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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 
KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK rendkívüli elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2013. június 14. (péntek) 10.00 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: 2013.06.17. 

 

Az elnök a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyének, valamint a napirendi pontok 
jóváhagyása után megállapítja, hogy az elnökség teljes létszámban jelen van, melyet a 
jelenléti ív igazol.  

Első napirendi pont: Jubileumi klubkiállítás tapasztalatai, értékelés, kapcsolódó költségek 
áttekintése. 

A világkiállítás keretén belül Gödöllőn megrendezett klubkiállításunk egyértelműen sikeres 
volt, igen nagy létszámmal neveztek mind a külföldi, mind a hazai kiállítók. A pozitív  
visszajelzések is azt mutatják, hogy a gondos felkészülésünk nem volt hiába való. Igen szép 
ajándékokat kaptunk szponzorunktól (Josera), amit az egyesület még saját finanszírozásban 
készített plusz anyagokkal tudott kiegészíteni, így minden egyes nevező kapott egy 
gazdagon összeállított csomagot, ami természetesen kiegészült a szokásos győzteseknek 
járó kupákkal. Ismét átadtunk különdíjakat is, valamint újdonságként bevezettük a tombolát, 
ami különösen a külföldi nevezőknek tetszett. Szerencsére az időjárás is kedvezető volt, így 
igen sokan látogattak ki a kastély parkban rendezett kiállításokra, így a miénket is népes 
nézősereg kísérte végig. Ki kell emelni, hogy az előkészítés, valamint a lebonyolítás során 
több tagunktól is igen komoly segítséget kaptunk. Külön megköszönjük Meglécz Bea 
édesapjának a segítségét (a megnyitót több nyelven mondta el, s külön figyelmességként a 
bíró urat saját nyelvén is köszöntötte). Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a 
fajta honosítója dr. Gömze A. László úr is megtisztelte jelenlétével kiállításunkat, számára 
mindannyiunk nevében elismerést adtunk át (a fajta 30 éve van hazánkban). Megkértük és 
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örömmel vállalt a Best In Show keretében is feladatot (kiválasztotta a MOFTEK vándordíj 
győztesét). Elmondhatjuk tehát, hogy klubkiállításunkon részt vevő hazai és külföldi kiállítók 
egy remek napot töltöttek el együtt, bíró úr is elismeréssel nyilatkozott mind a helyszínről. 
mind a rendezésről. Tagjainktól kapott felajánlások (anyagi/kétkezi) pedig lehetővé tették, 
hogy gördülékeny, mindenkit elismerésben részesítő rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 
Fontos még külön kiemelni Gödöllő város segítségét, ezt külön a város polgármesterének is 
megköszöntük. 

2.-3. napirendi pont: Foglalkoztunk egyesületünket az év második felében érintő 
változásokkal, bár ezeket még konkrétan nem látjuk, hisz sok minden a minisztérium által 
majd elfogadásra kerülő törvényi szabályozásoktól függ. A NÉBIH felé benyújtott 
pályázatunkra sajnos hónapok óta nem történt érdemleges válasz, de az időhúzásnak 
valószínűleg az az oka, hogy a régi állami elismerést kijelölő jogszabály több pontban is meg 
fog változni.  

Sajnos ezt az átmeneti helyzetet ismét vannak akik „kihasználják”, de sajnos nem jó 
értelemben. Sokszor jelennek meg nyilvános helyeken valótlan információk, amik a laikus 
olvasót megtévesztik. Egyesületünk törekvése továbbra is határozott, önálló fajtagondozó, 
MEOE felé szerződött partnerként végezzük kitűzött feladatainkat. Az évek óta megszerzett 
önállóságunkat pedig nem kívánjuk feladni, tehát törekszünk egyesületi tagjaink 
érdekvédelmét maximálisan szem előtt tartani.  

Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk. 

 

     kmf. 
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