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MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A 

KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MOFTEK elnökségi ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Dátum: 2018. szeptember. 13. csütörtök du: 15.00 óra 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Helyszín: 1089 Budapest, Elnök u. 1. DND tárgyaló 

Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint 

Emlékeztetőt készítette: Dobainé Tar Zsuzsanna 

Hitelesítő: Kóti Kata 

Emlékeztető készítésének időpontja: 2018. szeptember 17. 

 

 

 

Az elnök köszönti az elnökségi ülésen megjelenteket, megállapítja, a jelenléti ív szerint, hogy 

az elnökség 2 fővel van jelen. Sajnos Virág Csaba egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott 

eljönni. 

 

Első napirendi pont: Jövő évi klubkiállítás megbeszélése, javaslat bírókra. Helyszín, időpont. 

Ismét felvetődött, hogy elsősorban a költségek miatt célszerűbb lenne ismét központi (CACIB) 

kiállítás mellett tartani a jövő évi klubkiállításunkat is. Erre alkalmas lenne a Miskolci, 

Székesfehérvári, valamint a Komáromi kiállítás is. Megállapodtunk, hogy a bírólista alapján 

tesszük függővé, hogy esetleg hova csatlakozunk. Annak sincs akadálya, hogy önállóan 

szervezzük meg, anyagi forrásaink megvannak a külföldi bíró meghívására. Kóti Kata 

felajánlotta, hogy összegyűjti a szóba jöhető bírókat, hisz a nemzetközi cím miatt ezt nekünk 

le kell adnunk a nemzetközi szervezet felé és el kell fogadják. A végleges jövő évi 

programunkat ez év november végéig le kell adnunk, így addig döntést hozunk. 

 

Második napirendi pont: 2019-es főtenyészszemlék, tenyészszemlék helye, ideje. A szemlék 

szakmai felügyelete (elnökség, tenyésztési bizottság) 
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Első főtenyészszemlénket a korábbi évekhez hasonlóan áprilisra tervezzük, a jól bevált 

helyen, a Happy Dog kutyaiskolában Budapesten. Éves szemléink kiírására a MEOE 

Szövetség kiállítási naptárának megjelenése után kerül majd sor, törekedve arra, hogy az 

ország minden régiójában adjunk lehetőséget az orosz feketés gazdiknak, hogy le tudják 

szemléztetni kutyájukat. Az elnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy fontos a szemlék 

szakmai felügyelete, minden egyes alkalommal vagy az elnökség egy tagja, vagy a tenyésztési 

bizottság tagjai közül valaki részt vesz a szemléken.   

 

Harmadik napirendi pont: 2018-as nyílt nap, családi rendezvény részleteinek tisztázása, 

felnőtt, gyerek programok, kutyabemutató, esetleg szakmai előadás.  

A korábbi évekhez hasonlóan felmerült az igény, hogy legyen egy kötetlen, beszélgetős 

rendezvény, ahol találkozhatnak egymással azok, akik csak sokszor a facén kötöttek 

ismeretséget, de személyesen még nem beszéltek.  

Kijelöltük a napot: október 27 szombat Happy Dog kutyaiskola Budapest. Kóti Kata vállalta a 

meghívót (plakát) elkészítését.  

Szerettünk volt ezzel együtt egy bemutatót is tartani, ahol azok, akik iskolába járnak kutyáikkal 

be tudták volna mutatni tudásukat. Egyéb irányú elfoglaltságok miatt ezt nem tudták vállalni, 

viszont Maczkó László szervezésében november 3-án bemutatót (tréninget) tartanak, ahova 

sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.  

Családi napunkra meghívjuk régi tenyésztőinket, valamint fajtánkat bíráló bírókat is egy kis 

nosztalgiázásra, szakmai beszélgetésre, reméljük minél többen eljönnek.  

Kóti Kata meghívására kis előadással, bemutatóval készül a DR Hidro csapata. 

Virág Csaba főz majd nekünk egy finom egytál ételt, így nem maradunk éhen. 

 

Negyedik napirendi pont: Egyebek: változás az ICRCht-nél, európai egyesület 

létrehozásának lehetősége, OFT szakmai nap/grooming bemutató bevonva a hazai 

kozmetikusokat is, stb.  

Dobai Zsuzsa elmondta, hogy sajnos az anyaországban is komoly ellentétek vannak a 

szervezetek között, így felmerült annak a lehetősége, hogy a nemzetközi klub székhelyét, 

központját átteszik Európába. Sona Heldova, aki jelenleg is a nemzetközi klub alelnöke 

felhatalmazást kapott, így elkezdődtek az előkészítő munkák. Valamikor még az ősz folyamán 

sor kerül egy alakuló közgyűlésre, ennek helyéről és időpontjáról értesítést kapunk. Az 

előzetes információk szerint a működésben nem lesznek nagy változások, zökkenő mentesen 

történik majd meg az átállás. Ha konkrét lépés lesz arról a tagságot is értesíteni fogjuk. 

Évek óta beszélünk róla, de a megvalósítása sajnos húzódik mindig, ez pedig egy szakmai 

nap, amire egyre inkább szükségük lenne elsősorban a kiállításra járóknak, de a hobby 

tartóknak is. Erre csak a kiállítási szezon végén, az őszi/téli időszakban kerülhetne sor, ismét 

foglalkozunk vele, reméljük sikerül a megvalósítása. 
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Új tagunk Turányi Csaba felvételét kezdeményezte az elnök.  

Az elnökség a 3/EL (2018.09.13.) elnökségi határozattal elfogadta a felvételt. 

Tekintettel arra, hogy a fenti napirendi pontokon túl nem volt egyéb megbeszélni való, így az 

elnök az ülést berekesztette. 

Az ülésről felvett hanganyagot archiváltuk.  

 

 

kmf. 

 

Hitelesítő:       Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kóti Kata sk..        Dobainé Tar Zsuzsanna sk. 

 


