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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2017. február 23 csütörtök. 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

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

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna, 

A jegyzőkönyvet hitelesített: Kóti Kata 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2017. február 27. 

 

Első napirendi pont: Klubkiállításunk helye, ideje: 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyelőre csak klubkiállítás rendezésében kell 

gondolkodnunk, sajnos igen csekély a nevezési létszám. A nemzetközi klubtagság köt ahhoz 

bennünket, hogy az általuk is elfogadott bírók bíráljanak kiállításunkon, ezt viszont évente csak 

egy alkalommal tudjuk jelenleg finanszírozni. Klubkiállításunk helyszíne Komárom, az őszi 

központi kiállításokkal azonos időben. A felkészülést elindítjuk, a hirdetés elkészítését Kóti 

Kata magára vállalja. Sajnos korábbi szponzorunk nem biztos, hogy most is támogat 

bennünket, de megoldjuk, hosszú távra viszont ezt a problémát szeretnénk majd lerendezni. 

Felkértük Virág Csabát, hogy tárgyaljon ez ügyben.  

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

Az elnök tájékoztatása szerint az éves mérleg elkészül, tehát nincs annak akadálya, hogy akár 

egy korábbi időpontban megtartsuk a közgyűlésünket, melyet összekapcsolnánk ismét az Év 

kutyája, Év tenyésztője pályázati díjak kiadásával, Javaslat helyszínre a Tortuga étterem. A 

meghívók időben kimennek majd, ha realizálódik az időpont.  

Harmadik napirendi pont: Év kutyája, Év tenyésztője pályázatok átdolgozása, díjak 

kibővítése.  

Az elnök javaslata alapján mindenképpen bevonjuk a pontok szerzésénél a BOS címet is, hisz 

a kiállításokon már hosszú évek óta kiadják, sőt egyre több helyen BOS BIS is van, ami az 

ellenkező nemű legszebb kutyák közötti megmérettetést jelenti. A tavalyi évben a MEOE 
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Szövetség bevezette minor puppy és puppy osztályban a schampion kiadását, amit 3 

kiállításon elért nagyon ígéretes I. eredmény után kaphat meg a kutya. Ennek alapján mi is 

elismerésben részesítjük a minor puppy, puppy kutyákat, szintén a fent elért eredmények 

alapján az év kutyája pályázatnál. Ezek ismeretében a 2017 évi pályázatunkat kibővítjük. 

Felmerült továbbá, hogy díjazzuk még a vizsgán elért eredményes kutyákat is, amit 

elnökségünk szintén támogatott, a 2018-as évben már erre is sor kerül. 

Negyedik napirendi pont: Elnökségi döntés Junior Handler csoport létrehozásáról, tagdíj 

kedvezményről. 

Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a MEOE Szövetség megbízása alapján évek óta 

foglalkozik a fiatal felvezetők (junior handlerek) ügyes bajos dolgaival. Ettől az évtől kezdve a 

igény merült fel, hogy a versenyeken elindult gyerekek hivatalosan is kapjanak szövetségi 

kártyát, de ezt már nem tudják a központban egyéni tagként megtenni. A szövetség felkérésére 

egyesületünk felkarolja (alapszabályunk is ad erre lehetőséget) a gyerekeket. Ahhoz kéri az 

elnök a tisztelt elnökség támogatását, hogy erről most hivatalos határozat szülessen, valamint 

javasolja a gyerekek részére a kedvezményes tagdíj bevezetését, ami jelen esetben 5.000.-

Ft/év lenne.  

Elnökségi határozat: Az elnökség a mai nappal úgy határoz (MOFTEK EL 1/2017.(02.23.), 

hogy a MEOE Szövetséggel között megállapodás alapján 2017-től a Junior Handler 

versenyeken induló fiatalok egyesületünk tagjaivá válnak, kedvezményes tagdíjuk 5.000.-

Ft/év, ebből 3.000.-Ft a szövetségi tagdíj, míg 2.000.-Ft a MOFTEK tagdíja.  

Ötödik napirendi pont: Az egyesület múlt évi előzetes mérlege, aktuális anyagi helyzete. 

Az elnök előzetesen tájékoztatta az elnökséget, hogy az elmúlt évi mérlegünket is pozitív 
előjellel fogjuk zárni, anyagi helyzetünk stabil. 
 
Bank: 680.940,-Ft, pénztár: 494.415,-Ft azaz 1.175.355.-Ft. 
 
Anyagi forrásaink elegendőnek bizonyulnak majd a kiállításra készített ajándékokra, valamint 
az egyéb költségeinkre.  
 

Hatodik napirendi pont: Egyebek: találkozó/bevonva a hobby kutyásokat, honlap teljes 

átalakítása, tagok toborzása, stb.  

Itt arról beszéltünk, hogy a honlapunk teljes átalakuláson, megújításon megy majd keresztül, 

ez elkezdődik, de várhatóan több időt vesz majd igénybe. A tenyésztési bizottsági tagságáról 

Bocskorás Pál lemondott, helyette előzetesen javasolja az elnök Deliné Juhász Mónikát, de 

erről majd a közgyűlésnek kel döntenie. Ha találkozót szerveznénk nyáron, Alsónémedi merült 

fel helyszínként, de erről még egyeztetéseket kell folytatnunk. Ismét kérte az elnök, hogy 

miután elsődleges bevételi forrásunk a tagdíj, akit csak lehet kérjünk meg, hogy támogassa 

egyesületünk munkáját azzal, hogy belép tagnak. Ez lehet kedvezményes is, ha nem kíván 

kiállításokra járni, évi 6.000.-Ft, s az így összegyűlt összeget rendezvényeinkre forgatjuk 

vissza. 

 Ezek után kötetlen beszélgetés folyt, az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.  

     kmf. 
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Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kóti Kata alelnök      Dobainé Tar Zsuzsanna elnök 

 


