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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2015.11.04 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 2464 Gyúró, Akácfa u. 3. 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2015.11.05 

 

Első napirendi pont az őszi special kiállítás visszajelzéseinek átbeszélése. A klubtagjainktól 

pozitív visszajelzés érkezett a hazai és a külföldi kiállítóktól, mind a lebonyolítás, mind a 

díjazás, mind a helyszínről. 

A kiállítás pénzügyi mérlege 
- bevétel nevezésből 52.000,- 
- kiadás serleg: 65.000,- 
- kiadás bíró+segéd: 8.000,- 
- kiadás járulék 40.000,- 

 
A bevételből a fajtamentők részére 7000ft került átutalásra. 
A kiállítás támogatója a Panzi Pet volt, amelyik az utolsó pillanatban lépett fel támogatónak. 
Az együttműködést a továbbiakban is fent kívánjuk tartani velük. 
 
Az Apeh visszajelzése alapján a felajánlott 1%-ra 237.061,- ft összeg került átutalásra az 

egyesület számlájára. E miatt is a várhatóan az éves mérleg pozitív lesz. 

A special CAC szakmailag pozitív megítélésű volt Kórozs András bíró úrtól, a Meoesz elnökétől 

részletes, hangos bírálatot kaptak a kiállított kutyák. A tavalyi évi special kiállításhoz képest 

kétszeres nevezés érkezett, ami a Craft kvalifikációs Cacib kiállítás helyszínén volt. Így 

elmondható, hogy az idei kiállítás jobb helyszín-, és időválasztás volt. 
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Második napirendi pont: Egyebek. Változás történt a Meoesz hatáskörében, mivel új 

állattenyésztési rendelet lépett hatályba, ami a korábbi 64-es rendeletet módosította. Állami 

felügyeletben maradtak a magyar kutyafajták, míg a többi fajta kikerült az állami felügyelet alól, 

marad külső egyesületek kezelésében. Eredeti állapot került visszaállításra, fajtaklubbok 

kezébe került vissza az ebtenyésztés, kezelés. A küllemkiállítás marad a Meoesz-nél. 

Az egyesületünk minden törvényi szabályozásnak megfelelően működik továbbra is. 

Klubkiállítás ideje: 2016.02.20 Fehova Cacib keretein belül, tervezett bíró: Ganami-Kertes 

Agnes (Izrael). Ősszel special kiállítást tervezünk a Komáromi Cacib kiállításon, 

A tavalyi évhez hasonlóan a Fehova kiállításon a klubkiállítás után közgyűlés és 2015 év 
kutyája díjátadást tervezünk. Az év kutyája és tenyésztője pályázat benyújtási határideje 
2016.január 10. A pontrendszerbe belekerült a bébi/kölyök kategória is összevontan, mivel a 
Meoesz új szabályzata szerint az alábbi kategóriában is elnyerhető champion cím. Illetve 
belekerült a BOS (best opposite sex) cím is. 
A bébi/kölyök (minor puppy/puppy) kategóriához összesen minimum 3 kiállítás nagyon 
ígéretes cím szükséges, és a Moftek „Év ígéretes kutyája (bébi/kölyök)” cím is kiadásra kerül 
a pontverseny során. 
 
Tavasszal tervezünk egy újabb orosz fekete terrieres találkozó megszervezését. Nem csak 

kiállítási kutyák részére, hanem hobbi kutyásoknak is. Ettől a rendezvénytől azt várjuk, hogy 

pártoló tagként csatlakozzanak az egyesületünkhöz. 

Lehetőséget teremtünk a junior handlereknek, hogy kedvezményes összegért 

csatlakozhassanak az egyesületünkhöz. Erről Dobai Zsuzsa egyeztetni fog a Meoesz-szel. 

Cél az egyesület anyagi helyzetének megerősítésére hobbi kutyásokat támogató tagként való 

beléptetése az egyesületünkbe. 

Ezek után kötetlen beszélgetés folyt. 

 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna sk.elnök     Meglécz Beáta sk.alelnök 

 


