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MOFTEK kibővített rendkívüli elnökségi ülés 

 Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2010. november 20. szombat de: 9.30 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: 2010. november 22. 

Az elnök megállapította, hogy a 3 fős elnökség, valamint tagjaink közül 2 fő jelent meg a 

kibővített, rendkívüli elnökségi ülésen. A jelenléti ívet valamennyien aláírták. Az elnök 

kéri a jelenlévőket, hogy őt bízzák meg a jegyzőkönyv vezetéssel és hitelesítőnek 

felkéri Meglécz Bea alelnököt. Kezdeményezi, hogy az előre meghirdetett napirendi 

pontok szerint haladjunk. Mindkét előterjesztés jóváhagyásra kerül.   

Ezt követően első napirendi pontként a jövőre bevezetésre kerülő tenyésztési és 

tenyészszemle szabályzathoz érkezett írásbeli és szóbeli javaslatok, ötletek igen 

részletes megbeszélését kezdtük meg.  

Meglécz Bea tájékoztatott bennünket, hogy információt kért a környező országokból a 

fenti szabályokról. A csehek és a szlovákok egyáltalán nem szűrnek, míg az 

osztrákoknál csak csípőre és csak A és B eredménnyel lehet tenyészteni. A 

lengyeleknél 18 hónap a tenyésztésre vétel korhatára és 2 kitűnő eredményhez kötik. 

Székely Gyöngyvér felvetette, hogy esetleg érdemes lenne szukák és kanok esetében 

megkülönböztetést tenni a szűréseknél. Javasolta még a képességvizsga átdolgozását 

is és ennek elkészítésére elnökségünk felkérte. 
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Kiss Sándor javasolta, hogy mindenképpen szervezzünk tagjaink részére egy orvosi 

előadást a diszpláziáról, főleg a tisztánlátás végett. Legyen mindenki számára világos, 

hogy mit takar az orvos által adott kiértékelés. Közel 4 órán keresztül tárgyaltuk meg 

igen részletesen a szabályzatok újabb tervezetét, melyet ismét minden tagunknak 

megküldünk további véleményezésre. További észrevétele, hogy a tenyészszemléken 

kerüljön kitöltésre egy adatlap, melyen az adott egyedről részletes felmérés történne 

(már ismert orosz példa alapján).    

Második napirendi pontként beszéltünk a 2011 évi rendezvényekről, illetve előtte 

meghallgattuk Székely Gyöngyvért, a bemutató csoport vezetőjét jövő évi terveikről. A 

csoport éves szinten 4-5 fellépést tart reálisnak. Szükség lenne egy csoportvezető 

helyettesre, hogy ne legyen akkor sem fennakadás a munkában, ha a vezető esetleg 

betegség miatt kiesik. További tagok belépése is várható, illetve abban kértek 

segítséget, hogy a kiképzők alkalmankénti tiszteletdíját egyesületünk finanszírozza. 

2011 évi rendezvényeink közül a Speciál CAC ás a Klubkiállítás, valamint a 

tenyészszemlék időpontjai már biztosak, de egy tavaszi, vagy őszi kirándulást is 

szeretnénk betervezni, mert többen jelezték, hogy igény lenne rá. Mindenképpen orvosi 

előadás és szakmai nap megszervezése is szerepel terveink között. A tervezetet 

hamarosan szintén minden tagunk megkapja és elfogadása következő közgyűlésen 

történik majd. 

   

Következett a honlapon történő változtatások megbeszélése. Egyetértés született, hogy 

szükség lenne megújulásra, új menükkel bővíthetnénk az oldalt. Hernás Kati tagunk 

magára vállalta egy adatbázis létrehozását, annak tartalommal való megtöltését, mely 

alkalmas lesz arra, hogy állományunkat külföldön még szélesebb körben megismerjék, 

de számunkra is sok hasznos információt szolgáltat majd. Ezt nagyon köszönjük és 

támogatjuk Katit, hogy minél hamarabb elkészüljön és használható legyen. Ez az 

adatbázis később is segítségünkre lehet, hisz elnökségünk határozata szerint a jövőben 

magunk kívánjuk a fajtamentést is megoldani.  

Erre a kérdésre az egyebek napirendi pontban még kitértünk. Meghallgattuk Kiss Sanyit 

a jövő évi klubkiállításunkkal kapcsolatos terveiről elképzeléseiről, beszéltünk a 

helyszínről is, mely a jövőben bemutató csoportunknak gyakorlás céljára  is kiválóan 

alkalmas. Szponzor cégünknél takarékos gazdálkodásunk eredménye, hogy maradt 

meg támogatási összegünk, melyből meg tudtunk venni egy klubsátort. A jövőben 

tervezzük, hogy kiállításokon és egyéb rendezvényeinken is megjelenünk, esetleg 

kisebb szóró ajándékok értékesítésével anyagi forrásainkat bővítjük.  
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Megállapodtunk még, hogy Kiss Sanyi alelnök elsősorban a szakmai munka 

összehangolásáért, míg Meglécz Bea a külföldi kapcsolatokért és a még hatékonyabb 

propaganda munkáért  felel majd, de ezek csak a kiemelt feladatok számukra. 

Elnökségünk valamennyi tagjához a későbbiekben is bármilyen gonddal lehet fordulni 

és azt megoldjuk. A jövő évi Speciál CAC kiállításunkra a tervezett bíró nevét 

véleményezésre megküldtük valamennyi tagunknak és amennyiben más javaslat nem 

érkezik felkérését elindítjuk.  

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.  

kmf. 

Jegyzőkönyv vezető:    Hitelesítő:   

  

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök Meglécz Beáta alelnök 

 


