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Elnöki beszámoló a 2015-ös év munkájáról 

2016. április.09.közgyűlés  
 

 

 

Elnökségünk nevében köszöntöm egyesületünk tagjait, vendégeinket. Mai 

tisztújító közgyűlésünket szintén összekapcsoltuk az Év kutyája, Év tenyésztője 

pályázatok díjainak kiadásával. A hivatalos részt követően mindenkit várunk 

egy finom ebédre, ahol kötetlenül beszélgethetünk majd az előttünk álló év 

munkájáról is. 

 

A szokásostól eltérően igyekszem röviden az elmúlt év eseményeiről beszélni, 

hisz sokan közületek aktív részesei voltatok mindkét kiállításunknak, illetve a 

családi programoknak. 

 

Nem ismétlen meg, mert ezerszer beszéltünk arról a tényről is, melyet az állami 

beavatkozás hozott egyesületünk életébe, az elmúlt években sajnos egyet 

tudtunk tenni, alkalmazkodni az adott körülményekhez. 

A tavalyi közgyűlésünkön ugyan kaptunk arra ígéretet, hogy a két egyesület közt 

talán együttműködés alakulhat is, de ebből nem lett semmi. Egyértelműen 

érvényesült az a szemlélet, hogy mi vagyunk a hatalom, mi diktálunk, mi 

mondjuk meg, hogy mit/hogyan csináljatok.  

Megfejthetetlen számomra az a gyűlölet, ami felénk irányul, ami azért is 

érthetetlen, mert egy fajtát tartunk, egy fajtába vagyunk szerelmesek, ugyanaz a 

fajta szalad a kiállításon a póráz végén náluk és nálunk is. Optimista embernek 

tartom magam, így talán egyszer ebben még lesz változás, ha nem, akkor sem 

esünk kétségbe, nem nézünk a múltba, csak a jövőbe. Ha bárki, bármikor 

csatlakozni kíván hozzánk örömmel vesszük. 

 

Elfogadtuk, hogy engedélyt kellett kérni kiállításaink megtartásához, nem 

kaptunk lehetőséget tenyészszemlék rendezéséhez. A nehézségek ellenére 

sikeresen megtartottunk két kiállítást: a FeHoVa keretén belül a 

klubkiállításunkat Dr Jakkel Tamás bíró úr közreműködésével, a Speciál CAC-

ra pedig Komáromban ősszel került sor, ahol Korózs András úr bírált. Mindkét 

kiállítás sikeres volt, gazdag nevezői ajándékokkal, bár sajnos csak a szokásos 

15 fős nevezéssel. Nincs viszont stabil szponzorunk, korábban a Josera 

támogatott minket, de a kapcsolattartónk elment és az új már nem tudott nekünk 

hosszú távra semmit ígérni. Az általuk vásárolt sátrat sem tudjuk használni, 

felvetődött, hogy eladjuk, de lehet, hogy kis átalakítással mégis megtartjuk, mert 

minőségileg igen jó. A jövőre nézve szerencsés lenne, ha találnánk stabil 

táptámogatót. 
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A cél az volt, hogy a már ismert nehézségek ellenére is tartsuk egybe kis 

közösségünket, ennek egyik formája a kiállítás volt, a másik pedig az ősszel 

rendezett kötetlen Rába party. Az a törekvésünk, amit szeretnénk majd az 

elkövetkező években is folytatni megvalósult a 2 napos kirándulással, 

nevezetesen bevonni azokat az orosz feketés gazdikat is, akik nem aktív 

kiállításra járók, de tartják, szeretik a fajtát. A visszajelzések nagyon jók voltak, 

akik részt vettek remekül szórakoztak, sokat beszélgettünk a kutyusokról is, 

tehát ezeket a baráti találkozókat, ha lesz rá igény akár ősszel és tavasszal is 

megtartjuk majd.   

  

Bízom benne, hogy a 2016-ban bekövetkezett változás (eltörölték az eddigi 

állami beavatkozást segítő rendeletet) után ismét visszakapjuk azokat a 

jogosítványokat, melyekkel fajtaklubként évekig rendelkeztünk és már az év 

végétől folytatni tudjuk szakmai munkákat is. Bár még nincs végleges MEOESZ 

döntés, hogy milyen pályázati anyagot kell benyújtani, de ez hamarosan 

publikus lesz, így már most kérem és várom majd az újonnan megválasztott 

Tenyésztési bizottság hatékony közreműködését abban, hogy komoly, 

megalapozott anyag készüljön el, ami elfogadható és betartható a tenyésztőknek, 

de tartsuk majd szem előtt az egészséges állomány megőrzését is, magyarul 

továbbra is preferáljuk a szűréseket, egészítsük még ki esetleg pl. a 

húgykövességre való hajlam szűrésével is.  

