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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 
KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2013.08.24. (szombat) 10.00 óra.  

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3. 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2013.08.28. 

 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség minden tagja jelen van (mellékelt jelenléti ív 
szerint), a jegyzőkönyv vezetésére Meglécz Beát, a hitelesítésre Dely Zsoltot kéri fel, melyet 
egyhangúlag az elnökség elfogad. 
 
Első napirendi pontban ismét tárgyalunk az elmaradt Speciál kiállítás esetleges időpontjáról, 
de az egyhangú vélemény az, hogy túl közel lenne az időpont a klubkiállításhoz, arra nincs 
mód, hogy külföldi bírót fel tudjunk kérni, tehát nem rendezzük meg. Arról viszont döntünk, 
hogy a jövő évben mindenképpen két kiállítást rendezünk, egyet kora tavasszal, egyet pedig 
ősszel, hogy mindenkinek legyen lehetősége választani. 
 
Második napirendi pontként a MEOE által felajánlott, a Komáromi kiállítás keretén belül 
megrendezésre kerülő Fajták Városa bemutatón való részvételünkről egyeztettünk. 
Erről a lehetőségről előzetesen tájékoztattuk tagjainkat is, kérve segítségüket (a két nap alatt 
10-15 óra között kell a helyszínen lenni kutyával ), de eddig csak páran ajánlották fel 
segítségüket, hisz akik jönnek azok kiállítanak is. Abban egyeztünk meg, hogy élünk a 
felkínált lehetőséggel, szórólapot is csináltatunk és reméljük így is tudjuk népszerűsíteni 
fajtánkat.  
 
Harmadik napirendi pontban a régóta várt találkozóról beszéltünk, melynek helyszínét Bea 
fogja egyeztetni, majd ezt követően tagjaink között is meghirdetjük. Reméljük, hogy sokan el 
tudnak majd jönni kutyával, családdal. A gyerekek szórakoztatására is gondolunk: játékos 
vetélkedőket szervezünk, a legjobbakat pedig díjazzuk. A végén pedig mindenkit meghívunk 
egy finom ebédre, a költségeket teljes egészében egyesületünk vállalja. 
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A várható időpont szeptember vége, október eleje, de ahogy eldől a meghívók azonnal 
kimennek. Természetesen nem csak tagjainkat várjuk, hanem a fajta szerelmeseit, kedvelőit 
is.  
 
A követező napirendi pontban pedig szlovák partnerklubunk őszi Európa Speciál kiállításáról 
beszéltünk. Az már korábban is felvetődött, de még nem teljesen körvonalazódott, hogy 
együttműködésünket szorosabbá kellene tenni. Ennek sem mi, sem ők nem látják semmi 
akadályát, viszont számos előnye lenni (pl. közös kiállítások, szakmai napok, szabadidős 
rendezvények, stb.). A Speciál kiállításra egyesületünk egy különdíjat szeretne felajánlani a 
BOS címet nyert kutyának, ennek elkészítéséről az elnök gondoskodik. Vállajuk, hogy minél 
szélesebb kőrben magát a kiállítást is népszerűsítjük és igyekszünk minél többen azon részt 
venni.  
 
Az utolsó napirendi pontban beszéltünk arról, hogy Zsolt felkeresi szponzorunkat, hogy 
személyesen is megköszönje a klubkiállításra nyújtott segítségüket. Felvetődött, hogy más 
tápos cég is megkeresett bennünket, de egyelőre mi maximálisan meg vagyunk elégedve a 
Josera céggel, de ennek ellenére nem utasítjuk el a megkereséseket. A korábban 
összeállított egyesületünket bemutató anyagunkat elküldjük, illetve felvesszük velük a 
kapcsolatot, ezt szintén Zsolt vállalta.  
 
Ismét szóba került, hogy pályázatunkra még mindig nem érkezett érdemi válasz, de 
elnökünk megpróbál érdeklődni a NÉBIH illetékes előadójánál, hogy mi várható. 
 
Előzetesen még beszéltünk az Év kutyája, Év tenyésztője pályázatokról is, de a végleges 
beadási határidőről és az évadzáró rendezvény időpontjáról majd később fogjuk tagjainkat e-
mailben értesíteni.  
  
Az elnök bezárta az ülést, a hanganyagot archiváltuk.  
 

  
kmf. 

 
 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

Dely Zsolt alelnök      Meglécz Beáta alelnök 

 


