
MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER 
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT 

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. 
Fax: +36-22-430-799, e-mail: info@oroszterrier.hu 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

 Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2012. január 13. (péntek) du: 15.30 óra 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

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

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint. 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Emlékeztető készítésének dátuma: 2012. január 16. 

Első napirendi pont szerint beszéltünk a klubvacsora, illetve megállapodtunk, hogy 
inkább klubebéd időpontjáról. 2012. február 11. szombat, ahol sort kerítünk egy rövid 
közgyűlésre, valamint kiadjuk az Év Kutyája, Év Tenyésztője pályázatok díjait és ezt 
követi egy kötetlen beszélgetés. Tagjainkat e-mail formájában értesítjük. 

Az Év Kutyája, Év Tenyésztője pályázatok beérkezési határidejét meghosszabbítottuk 
január 22-ig, majd lezárjuk és a díjakat megrendeljük. 

Második napirendi pontunk a Speciál CAC és Klubkiállítás bírói listájának előzetes 
összeállítása volt. Felmerült nevek: Korózs András, Takács Lilla, Hartmann György. 
Beszéltünk még arról, hogy hamarosan foglalkozni kell a 2013-as világkiállításhoz 
kapcsolódó klubkiállításunk bíróiról is, de ehhez szeretnénk, ha tagjaink is adnának 
javaslatokat, tehát ezt mindenképpen napirendre tűzzük a közgyűlésen. 

Sajnos még a MEOE nem hagyta jóvá ez évi rendezvényeinket, így a tenyészszemlék 
időpontjait sem. Harmadik napirendi pontunk szerint szerettük volna eldönteni a 
személyes jelenlétet, de ezt is halasztottuk. 

Következett az egyebek, ahol Meglécz Bea felvetette, hogy tegyük fel honlapunkra a 
tenyészkutyákat is. Ennek nincs technikai akadálya, csak jó lenne, ha tényleg ezt 
mindenki megküldené. Sajnos hiába kérünk információkat bizonyos esetekben 
tagjainktól (pl. szemlézett kutyák) nem kapjuk meg, tehát jelenleg csak a saját 
bázisunkból tudunk dolgozni, ami nagyon hiányos. Hiába a jó ötlet, ha a 
megvalósításban magunkra maradunk. 
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Szintén Meglécz Bea megígérte, hogy a környező külföldi klubokkal igyekszik felvenni a 
kapcsolatot és főleg az információ cserét aktuálissá tenni.  

Itt beszéltünk még a 2013-as világkiállítás előkészítéséről, esetleges kiadvány 
megjelentetéséről, a helyszínről, de megállapodtunk, hogy a közgyűlésen tagjainktól is 
kérünk majd ötleteket. Felmerült, hogy nem csak tápos szponzort, hanem másokat is 
bevonjunk. 

Az egyebekben még sok minden aktuális kérdés szóba került. Bővebben e-mailben és 
a honlapon is adunk tájékoztatást.  

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.  

kmf.   

 

Hitelesítő: Jegyzőkönyv vezető:   

 

Meglécz Beáta sk. alelnök Dobainé Tar Zsuzsanna sk. elnök 

 


