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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2018. március. 21. szerda 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: Kóti Kata 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2018. március 23. 

 

Az elnök köszönti az elnökségi ülésen megjelenteket, megállapítja, a jelenléti ív szerint, hogy 

mindenki jelen van, így az ülést megnyitja. 

 

Első napirendi pont: Jubileumi klubkiállítás: szóróanyagok kiválasztása, osztály győztesek 

díjazása, táp támogatás, stb. 

Az elnökség egyhangúlag egyetért a korábban már  kiválasztott és egyeztetett 

szóróanyagokkal, melyeket mindenképpen ellátunk egyesületünk logójával is: Ahogy eddig is, 

minden nevező megkapja az előre összeállított csomagot, ehhez még az osztály győztesek  a 

szokásos kupákat is. Tekintettel a 10 éves és a 35 éves évfordulóra ez a díjazás még 

kiemeltebb lesz, de az elkészült szóróanyagok a későbbiekben kiegészítésekkel pár évig 

megoldják a klubkiállításokon a nevezői ajándékokat.  

Sokáig nem volt biztos a táp támogató sem, de végül Pereczes Zsolt a Petsolution cég 

képviselője segítségünkre sietett és felajánlott igen gazdag díjazást minden nevezőnek.  

Rajta kívül még a Bende cégtől is kapunk szóróanyagokat igen kedvező áron. 

 

Második napirendi pont: Tenyésztők díjazása, elismerése, a lista alapján végleges döntés. 

Az elismerés kiválasztása, megrendelése.  
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Az elnök korábban már összeállított egy listát a 35 év alatt hazánkban orosz fekete terriert 

tenyésztőkről, ezt az elnökség tagjai is megkapták. A döntésünk értelmében az alapítókat és 

a régi tenyésztőket díjazzuk névre szóló oklevéllel, melyhez a kiválasztott, szintén névre szóló 

üveg díjat, valamint egy OFT-t ábrázoló képet adunk majd át ünnepélyes keretek között a 

kiállítást követően. 

A meghívásunkat eljuttatjuk mindenkinek, kérve visszajelzésüket, hogy tudjunk a várható 

létszámmal számolni.  

Készülünk még mindenki számára szintén névre szóló, díszes tartóban átadásra kerülő 

elismeréssel is.  

Külön díjazzuk fajtánk honosítóját Dr Gömze A.László urat is, akit felkértünk kiállításunk 

fővédnökének is. Közbenjárásunkra a Szilvásváradi kiállítás díszkörében Korózs András úr a 

MEOE Szövetség elnöke külön elismerést ad át részére.  

 

Harmadik napirendi pont: Tenyészszemle részletei. 

A központ részére leadott rendezvény naptár szerint április 07-én főtenyészszemlét rendezünk 

Budapesten a Happy Dog kutyaiskolán a Hangár utcában.  

Az előzetes jelentkezés szerint egyelőre 1 fő jelezte, hogy részt venne, ennek megfelelően 

készülünk. A küllem és a munkabíró felkérése megtörtént, a szokásos, szemléhez szükséges 

eszközeinket előkészítettük. 

 

Negyedik napirendi pont: Egyebek. legyen-e a klubkiállításon vendéglátás? ki adja át az 

elismeréseket? hívjunk-e fajtánkat bíráló bírókat? stb. 

Egyetértettünk abban, hogy bár Virág Csaba felajánlotta, hogy szívesen elkészít mindenki 

részére egy finom egytálételt, végül ezt elvetettük. Sajnos sem a hely, sem a körülmények 

nem lesznek erre megfelelőek, ezt csak akkor lehetne megvalósítani, ha önállóan rendeznénk 

a kiállításunkat, de így alkalmazkodnunk kell a Szilvásváradi CACIB-helyszínéhez és a többi 

kiállítóhoz is.  

Megállapodtunk, hogy ősszel mindenképpen rendezünk egy nyílt családi napot, ahol 

megkérjük Csabát, hogy főzzön majd nekünk. A helyszín a sokak által kedvelt Happy Dog 

kutyaiskola lesz, ahol a feltételek ideálisak.  

Az előzetes forgatókönyv szerint a klubkiállítást követően adnánk át az elismeréseket, ehhez 

az elnök felkérte Gömze urat, aki elvállalta.  

Tekintettel arra, hogy igen széles körben népszerűsítettük ezt a Jubileumi kiállításunkat, abban 

állapodtunk meg, hogy amennyiben fajtánkat bíráló bírók is megtisztelnek bennünket, részükre 

is készülünk egy apró ajándékkal.  

Az elnök tájékoztatása szerint a kiállítás szervezése jól halad, a külföldi bíró felkérése 

megtörtént, visszaigazolta. Elmondta még, hogy mind az elnökséget, mind a tagokat 

folyamatosan fogja majd tájékoztatni a történésekről.  
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Az elnökség igen sokat dolgozik azon, hogy ez a kiállítás is jól sikerüljön, reméljük sokan 

megtisztelnek majd bennünket jelenlétükkel,nevezésükkel.   

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

elnök az ülést berekesztette. 

Az ülésről felvett hanganyagot archiváltuk.  

 

 

kmf. 

 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kóti Kata sk.        Dobainé Tar Zsuzsanna sk 

 


