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JEGYZŐKÖNYV 
 

A MOFTEK 2015.05.15-én megtartott elnökségi üléséről  
 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja 11.00-kor, hogy az elnökség 
teljes, csatolva a jelenléti ív szerint. 
 
Dobainé Tar Zsuzsanna felkéri Meglécz Beáta alelnököt a jegyzőkönyv vezetésére és Dely Zsolt 
alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
A közgyűlés menete az előre meghirdetett napirendi pontok szerint zajlik. 
 

1. A klubkiállítás: eredményes volt, mind a résztvevők, mind a bíró (Dr Jakkel Tamás), mind a 
nézői visszajelzés szerint. 
A kiállítás keretében meghirdetett tenyészszemlén 1 kutya vett részt, aki megkapta a 
tenyészthető minősítést. A Karakán klub részéről felügyelet mellett (Szöllősiné Bollók Mariann) 
zajlott a tenyészszemle, ami ellen kifogás nem lépett fel, ennek ellenére a Karakán klub nem 
hajlandó a Moftek részére engedni tenyészszemle megtartását. 
A Klubkiállítás után a 2014 év kutyája díj került ki kiadásra, valamint közgyűlés került 
megrendezésre. A közgyűlésen megválasztásra került 2 új tenyésztési bizottsági tag, az 
eddigiek lemondása miatt. 2 új tag: Virág Csaba és Pavol Bocskorás. A közgyűlésen 
elfogadásra került a 2014-es év pénzügyi eredménye. 
 

2. Special kiállítás. Bár a tavalyi év sorén felmerült, hogy évi 1 klubkiállítás mellett nincs nagy 
igény a speciál kiállításra, de a szlovák orosz fekete terrier klub megkereste a Mofteket, hogy 
az őszi Komáromi cacib kiállítás keretén belül, szombaton Komáromban legyen egy special 
kiállítás a Moftek részéről, vasárnap Komárnoban a szlovák klub rendezésében egy 
klubkiállítás. A szlovák klub engedélyt kér az anyaország fajtaklubjától a nemzetköz 
klubgyőztes cím kiadásáról. 
Javaslat, a közös rendezés esetén a létszám növelésére, a Moftek és a szlovák klub tagjai a 
külföldi kállításoknál (Szlovák klub Komáromi special kiállítás, Moftek tagok, Komárnoi 
klubkiállítás esetében) jelentős nevezési kedvezményben részesüljenek pl 20€ nevezési díj. 
Visszajelzést várunk a szlovák klubtól, hogy a nemzetközi klubgyőztes címhez az orosz 
egyesülettől kell-e bírók kérni. 
 

3. Bemutató csoport. Újra elindult a bemutató csoport Székely Gyöngyvér vezetésével. 2 
gyakorlási periódus is volt. Több vidéki bázis bevonása a cél. 
 

4. Őszi találkozó. Körmend-Szombathely környékére tervezett kutyás találkozó szervezése, 
illetve a tavalyi sikeren felbuzdulva, a Gödöllői kutyaiskolában, az iskola nyílt napjával közös 
rendezvény megtartása. 
 

5. Egyebek: 18 fix Moftek tag és 6-7 pártoló tag a jelenlegi taglétszám. 
Anyagi helyzet: bank  338.422 ft 
   pénztár 520.199 ft 
   összesen 858.621ft 
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A fenti stabil pénzügyi helyzet mellett fontos a továbbiakban is az adó 1%-nak gyűjtése. 
 
 
Zárásként kötetlen beszélgetés folyt a fajta aktuális helyzetéről. 
 
Gyúró, 2015.05.15 
 
 
 
 
 
Meglécz Beáta sk.       Dely Zsolt sk. 
jegyzőkönyv vezető       jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


