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MOFTEK elnökségi ülés 

 Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2014. január 15 (szerda) 16.00 óra. 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 2051 Biatorbágy, Budaörsi u. 4. 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint. 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Emlékeztető készítésének dátuma: 2014. 01.19. 

Dobai Zsuzsa üdvözli az elnökséget, megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a létszám 
teljes. Ezt követően elfogadja az elnökség jegyzőkönyvvezetőnek Dobainét, 
hitelesítőnek Dely Zsoltot. Az előzetesen kiküldött meghívó napirendi pontjai szerint 
ülésezik az elnökség.  

Első napirendi pontban az éves klubrendezvény helyét és időpontját egyezteti az 
elnökség, figyelembe véve a hazai és környező országok kiállítási naptárát. A FEHOVA 
előtti február 8-i időpont még korainak tűnik, ezért február 22-én Székesfehérváron 
kerülne sor az évadzáró rendezvényre és ezen belül az Év kutyája, Év tenyésztője díjak 
átadására. Székesfehérvár az ország különböző részéről érkező tagjainknak hasonló 
távolságra van, s több alkalommal tartottuk már ott a rendezvényt, tehát megállapodunk, 
hogy tagjaink felé is jelezzük, valamint miután az éves közgyűlést is célszerű ekkor 
lebonyolítani, a meghívókat a szükséges mellékletekkel együtt határidőre kiküldjük. 

A második és harmadik napirendi pontot összevonva tárgyaltuk, mindkettő a 2014-évi 
rendezvényeinkhez kapcsolódik.  

Klubkiállításunk időpontja:  

2014. május, 10-11 2 napos Székesfehérvári CACIB keretén belül. 

Speciál CAC időpontja: 

2014. szeptember, 6-7 2 napos Kecskeméti CACIB keretén belül  
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Tenyészszemlék-főtenyészszemlék: 

2014. március 29 Budapest, április 13 Pápa, főtenyészszemle, időpont még egyeztetés 
alatt Debrecen, május 10-11 Székesfehérvár, október 11-12 Komárom, november 15 
Jászberény-főtenyészszemle. 

A tenyészminősítéshez általunk javasolt-elfogadott bírók listája: 

Küllem/munka: László István, P. Szabó Béla, 

Küllem: Szabó Sándor, dr. Hargitai Gábor, Harsányi Péter, Hartmann György, Korózs 
András, Korózs Gábor, Takács Lilla. 

Munka: Halász Árpád, Gulyás Zsuzsanna. 

Megállapodtunk, hogy mindenképpen az eddigi gyakorlatot visszük tovább, tehát 
igyekszünk külföldi bírót hívni klubkiállításunkra, ha ez a szervezet által meghívott bírói 
listából nem sikerül, akkor önállóan gondoskodunk róla. A tenyészszemléknél is 
megtartjuk, hogy az elnökség/tenyésztési bizottság képviselteti magát, részvételével 
segíti a munkát. A tenyészszemlékhez rendelkezünk digitális mérleggel, chipleolvasóval, 
s megvesszük hamarosan a hivatalos magasságméréshez szükséges eszközt is. A 
tárgyi feltételek tehát biztosítva vannak ahhoz, hogy fajtaklubunk szabályzatai, valamint 
az államilag elismert egyesület szabályzata szerint történjenek a tenyészminősítések.   

Következő napirendi pontban beszéltünk a tavaszi orosz feketés találkozó helyéről és 
időpontjáról. Április/május hónap lenne alkalmas, de megbíztuk Beát, hogy nézzen 
utána mikor szabad a hely, ahol fürdési lehetőség is lenne. Amennyiben nem sikerül, 
úgy felvetődött még Gödöllő, ahova igen sok orosz feketés jár képzésre, így ennek is 
megnézzük a lehetőségét. Tagjainkat szintén értesítjük majd a végleges időpontról. 

Az ötödik napirendi pontban szóba került az Év kutyája, Év tenyésztője pályázat 
kiírásának átdolgozása, erről majd a közgyűlésen fogunk beszélni, javaslatainkat 
összegyűjtöttük. Dobainé javaslatot tett a tenyésztési bizottság új tagjára, hisz a régi 
tagok közül nem mindenki vállalja és a korábbi mandátumok lejártak, tehát a bizottságot 
a közgyűlésen újból választani kell. Beszéltünk még arról, hogy a jelenlegi államilag 
elismert tenyésztő szervezet (Karakán) különbséget tesz a szolgáltatási díjaknál, tag és 
szövetségi kártyával rendelkező, de nem Karakán tag között. Annak érdekében, hogy 
tagjaink a szolgáltatásaikat azonos áron tudják igénybe venni, egyesületünk a 
díjkülönbséget kifizeti valamennyi tagja részére. Ezzel úgy gondoljuk, hogy tagjaink 
érdekeit védjük, hisz igazságtalannak tartjuk, hogy bár maga a fajta államilag 
elismertként a Karakánhoz tartozik, mégis annak érdekében, hogy tagokat  
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toborozzanak szolgáltatási díjat emeltek a más szervezetnél lévőknek. Szintén 
szeretnénk a korábban is meghirdetett szűrési támogatásokat még jobban 
népszerűsíteni, kiemelten felhívni a figyelmet az ivartalanítás fontosságára, illetve minél 
több pártoló tagok is toborozni.    

A honlapról is beszéltünk, de sajnos teljes átdolgozásra lenne szükség, 
felhasználóbarát felületre, de erre jelenleg nincs anyagi/személyi kapacitásunk. A 
facebookon is fent vagyunk, de sajnos a nyilvánosságnak számos hátrányával 
találkozhatunk. Megfontoljuk egy olyan közösségi oldal létrehozását, ahol kizárólag 
tagjaink vannak fent. 

   

 Az elnökségi ülésről készült hanganyag archiválásra került.  

kmf.   

 

Hitelesítő: Jegyzőkönyv vezető:   

 

Dely Zsolt  alelnök Dobainé Tar Zsuzsanna elnök 

 


