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Elnöki beszámoló a 2016-os év munkájáról 

2017. április.09. közgyűlés 

Pontosan egy éve találkoztunk hivatalosan. Elnökségünk nevében ismét 

köszöntöm egyesületünk tagjai, vendégeinket. Hagyományainknak megfelelően 

mai közgyűlésünket is 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.  

Igyekszem röviden az elmúlt év eseményeiről beszélni, hisz sokan közületek aktív 

részesei voltatok kiállításainknak, illetve a családi programnak. 

A tavalyi év kétségtelenül egyik legnagyobb eredménye, hogy a 2013-óta tartó 

állami felügyelet rendeletét hivatalosan visszavonták és szeptember 12-től 

korábbi státuszunknak megfelelően ismét fajtaklubként tudunk működni. 

Központi döntés alapján erre pályázatot kellett benyújtanunk, az abban 

előírtakat sikeresen teljesítettük, így első körben hagyták jóvá működésünket. 

Köszönöm azok munkáját, akik az anyag összeállításában, a 

tenyésztési/tenyészszemle szabályzataink aktualizálásában segítségemre voltak. 

Sajnos a legfontosabb közös pontban, nevezetesen, hogy az alap törzskönyv 

kiadásának milyen feltételei legyenek, nem született egyezség a másik 

fajtagondozó szervezettel, ami azért érthetetlen számukra, mert az ott lévők 

nagy többsége preferálja a szűrést, fontosnak tartja. A MEOESZ állásfoglalása 

szerint a két szervezet saját maga döntheti el, hogy mit csinál, magyarul mi 

továbbra is ragaszkodunk a szűrésekhez a tenyészszemlénél, míg ők nem. 

Érthetetlen, hogy felelős tenyésztők úgy ítélik meg, hogy meg tudják állapítani 

tenyész-kutyáikról ránézésre, hogy van-e csípő/könyök problémája. Ez 

egyszerűen nevetsége, mint ahogy az is, hogy úgy hirdetjük magunkat, hogy 

betegségektől mentes tenyészet, mert nem tudunk róla.  

Elindult ugyan egyfajta közeledés a két szervezet között, de ennek nem látjuk 

kézzelfogható eredményét, talán idén megpróbálkozunk az általunk már 

korábban is felvetett közös kiállítással, bár nem sok reményt fűzök hozzá, de 

végül is optimista vagyok. Ha bárki csatlakozni szeretne hozzánk várjuk. 

A másik óriási eredmény pedig, hogy központi támogatással és klubtagunk Pavol 

Bocskorás segítségével teljes jogú tagjai vagyunk az anyaországban működő 

orosz fekete terrier nemzetközi szervezetnek. Ebben még Sona Heldova, a 

szlovák klub elnöke is támogatott bennünket, ezt külön is megköszöntük neki. Az 
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őszi kiállításunkon már ki tudtuk adni a nemzetközi champion várományos 

címeket. Köszönjük itt is támogatásukat.  

Két kiállítást tartottunk, a klubkiállításunkra még engedélyt kellett kérnünk, ezt 

a FeHoVa keretén belül tartottuk Ágnes Ganami Kertes volt a bírónk, 14 fővel. 

Speciál CAC kiállításunkra pedig Komáromban került sor, bírónk Stefan Sinkó 19 

fővel. A klubra még nem, de a Special CAC-ra már sikerült stabil sponzort 

szereznünk (Kóti Katának köszönjük), illetve támogatónk segítségével új szóró 

ajándékokat is csináltattunk, így ismét minden nevezető gazdag díjazásban 

részesült a szokásos kupák mellett. A Josera sátor eladása folyamatban van, így 

majd a kapott összeget ismét vissza tudjuk forgatni tagjaink támogatására. 

Az orosz feketét szerető családok egy része nem jár kiállításokra, így ismét 

szerveztünk egy kötetlen találkozót most Budapesten a Happy Dog Kutyaiskola 

területén. Nagyon szép környezetben, rendezett terepen az ott dolgozók 

segítségével tét nélküli ügyességi versenyeket rendeztünk, találkoztunk olyan 

oft-sekkel, akikkel eddig csak a facén beszélgettünk. Meghallgattuk az iskola 

vezetőjének Benke Andrásnak az előadását, jó hangulatú beszélgetés alakult ki a 

végére. Szeretnénk idén is megismételni, reméljük az azóta már bővült oft.-

tartók tábora megmozdul, ha bárkinek lenne javaslata, ötlete a helyszínre 

vonatkozóan azt szívesen vesszük. 

Ősszel a rendelkezésünkre álló eszközök (mérleg, chipleolvasó, marmagasság 

mérő, pisztoly) segítségével megrendeztük tenyészszemlénket, ahol a küllem 

(Oláh Gábor) a munkabíró (Benke András) bevonásával 4 oft. teljesítette az előírt 

minősítést.  

Most pedig az örök visszatérő mondatok következnek, amelyek sajnos soha nem 

maradhatnak ki, ezek pedig a megemlékezésről szólnak: a sok-sok öröm mellett 

sokszor voltunk bizony szomorúak is. Gyászoltunk, szívünkhöz közel álló orosz 

fekete terriereket vesztettünk el, emlékezzünk csendben rájuk, tiszteletükre a 

szokásos gyertyát meggyújtom. 

Pontrendszerünket átdolgoztuk, aktualizáltuk, de így is voltak, akik nem adták le 

pályázatukat, kevesebb kupát adunk tehát most ki a szokásosnál, de azt viszont 

szeretettel nyújtjuk majd át a nyerteseknek. Ti is javasoltátok, hogy külön 

jutalmazzuk a kiállításra nem járó, de sikeres vizsgát tett kutyákat, most még erre 

sem kerül sor, de talán majd jövőre. 

