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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2018. november.16. (péntek) du:15.00 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 20189 Budapest, Elnök u. 1. DND tárgyaló 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Hitelesítő: Kóti Kata 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2018. november 19. 

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

jelent meg, sajnos Virág Csaba nem tudott eljönni. Az elnökségi ülés 2 fővel is határozat 

képes,így az elnök az ülést megnyitja. 

Első napirendi pont: 2019-es inter-klubkiállíltás végleges időpontja, helye, bíró személye.  

Az elnök tájékoztatása szerint a MEOESZ Miskolci Szervezete levélben keresett meg 

bennünket, hogy az általuk májusban megrendezésre kerülő 2 napos CACIB kiállítás előtti 

napon lehetőségünk lenne klubkiállítást rendezni kedvező feltételekkel. Erről több aktív kiállítót 

is megkérdeztünk, így elfogadjuk, és május 24-én pénteken Miskolcon rendezzük meg a 

nemzetközi címeket is kiadó klubkiállításunkat. Bíróink: Nikitina Lyudmilla, vagy Viera 

Staviarska lesz, ezt az ottani szervezet intézi. A bírók személyét előzetesen egyeztettük Sona 

Heldova-val, aki ezt elfogadta.  

Második napirendi pont: Kiállításhoz kapcsolódóan, vagy külön időpontban szakmai nap 

szervezése, összekapcsolva grooming bemutatóval (mindenképpen külföldi előadóval). 

Kóti Kata tájékoztatott, hogy az Arion szervezésében, szeminárium keretében grooming 

bemutató lesz 2019-ben, ahol kozmetikai bemutatót is tartanak. Erről bővebbet és az időpontot 

csak az év elején tudunk majd. Ettől függetlenül a környező országok klubjaival is egyeztetve 

jó lenne külföldi, elsősorban orosz kozmetikust meghívni, hogy az aktuális trendekről 

értesüljünk.  

Harmadik napirendi pont: 2019-es főtenyészszemlék, tenyészszemlék helye, ideje a jövő évi 

kiállításokhoz kapcsolódóan. 
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A már rendelkezésünkre álló 2019-es kiállítási naptárt is figyelembe véve az alábbi időpontokat 

és helyeket adtuk le a MEOE Szövetség elnöksége felé, jóváhagyásuk után tesszük közzé a 

tagság részére is.  

Főtenyészszemle: április 13 Budapest, Happy Dog Kutyaiskola, szemlék::április 7 Pécs, május 

25 Miskolc, június 22 Herend, július 20 Debrecen, szeptember 22 Kecskemét, október 20 

Szeged (ezek küllem bírálatok). 

A tavaszi és őszi időszakban szeretnénk még csatlakozni a Kelet Magyarországi Ebtenyésztők 

Egyesülete által szervezett szemékhez is, jelenleg még nincs időpont fent az oldalukon.   

Negyedik napirendi pont: 2019-es tavaszi/őszi találkozó helye, ideje, esetleg vidéki helyszín 

keresése.  

Egyelőre nem sikerült konkrét időpontban megállapodnunk, sajnos az általunk kedvelt helyen 

bővítések lesznek, így egy ideig oda nem tudunk majd menni. Szóba jöhet majd ismét Gödöllő, 

vagy amennyiben van rá igény akár vidékre is szívesen elmegyünk. Erre korábban már volt 

példa és nagyon jól sikerült, reméljük egyre többen csatlakoznak majd hozzánk az orosz fekete 

terriert kedvelők közül is és meg tudunk szervezni jövőre akár két kötetlen baráti találkozót is.  

Ötödik napirendi pont: Klubrendezvény, közgyűlés helye, ideje.  

Az elnök elmondta, hogy írásban benyújtotta lemondását Virág Csaba, sajnos egyéb, családi 

elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a feladatokat. Sajnáljuk, de mi is tapasztaltuk, hogy hiába 

szeretett volna eljönni üléseinkre, rendezvényünkre, sokszor az utolsó pillanatban közbejött 

valami, így le kellett mondania. Ez számára is kellemetlen volt, így abban állapodtunk meg, 

hogy a jövő évi közgyűlésig ellátja feladatát, ott viszont új elnökségi tagok kell választanunk. 

A személyre vonatkozóan az elnök tett javaslatot, az egyeztetéseket megkezdi és reméljük 

ismét teljes létszámmal tud majd működni az elnökség. Közgyűlésünk és klubrendezvényünk 

időpontját februárra tűztük ki, addigra elkészül az egyesület 2018-as mérlege is, valamint 

szokásosan kiadjuk az Év kutyája díjakat is. Tagjainkat meghívóban értesítjük majd.  

Hatodik napirendi pont: Egyebek.  

Az elnök az egyesület anyagi helyzetét ismerteti: a bankban és a pénztárban összesen: 

1.229.804.-Ft van mai napon, a felajánlott 1%ból 224.506.-Ft-ot kaptunk. Tájékoztatásul még 

elmondja, hogy a következő ciklusra is beválasztották a MEOESZ Felügyelő Bizottságba. 

Az érdemi részhez már nem érkezett hozzászólás, így az elnökségi ülést az elnök bezárta.  

Az ülésről felvett hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kóti Kata .       Dobainé Tar Zsuzsanna  

 


