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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 
KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2013.03.05.(kedd) 17.00 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3. 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2013.03.08. 

Az elnök megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint az elnökség mindhárom tagja jelen van. 
 
Első napirendi pont: új tagok felvétele. Ismét 3 új tag kérte felvételét egyesületünkbe, melyet 
az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyott.  
  
Második napirendi pont: a 2013-as világkiállításhoz kapcsolódó klubkiállítás várható 
feladatai, előzetes forgatókönyv. 
Dobainé tájékoztatása szerint, a bíró felkérése megtörtént: rendben van, a helyszín is 
véglegessé vált: Gödöllő kastély-park. A MEOE az ottani klubkiállítások zavartalan 
lebonyolítása érdekében összekötőt jelölt ki, nekünk is vele kell tartanunk a kapcsolatot. 
Részletesen foglalkoztunk a kiállítás menetével, elosztottuk az egyes feladatokat, az 
előzetes forgatókönyvet is mellékeljük a jegyzőkönyvhöz. 
A kiállításra fordítandó anyagi fedezet megvan, de fontos, hogy minél több nevezést tudjunk 
realizálni. Egyelőre még a nevezések nem biztatóak, de megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy mind a külföldi, de elsősorban a hazai kiállítók is minél nagyobb létszámmal 
részt vegyenek (történtek sajnos ismét ellenlépések annak érdekében, hogy ne legyen a 
kiállításunk sikeres, de ezt le fogjuk küzdeni). 
 
Áttekintettük még az ajándékokat, illetve a szponzorunk is az eddigi éveknél még nagyobb 
támogatást ígért (előre is köszönjük). 
Közösen azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy minden nevezett részesüljön elismerésben, a 
helyezettek pedig kiemelt díjakat kapjanak. Reméljük az idő is kedvező lesz és egy jó 
hangulatú klubkiállítást tudunk megrendezni. 
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3. napirendi pont, egyebek: itt foglalkoztunk már az egyesületünket is érintő az év második 
felében bekövetkező változásokkal, illetve az elnök tájékoztatást adott a NÉBIH felé beadott  
pályázatunkról.  
  
Ezt követően az elnök megköszönte a tagok részvételét és bezárta az ülést. 
  
 
  

  
kmf. 

 
 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

Meglécz Beáta alelnök     Dobainé Tar Zsuzsanna elnök 

 


