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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2018. február. 03. szombat de: 10.30 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 33 Kemencés Vendéglő emeleti rész 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Hitelesítő: Virág Csaba 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2018. február. 05. 

Az elnök köszönti az elnökségi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az elnökség 

mindhárom tagja jelen van, így az ülést megnyitja. 

Első napirendi pont: Jubileumi klubkiállításunk szervezésével kapcsolatos további teendők. 

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a bíró felkérése megtörtént, kiadjuk a nemzetközi 

címeket is, a bíró aznap nem bírál a CACIB-on. Délelőtt lesz a mi kiállításunk, illetve délután 

még egy klubon szintén bírál.  

Fontos, hogy minél gyorsabban elkészüljön a nevezési felhívás két nyelven, hogy meg tudjuk 

hirdetni, a kiállítók tudjanak tervezni. Kóti Kata vállalta ennek elkészítését.  

Nem csak a klubunk 10 éves évfordulóját, hanem fajtánk honosításának 35 éves évfordulóját 

is ünnepeljük. Ebből az alkalomból tervezzük a fajta honosítóját Gömze László urat is 

meghívni, illetve az elnök felveti, hogy hívjuk meg azokat a tenyésztőket is, akik ez alatt a 35 

év alatt akár csak egy almot is lehoztak. Ebben az elnökség egyet értett, így hamarosan 

összegyűjtjük a kenneleket és kiküldjük a meghívókat is 

Nagyon fontos még, hogy stabil szponzort tudjunk szerezni a klubra, erre Virág Csabát kértük 

fel, hogy tárgyaljon tápos cégekkel.  

A Szilvásváradi kiállítást szervezők kérése az volt, hogy a klubkiállításokról egy katalógus 

készüljön így most a központi oldalra kerül majd fel a nevezési felhívásunk és ott lehet 

közvetlenül jelentkezni.   
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Az elnök kérte, hogy nézzünk már most utána az ajándékoknak is, hogy ne maradjon az utolsó 

pillanatra, elő tudjuk készíteni. Törekedjünk arra, hogy minden nevezőnek tudjunk adni 

valamit.   

Második napirendi pont: Workshop, tenyészszemle részletei.  

A fő szervezője ennek a programnak Kóti Kata, aki beszámolt róla, hogy nagyjából 15-20 főre 

lehet számítani, akkor is megtartjuk, ha nagyon zord lesz az idő. A szokásos 

megvendégelésről az egyesület gondoskodik, illetve viszünk ki apró szóró ajándékokat is. A 

program 9-kor kezdődik és nagyjából 13 óráig fog tartani.  

A tenyészszemléinkre, melyeket kiírtunk a honlapunkra is előzetes jelentkezés szükséges, 

csak abban az esetben kérünk ki rá bírókat, ha van előre jelentkező. A szükséges feltételeket 

biztosítjuk.  

Harmadik napirendi pont: Új belépők felvétele. 

Az elnök 3 új tag (Szabina Orbán, Kis Kamilla Anna, Wiszkidenszky Aliz) felvételét javasolja, 

melyet az elnökség egyhangúlag elfogad. 

Az elnökség a fent felsorolt nevek szerint 3 új felvételét fogadta el.  

Határozat száma: 2/EL.(2018.02.03.) elnökségi határozat.  

Negyedik napirendi pont: Egyebek.  

Tekintettel arra, hogy a fenti napirendi pontokon túl nem volt egyéb megbeszélni való, így az 

elnök az ülést berekeszti. 

Az ülésről felvett hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Virág Csaba sk.       Dobainé Tar Zsuzsanna sk. 

 


