodási időt kért, hogy 

eldönthesse elfogadja-e a pozíciót. Időközben döntött és elfogadja a tagságot, így most a 

tisztelt közgyűlésnek ezt egy határozattal meg kell erősítenie. 

 

A közgyűlés a 2017-es évi közgyűlésen beterjesztett Deliné Juhász Mónika tenyésztési 

bizottsági tagságát elfogadja, pozíciójában megerősíti.  

 

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/24/2018.(02.03) 

 

8. napirendi pont: egyebek. 

 

A közgyűlésen részt vevők néhány 2018 évi aktualitást beszéltek meg, majd sor került a 

pályázaton részt vevők jutalmazására.  

 

 

 

A levezető elnök a közgyűlést 12.15 órakor bezárja, a közgyűlésről készült hanganyagot 

archiváltuk.  
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       kmf. 

 

………………………………..    

  egyesület elnöke 

 

………………………………..    ……………………………. 

jegyzőkönyv vezető      levezető elnök 

 

 

………………………………….    …………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