 

Sajnos tudjuk, hogy szeretett kutyusaink élete sokkal rövidebb, mint azt mi 

szeretnénk, hogy megéljenek velünk, de ennek ellenére minden gazdi törekvése 

az, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egészséges, boldog éveket 

biztosítson számára.  

A beszámolóm örök visszatérő mondatai a megemlékezésről szólnak: a sok-sok 

öröm mellett sokszor voltunk bizony szomorúak is. Gyászoltunk az elmúlt 

évben is, szívünkhöz közel álló orosz fekete terriereket vesztettünk el, volt, aki 

igen szép kort ért meg, volt, aki tragikus hírtelenséggel hunyt el: emlékezzünk 

csendben rájuk, tiszteletükre gyertyát gyújtok. 

  

Korábban már említettem, hogy nem rendezhettünk az elmúlt időszakban 

szemléket, de ennek ellenére minden eszközünk megvan: digitális mérleg, 

pisztoly, chipleolvasó, marmagasság mérő. Talán már ősszel tudjuk őket 

használni.  

 

Éves pontrendszerünket átdolgoztuk, aktualizáltuk így még több kiállítónak 

nyílik arra lehetősége, hogy leadja pályázatát.   

Ide kapcsolódik és szeretném, ha elmondanátok majd a véleményeteket: 

javaslom, hogy jövőre jutalmazzuk azokat külön is, akik kutyájukkal vizsgát 
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tesznek, hisz nem biztos, hogy van kiállítási eredményük, viszont nagyon szépen 

dolgoznak, iskolába járnak.  

    

Honlap: bár ma már minden nagyjából a face-bokon zajlik, de azért bizonyos 

információk állandók, érdekelhetik az új kutyásokat, hasznosak, tehát nem 

tervezzük a megszüntetését. Gondolkodtunk a fejlesztésen, de ez még nem 

valósult meg, viszont majd a cél az lenne, hogy minél többen on-line felületen is 

el tudjátok érni  

 

Néhány szó a bemutató csoportról: sajnos a régi lelkes csapat kutyusai már 

idősek, kevesen vállalják már akár időszakosan is az utazást, gyakorlást, illetve 

volt egy időszak, amikor a korábbi vezető egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta 

összefogni őket. Fogadjuk el, hogy nem tudjuk már életre kelteni a csoportot, 

viszont nagyon sokszor és sok helyen népszerűsítették annak idején fajtánkat, 

ezt köszönjük. Viszont egyre több kutyus jár gazdájával iskolába, ki/ki maga 

választott helyre, kiképzőhöz, talán egyszer azt is meg tudjuk valósítani, hogy az 

ott szervett tudást egy bemutató keretében megnézzük, mondjuk egy őszi családi 

napon.  

 

Ebben az évben eltekintek a kiállítási statisztikai adatok felsorolásától, 

kiemelkedő szép kiállítási, szép vizsga, szép junior handler eredmények 

születtek, itt is őszintén gratulálok azoknak a gazdáknak, tenyésztőknek, akik 

időt, pénzt, fáradságot szánnak arra, hogy kutyáikat nemzeti és nemzetközi 

szinten is bemutassák.  

 

Szeretném viszont egyik legfiatalabb tagunk olyan kiemelkedő eredményét 

megemlíteni, ami még nem fordult elő nálunk. Pálocska Csenge a tavalyi év 

MEOESZ által meghirdetett Junior Handler versenyben első lett, így hazánkat ő 

képviselhette a Grufts-on, ahol a fiatal versenyzők között különdíjat kapott. 

Tagjaink nevében itt is gratulálok Csenge kitartásához, szorgalmához, ahhoz az 

alázathoz, amit a kutyák iránt tanúsít. Ne feledkezzünk el arról a szülői és 

felkészítői háttérről sem, ami ehhez szükséges:: gratulálok anyukádnak Heninek, 

kérlek tolmácsold felkészítőidnek is elismerésünket és Palinak, aki szintén sokat 

segített, hogy ilyen szép eredményt értél el.     

