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MOFTEK elnökségi ülés 

 Jegyzőkönyv 

Dátum: 2011. március. 02. szerda 17.30 óra 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

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

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint. 

Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta 

Emlékeztető készítésének dátuma: 2011. március 05. 

Az elnök megállapította, hogy a 3 fős elnökség jelen van, a jelenléti ív 
aláírásra került. Javasolja elfogadásra jegyzőkönyv vezetőnek Meglécz 
Bea alelnököt, míg hitelesítőnek Kiss Sándor alelnököt, melyet az elnökség 
elfogad. 

Ezt követően az ülést megnyitja és a már korábban kiküldött meghívó 
szerint a napirendi pontok elfogadását kéri, melyet az elnökség jóváhagy. 

Első napirendi pontként új tagok felvételéről döntött az elnökség. A belépni 
kívánókat egyenként felsorolta az elnök (8fő) és ezt követően szavazással 
az elnökség azokat elfogadta.  

Következő napirendi pont, a készülő szakmai anyag megvitatása volt. 
Előzetesen az anyagot megküldtük, mind az elnökség, mind tenyésztőink 
felé és a kapott javaslatokat beépítettük.  

Következett a honlapon történő változtatások megbeszélése. Döntés 
születetett, hogy a champion címet elért kutyákat levesszük, s helyette új 
bázist építünk ki, ahol helyet kapnak a tenyészkutyák, azok eredményei, 
szűrések, valamint a munkavizsga eredmények is. Ehhez kérjük majd 
tagjaink segítségét is, hogy naprakészen tudjunk információval szolgálni.  
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Negyedik napirendi pontban szóba került a Speciál CAC kiállításunk 
előkészítésével kapcsolatos néhány feladat. Fontosnak tartjuk és 
bevezetjük, hogy az általunk engedélyezett tenyészszemléken szakmai és 
tárgyi segítséget nyújtsunk a rendező szervezeteknek, így azokon 
személyesen részt veszünk majd.  

Fajtagondozóként már van lehetőségünk, hogy meghirdessük az Év 
Kutyája, Év Tenyésztője pályázatokat, ezek pontrendszerét hamarosan 
kidolgozzuk és ezt követően kiírjuk a nemes versenyt, melyre minél több 
pályázatot várunk majd.  

  

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

 

Hitelesítő: Jegyzőkönyv vezető:   

 

Kiss Sándor sk. alelnök Meglécz Beáta sk. alelnök 

 


