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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK  kibővített elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2017. november 10 péntek du: 15.00 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. DND tárgyaló 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Hitelesítő: Deliné Juhász Mónika 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2017. november 13. 

Az elnök köszönti az elnökségi ülésen megjelent tenyésztési bizottság tagjait is. Szeretnénk 

kikérni véleményüket, javaslataikat, hogy jövő évi szemléinket hol, milyen elosztásban, milyen 

feltételekkel tartsuk majd meg. 

Első napirendi pont Klubkiállításunk értékelés a visszajelzések alapján, bevételek, kiadások.  

Az elnök beszámolt róla, hogy a szokásos létszámmal tartottuk meg klubkiállításunkat 

Komáromban, bírónk Sona Heldova volt, aki igen alaposan bírálta a kutyákat. A díjazás ismét 

igen gazdag volt, minden részt vevő ajándékot kapott, valamint a szokásos kupák is kiadásra 

kerültek.  

A kiállítás pénzügyi mérlege 
- bevétel nevezésből 63.000,- 
- kiadás serleg: 107.000,- 
- kiadás EHO 28.000,- 
- kiadás SZJA 19.000,- 

 
Látszik a költségekből, hogy a cél továbbra is a kiállítási létszám növelése, illetve költségeket 
tudunk spórolni, hisz a serlegek egy részét fel tudjuk majd használni az Év kutyája, Év 
tenyésztője pályázatok díjazásánál.  
 
A kiállítás támogatója a Farmina volt, de sajnos a továbbiakban nem tudnak bennünket 
támogatni, így új szponzor után kell néznünk.  
  

 

Második napirendi pont: Évadzáró vacsora,/ebéd, közgyűlés időpontja, helye. 



 

2 

Elnökségünk javasolja, hogy a közgyűlést minél korábban tartsuk meg, hisz a mérlegünk 

elkészült, így nincs akadálya, hogy találkozzunk. Javasolt helyszín: Gödöllő, időpont pedig 

2018.február 03. A részletekről tagjainkat a szokásos módon tájékoztatjuk.  

Harmadik napirendi pont: Év kutyája, Év tenyésztője pályázatok leadási határideje. 

Miután az előző napirendi pontnál már kitűztük a közgyűlés időpontját és azt minden 

alkalommal eddig összekapcsoltuk a pályázatok díjazásával, a leadási határidőt 2018. január 

15-ére tesszük, erről szintén a szokásos módon tájékoztatjuk majd tagjainkat.  

Negyedik napirendi pont: Jövő évi tenyészszemlék helyei figyelembe véve a kiállítási 

helyszíneket  

Ennél a pontnál is kértük meghívott vendégeink javaslatait. Elhangzott, hogy mindenképpen 

törekedni kell arra, hogy az országot lefedjük, tehát területi elosztásban is ügyelni kell arra, 

hogy tudjon tenyészszemle helyszínt választani a gazda. Javaslatok: Budapest, Debrecen 

Zalaegerszeg, Pécs, illetve abban az esetben, ha megfelelő létszám összejön és azt előre 

jelzik felénk ezeken túl is rendezünk szemlét. A technikai feltételek adottak, a bírók felkérését 

pedig a központon keresztül tudjuk intézni. Terveinket, elképzeléseinket a kért határidőre 

leadjuk a MEOE Szövetség felé, hogy ez elnökség jóvá hagyja majd azt.   

Felvetette az elnök, hogy ösztönözzük az orosz fekete terrier tulajdonosokat azzal, hogy egyes 

szolgáltatási díjakból kedvezményt adunk, de ezt a többség nem tartotta megfelelőnek.   

Ötödik napirendi pont: 10 éves jubileumi klubkiállításunk helye, szakmai nappal, kozmetikai 
bemutatóval való összekapcsolása. Javaslat bíróra, esetleg közös rendezés a másik 
fajtagondozó klubbal.   
 
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő évben egyesületünk jubileumhoz 
érkezik 10 éve alakultunk, valamint 30 éve lesz, hogy hazánkban megtörtént a fajtahonosítás, 
bekerült az első orosz fekete terrier. Ebből az alkalomból jubileumi klubkiállítás megtartását 
tervezzük, melynek lehetséges helyszíne a 3 napos CACIB kiállítás keretén belül 
Szilvásvárad. Erre az előzetes egyeztetés már megtörtént, szeretnénk kiadni a nemzetközi 
várományos címeket is, így a bírót is ennek megfelelően kérjük fel.  
Meg kellene fontolni, hogy a kiállítást össze kössük egy szakmai nappal, kozmetikai 
bemutatóval is, kérdés, hogy erre ott lenne-e lehetőségünk, ezt még megfontolhatjuk.  
A fentiek ismeretében ismét megpróbáljuk a közös szervezést a másik fajtagondozó klubbal, 
de az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az esély kicsi arra, hogy közösen szervezzük, 
ennek ellenére megpróbáljuk. 
Az elnökség és a szakmai bizottság felkérte az elnököt, hogy a további részletekről 
egyeztessen és arról adjon folyamatos tájékoztatást.  
 
Hatodik napirendi pont: együttműködés 2021, kedvezmények átírásra, tenyészszemlére, 
végleges szponzor keresésre, munka-kutyázás felkarolása, stb. 
 
Köztudott, hogy hazánk rendezheti meg 2021-ben a WDS-t, amire már most elkezdődtek a 
felkészülések. Nemzetközi klubunk is szeretné idehozni kiállítását, ahol kiadásra kerülnének 
az ICH várományos címek is. Elvárásuk, hogy a két klub közösen, összefogva rendezze ezt 
meg. Ennek részünkről semmi akadályát nem látjuk, reméljük a másik oldal is hasonlóan 
gondolkodik.  
A kedvezményekről nem született döntés, az összegek az egyes szolgáltatásoknál maradnak. 
Végleges szponzor keresésére felkértük Virág Csaba alelnököt, aki a következő elnökségi 
ülésen számol majd be a tárgyalásáról.  
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Tervezünk a jövő évben egy kötetlen baráti találkozót is, ahol előtérbe helyezzük a 
kutyaiskolákban járó oft-k meghívását, bemutathatják az eddig megszervezett tudásukat.   
 

Ezek után kötetlen beszélgetés folyt, az ülésről felvett hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Deliné Juhász Mónika      Dobainé Tar Zsuzsanna 

 