Honlap: bár annak ellenére, hogy a nagyobb élet a face-bokon zajlik, nem 

szüntetjük meg, sőt munkatársaim javaslatai alapján dolgozunk az új arculaton. 
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A hasznos információkat megtartjuk, de segítségetekkel új menüpontokat is bele 

tudunk tenni, illetve a kevésbé használhatóakat egyszerűen megszüntetjük.  

Kérem, hogy gondolkodjatok el ezen, bármilyen építő javaslatot szívesen 

veszünk. Célunk, hogy könnyebben kezelhető, átlátható legyen. Korábban már 

érkezett javaslat a tenyész-kutyák felsorolására pl. 

Elfogadtuk, hogy a bemutató csoportot már nem tudjuk életre kelteni, az a 

korszak lezárult, viszont nagyon sokszor és sok helyen népszerűsítették annak 

idején a 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 szerzett tudást egy bemutató keretében megnézzük, 

mondjuk egy őszi családi napon.  

Most sem sorolom fel az előző év kiállítási statisztikáit, hisz mindenki 

figyelemmel tudta kísérni a kiemelkedő szép kiállítási, szép vizsga eredményeket, 

itt is még egyszer gratulálok azoknak a gazdáknak, tenyésztőknek,akik sok időt, 

pénz áldoztak arra,hogy kutyáikat nemzeti és nemzetközi szinten is 

megmutassák.  

Már 2015-től a MEOE Szövetség megbízásából foglalkozom a fiatalok közkedvelt 

kutya-sportjával, a junior handler versenyzőkkel. Elnökségünk határozata 

alapján ez évtől együttműködés keretében csatlakoztak hozzánk, így reményeim 

szerint egyre több fiatal kapcsolódik majd be egyesületünk munkájába is. 

Közülük van aki oft-vel is foglalkozik, felvezeti, versenyez vele. Kedvezményes 

tagdíjat 5.000.Ft-ot fizetnek, ebből képződik majd részükre az a pénzügyi alap 

amit felhasználunk díjazásukra, képzésükre, táboroztatásukra. Pénzügyileg külön 

kezeljük, illetve talán majd tudunk pályázati pénzeket is igényelni a 

későbbiekben részükre is.  

A szokásos gazdasági jelentéseinket a közgyűlés már egy korábbi napirendi 

pontban jóváhagyta, határidőre majd nyilvánosan publikáljuk, a bíróság felé is 

beküldjük. Adatainak a közhasznúság miatt nyilvánosak, bárki megtekintheti. A 

NAV által jóváhagyott programban dolgozunk, évi végi mérlegünket most is 

független könyvvizsgáló készítette el. A megválasztott Felügyelő bizottság éves 

működésünk során nem tapasztalt hiányosságokat, nem kifogásolta az elkészült 

gazdasági jelentést sem. 

A végére csak néhány fontosabb számadat. 

Mérlegeredményünk a 2015-ös évhez képest ismét nyereséget mutat: az évet + 

14.000.-Ft-tal zártuk.  
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A 2015-ös évhez képest kevesebb a nyereségünk, ennek oka, hogy az 1%-ból 

befolyt összeg (187.000.-Ft) csökkent, valamint a korábbi szóró-ajándékaink is 

elfogytak, újabbakat csináltattunk. Ezek viszont kitartanak még ebben az évben 

is, de hamarosan gondolkodnunk kell újabb kiállítási ajándékokon. 

Korábbi megállapodásunkat most is betartottuk, de ezt utoljára tettük: a két 

kiállítási nevezési létszám után x 500.-Ft-ot utaltunk a fajtamentő egyesület 

részére, (16.500.-Ft), reméljük jó célt szolgált, bár visszajelzést most sem 

kaptunk. A legújabb információnk szerint új kézbe kerül a fajtamentés, így 

megfogadva korábbi javaslataitokat konkrét megkeresésre reagálunk majd, 

illetve meglévő adatbázisunk felhasználásával is segítjük munkájukat, ha chipes 

oft-t találnak. 

2016 év végi záró egyenlegek:  

Bank: 676.381.-Ft, pénztár: 409.235.-Ft összesen: 1.085.616.-Ft. 

Taglétszámunkat a fiatalok bevonásával növeltük, de most is ülnek itt közöttünk, 

akik nem MEOESZ tagok, viszont egyesületünk teljes jogú tagjai évi 6.000.-Ft –

ért. Talán majd egy újabb baráti találkozón sikerül támogatókat szereznünk.  

Úgy gondolom, az elmúlt év sem volt könnyű, de végre hosszú távra 

stabilizálódott helyzetünk a MEOE Szövetségen belül. Megbízható, stabil 

partnerként könyvelnek el bennünket, nincsenek tartozásaink pontosan leadjuk 

az általuk kért adatokat elszámolásokat is.  

Mint elnök tudom azt, hogy az én munkám sem mindig tökéletes. Követek el 

hibákat, rosszul döntök bizonyos esetekbe. Változtatni, változni akkor tudok, ha 

ehhez megkapom tőletek a segítséget, a kritikákat, mert az gondolkodásra 

késztet, arra ösztönöz, hogy máskor ne kövessem el az a hibát. Nem titkolt célom 

a fiatalok bevonása, ők más szemléletet, fiatalos lendületet hoznának be az 

egyesületbe, ami hosszú távon tenné stabillá a munkát.  

Elnökségünk nevében is köszönöm a bizalmatokat és külön köszönöm azok 

segítségét, akik 2016-ban bármilyen módon segítették/segítettétek munkámat. 

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. Kérdéseitekre szívesen válaszolok, majd 

ez követően kérem a közgyűlést, hogy fogadja el a 2016-o évi beszámolómat.  

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök 