  

Éves gazdasági jelentéseinket a közgyűlés jóváhagyása után nyilvánosan 

publikáljuk, illetve a határidőt betartva a bíróság felé is beküldjük, ott szintén 

nyilvánosak ezek az adatok, bárki megtekintheti. Könyvelésünket a korábbi 

évekhez hasonlóan a NAV felé bejelentett és hivatalosan jóváhagyott 

programban vezetjük. Az év végén egy független könyvvizsgáló készíti el a 

mérleget, illetve a megválasztott Felügyelő bizottság mind a könyvelésünket, 

mind a működésünket vizsgálja és arról majd a következő közgyűlésen 

beszámol.    
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A végére csak néhány fontosabb számadat. 

Mérlegeredményünk a 2014-es évhez képest ismét nyereséget mutat: az évet + 

42.000,-Ft-tal zártuk.  

 

A 2014-es évhez képest nőtt a nyereségünk, ennek oka, hogy az 1%-ból befolyt 

összeg (237.000.-Ft) emelkedett és még mindig vannak korábbi szóró-

ajándékok, melyeket felhasználtunk a kiállításoknál. Lassan elfogynak, 

hamarosan újabbakat kell majd csináltatnunk, ehhez kérek majd tőletek 

ötleteket.  

 

Nem csak kaptunk, adtunk is, a két kiállítási nevezési létszám után x 500-ft-ot  

utaltunk a fajtamentő egyesület részére, (13.500.-Ft) reméljük jó célt szolgált, 

bár visszajelzést most sem kaptunk arról, hogy megkapták-e.  

 

Ahhoz, hogy adni tudjunk, bizony stabil anyagiakkal kell rendelkeznünk.  

 

2015 év végi záró egyenlegek: 

Bank: 456.991-Ft, pénztár: 628.206-Ft összesen: l.085.197.-Ft 

  

Fontos lenne a taglétszám növelése, kérem, hogy ezt ebben az évben különösen 

tartsátok szem előtt, nem kell mindenkinek MEOESZ tagnak is lenni, így az 

éves tagdíj csak 6.000.-Ft. A befizetett és a kapott összeget minden esetben a 

működésünkre, rátok fordítjuk.  

  

  

Köszönöm, hogy türelmesen végighallgattatok. 

 

Úgy ítélem meg, hogy a 8 évvel ezelőtt alakult egyesületünknek bizony voltak 

nehéz évei az elején és az elmúlt időszakban is, de vagyunk, létezünk minden 

külső próbálkozás ellenére anyagilag is stabilan tartjuk magunkat. Persze azt is 

tudom, hogy elnökként én sem mindig tudtam úgy ellátni a munkámat, ahogy 

elvárható lett volna, egy kicsit sablonossá, egyhangúvá vált az egyesületi élet. 

Ezen változtatni kell, ha bizalmat kapok újult erővel, új tervekkel, ötletekkel 

még jobban össze lehet kovácsolni a már meglévő tagokat és az új belépőket. Ha 

más vezetés lesz, akkor is minden erőmmel segíteni fogom munkájukat, a már 

meglévő kapcsolataimat is jó értelemben kihasználva.  

Nem szívesen idézgetek, de stabil háttér nélkül megfeszülhet a vezetés, ha nincs 

fogadó készség, akkor hiába minden, mert egy idő után, ha csak egy-két ember 

akar, szeretne valamit, de a többség nem vevő rá, elvesztik a lelkesedésüket. 
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Köszönöm elnökségünk nevében a bizalmatokat és külön köszönöm azok 

segítségét, akik 2015-ben is bármilyen módon segítették munkánkat/munkámat. 

 

Elnökségünk nevében ezennel megválasztott tisztségünkről lemondunk.  

 

Kívánom, hogy még sokáig legyünk együtt részesei egy továbbra is jól működő 

klubéletnek, tenyésztői és kiállítói pályának.  

 

Sikeres, egészséges éveket kívánok tenyésztőinknek, gazdiknak, kutyusainknak, 

akik pedig kutyájuk képzésével foglalkoznak szép vizsgaeredményeket.  

 

Köszönöm és kívánok még egyszer mindenkinek erőt, egészséget, kutyusoknak 

hosszú életet. 

 

Kérdéseitekre a beszámolóval kapcsolatban válaszolok, majd ezt követően 

kérem a közgyűlést, hogy fogadja el a 2015-évi beszámolómat. 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna   

elnök 

 

 

 

 


