KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
2019. február.03. napján tartott közgyűléséről
Helye: Hotel Tulip Inn 1089 Budapest, Üllői u. 94-98. (különterem)
Időpontja: 2019. február. 03.-án (vasárnap) 11.00 órakor
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján a határozat
képességet, (27 fő klubtagból, 14 fő klubtag van jelen). Javasolja a közgyűlésnek a levezető
elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás
eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket tartózkodás és
ellenszavazat nélkül.
Levezető elnök: Dobainé Tar Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető: Kóti Kata
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr Őze Ágnes
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Székely Gyöngyvér
Igen: 14 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő.
Napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint
A kiküldött meghívó napirendi pontjait a közgyűlés elfogadta, nem érkezett újabb javaslat.
Igen: 14 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő.
4. napirendi pont: Jelölő és Szavazatszedő Bizottság megválasztása. A levezető elnök
javaslata alapján:
Vígné Balázs Csilla
Wiszkidenszky Aliz
Deliné Juhász Mónika.
A közgyűlés nyílt szavazás után megválasztotta a bizottságot, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül.
Igen: 14 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő
5. napirendi pont:
2018-évi Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása.
Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök.
Az elnök tájékoztatása szerint az elkészült gazdasági beszámoló már felkerült az egyesület
honlapjára, így mindenki számára elérhető. Az előző évekhez hasonlóan a főbb számokban
annyi változás történt, hogy mind a taglétszám, mind a nevezési létszám növelte a bevételi
oldalt, viszont a kiadási oldal is hasonlóan alakult, hisz a tavalyi dupla jubileum miatt többet
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fordítottunk a díjazottak ajándékaira. Ennek ellenére a mérleg pozitív eredménnyel zárult az
előző évekhez hasonlóan. Megállapítható, hogy fontos a felajánlott 1% adó, mint bevétel, ez
jelentős stabilitást biztosít egyesületünk gazdálkodásában.
Könyvelésünk NAV által jóváhagyott programon történik, a beszámoló elkészítésével
könyvvizsgálót bízunk meg. Ha a tisztelt közgyűlés elfogadja, hivatalosan is benyújtjuk.
Az elnök kéri a tagok hozzászólását, miután érdemi kifogás nem merült fel, az előterjesztés
elfogadását javasolja.
Az egyesület közgyűlése a 2018-as évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági
mellékletet az ismertetés után elfogadta.
Szavazás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
Határozat száma: MOFTEK KGY/25/2019.(02.03.)
6. napirendi pont: 2019-es költségvetés ismertetése és elfogadása.
Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök
A költségvetés az előző évek számadatait figyelembe véve készült el. Cél az felajánlott 1%
ból befolyt összeg növelése. Fontos a kiállításon részt vevők száma is, ez is komoly bevételt
hozhat. Törekvésünk az, hogy a rendelkezésünkre álló keretből minél nagyobb részt tudjunk a
működési költségek levonása után fordítani a nevezőkre, kötetlen programjainkon részt vevők
megvendégelésére, apró ajándékokra. A tavalyi évben készített ajándékok egy része még
felhasználható, de elnökségünk javasolja új szóróanyagok beszerzését is. Tervezzük a
kiállításon a kupák mellett egyéb nyeremények kiadását is Miután érdemi hozzászólás nem
történt az elnök kérte a költségvetés elfogadását.
Az egyesület 2019-es évi költségvetését az ismertetés után a közgyűlés elfogadta.
Szavazás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
Határozat száma: MOFTEK KGY/26/2019.(02.03.)
7. napirendi pont: elnöki beszámolót a 2018-as év munkájáról.
Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök
A MOFTEK 2018-as évi munkájáról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és
felkerül az elfogadást követően honlapunkra. is.
Ismét köszönti a közgyűlésen részt vevő tagokat, külön a Junior Handlereket is. Az eddigi
évekhez hasonlóan a hivatalos rész után kerül sor az Év kutyája, Év tenyésztője pályázat
díjainak átadására, de az előző évben sikeres vizsgát tett kutya/gazda párosoknak is oklevelet
adunk át.
A beszámolóban kitér az elnök a tavalyi dupla jubileumi klubkiállításunkra, az ott átadott
alapítói, tenyésztői elismerésekre. Beszél arról, hogy évek óta felmerül az önálló helyszínen
rendezett kiállítás gondolata, de a felmerült költségek miatt még mindig célszerűbb központi
kiállítások mellett tartani, Éves szemléink rendben lezajlottak, tenyésztési bizottságunk aktív
részvételével. Foglalkozik az elnök a másik fajtagondozó klub helyzetével is (lemondott az
elnök és még nem választottak helyette újat), reményét fejezi ki, hogy hamarosan megoldódik
náluk a helyzet. Készülnünk kell már most a 2021-es klubkiállításunkra, ahol ki tudjuk majd
adni a nemzetközi díjakat is. Fontos lesz a bíró személye, várjuk a nemzetközi szervezet
javaslatát is, illetve, ha jóváhagyják, akkor már egy európai szekcióhoz fogunk tartozni. Nagy
sikere volt a Happy Dog kutyaiskolában tartott baráti találkozónknak, remek hangulat, jó
társaság jött össze, reméljük minden évben hasonlóra sort tudunk keríteni. Beszélt az elnök a
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hozzánk csatlakozott fiatal felvezetők eredményeiről, akik az elmúlt két év alatt nemzetközi
szinten is kiemelkedő díjakat hoztak el.
2018-ban ünnepeltük egyesületünk 10 éves évfordulóját, ennek kapcsán az évek alatt végzett
munkánkról szólt néhány mondatban az elnök, illetve beszélt anyagi stabilitásunkról is.
2018 évi december 31-i záró adatok:
bank: 251.297.-Ft, pénztár: 885.925.-Ft, összesen: 1.137.222.-Ft, ezzel az összeggel nyitjuk
meg a 2019-es évünket.
Egyik legfontosabb feladatunk a meglévő honlapunk átalakítása, ebben Kóti Kata már nagy
segítséget nyújtott azzal, hogy átnézte és írásos javaslatot tett egyes részek megszüntetésére,
mások átírására, kiegészítésére. Elkészült Dr Őze Ágnes által összeállított, az orosz fekete
terriernél előforduló betegségeket részletesen leíró anyag is, itt is nagyon köszönjük,
hamarosan honlapunkon is olvasható lesz. A honlap átalakításhoz a megfelelő embert
megtaláltuk, reméljük nagyon hamar sikerekről is be tudunk számolni.
Az elnök mindenkinek gratulált az év közben elért kiemelkedő kiállítási eredményeihez,
számos alkalommal állt orosz fekete terrier a dobogó legfelső fokán, aminek nagyon örültünk.
Beszélt az elnök a MEOESZ bizottságaiban betöltött feladatairól is.
Végezetül megköszönte a leköszönő Virág Csaba munkáját, aki sajnos egyéb elfoglaltságai
miatt nem tudja tovább ellátni elnökségi feladatait.
Az elnök megköszönte a tagság türelmét és kérte a beszámoló elfogadását az időközben tett
szóbeli kiegészítésekkel.
Az elnök 2018-as évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja.
Szavazás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
Határozat száma: MOFTEK KGY/27/2019.(02.03.)
8. napirendi pont: az egyesület 1 fő elnökségi tagjának megválasztása.
Ahogy már a beszámolóban is elhangzott, Virág Csaba helyett 1 fő elnökségi tagot kell
választani, aki a következő ciklusban ellátja majd a feladatokat, a 2021-es tisztújításig, ahol
majd újabb 5 évre fogunk tisztségviselőket választani alapszabályunkban leírtak szerint. A
jelölő bizottság elnöke elmondja, hogy az elnökségi tag személyére Deliné Juhász Mónikát
javasolják, aki a jelölést elfogadta és a közgyűlés előtt megerősítette.
A levezető elnök kérdésére sem érkezik más javaslat.
A szavazó cédulák kiadása, majd begyűjtése után a bizottság elnöke ismerteti az eredményt.
Deliné Juhász Mónika
Szavazás: 14 igen szavazat-0 nem, 0 tartózkodás.
A közgyűlés az előzetesen kiírt napirendi pontnak megfelelően a lemondott Virág Csaba
helyett elnökségi tagnak választotta Deliné Juhász Mónikát.
Határozat száma: MOFTEK KGY/28/2019.(02.03.)
9. napirendi pont: a tenyésztési bizottság 1 fő tagjának megválasztása.
A jelölő bizottság erre a posztra javasolja Dr Őze Ágnest, aki a jelölés elfogadását megerősíti.
Más jelöltre nem érkezik javaslat.
Ezt követően lezajlik a szavazás és az eredmény ismertetésre kerül..
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Dr Őze Ágnes
Szavazás: 14 igen szvazat, 0 nem,0 tartózkodás.
A közgyűlés az előzetesen kiírt napirendi pontnak megfelelően a lemondott Deliné
Juhász Mónika helyett tenyésztési bizottsági tagnak megválasztotta Dr Őze Ágnest.
Határozat száma: MOFTEK KGY/29/2019.(02.03.)
10.napirendi pont: felügyelő bizottság 1 fő tagjának megválasztása.
Sem a jelölő bizottság, sem a közgyűlésen részt vevők részéről nem érkezett javaslat, így a
korábbi tagok töltik be továbbra is a tisztségeket.

11. napirendi pont: egyebek.
Korábban is már beszéltünk róla, de megfontolásra javasolja az elnök, hogy kérjünk fel ismert
embert, akinek esetleg még van orosz fekete terrier kutyája is, hogy képviseljen bennünket,
jöjjön el rendezvényeinkre, népszerűsítse fajtánkat különböző fórumokon. Sajnos számos
alkalommal tapasztaltuk, hogy negatív vélemény alakult ki fajtánkról, ennek mindenképpen
gátat kell szabni. Ebben kérte a tagság javaslatát, véleményét.
Ezt követően még számos, már a 2019-es évre is vonatkozó aktuális kérdést beszéltünk meg,
majd sor került a jutalmak, elismerések átadására.
A levezető elnök a közgyűlést 12.30 órakor bezárja.

kmf.
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