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Elnöki beszámoló a 2018-as év munkájáról 

2019. február. 03.közgyűlés  
 

Elnökségünk nevében köszöntelek benneteket éves rendes közgyűlésünkön, 

külön köszöntöm Törökné Erzsikét (akit én csak Luca mamaként hívok) aki a 

fiatal (junior handlerek) közül unokáját Lucát képviseli. Az asztalon a 

finomságot neki köszönhetjük. Az elmúlt két évben a fiatalok hozzánk 

csatlakoztak, de sajnos tagságuk átmeneti, mivel ettől az évtől önálló egyesületet 

hoztak létre, így a jövőben legnagyobb sajnálatunkra már nem nálunk lesznek 

tagok.  

 

A közgyűlés után ünnepélyes keretek között átadjuk majd az Év kutyája, Év 

tenyésztője pályázatok díjait, illetve elismerjük azon kutya/gazda párosok 

munkáját is, akik sikeres vizsgát tettek. 

 

Pontosan egy évvel ezelőtt találkoztunk, így fehér asztal mellett, engedjétek 

meg, hogy néhány mondattal értékeljem múlt évi munkánkat, rendezvényeinket.  

 

Egy idézettel szeretném indítani, ami talán jól összefoglalja a mögöttünk lévő 

éveket, melyet együtt töltöttünk és iránymutató lehet a jövőre nézve is: 

 

”Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami 

összeköt”. 

 

 

Néhány szóban röviden a múlt évről. 

 

Mind egyesületünk, mind fajtánk tekintetében kerek évfordulót ünnepelhettünk 

meg 2018-ba. 10 éve alakultunk, 35 éve honosította fajtánkat Magyarországon 

Gömze A László úr.   

A fenti dupla jubileum alkalmából májusban a Szilvásváradi CACIB kiállítás 

keretén belül tartottuk meg klubkiállításunkat. Gömze urat felkértük és örömmel 

vállalta el rendezvényünk fővédnökségét, aktívan közreműködött a díjak 

átadásánál. Elnökségünk javaslatára a jubileum alkalmából a MEOESZ Elnöke 

Korózs András úr a díszkörben elismerést adott át részére, amit külön levélben 

köszönt meg egyesületünknek is. 

Bírónak elismert, világ és európa kiállításon, hazájában nemzeti és nemzetközi 

kiállításokon is orosz fekete terriert bírált Revaz Khomasuritzét kértük fel. 

Külön öröm volt számunkra, hogy Korózs úr megtisztelt bennünket és néhány 

mondatban elismerte munkánkat, részt vett kiállításunk megnyitóján. 

Elnökségünk döntése értelmében kiemelten figyeltünk arra, hogy a tenyésztők, 

akik munkájukkal hozzájárultak fajtánk nemesítéséhez elismerésben 
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részesüljenek. Kitartó munkával, ha nem is mindenkit sikerült felkutatnunk, 

meghívnunk, de örömünkre szolgált, hogy a számukra személyre szóló 

elismeréseket a kiállítást követően át tudtuk adni. Aki nem tudott részt venni, 

annak később eljuttattuk. Szintén hívtuk régi tagjainkat is, akik az egyesület  

alapításában és a kezdeti években részt vettek munkánkban. Talán a sok 

elfoglaltság, a sok egyéb program miatt, de kevesen mondtak igent az 

invitálásra, amit nagyon sajnálunk. Talán valamikor egy kötetlen családi 

rendezvényen még találkozhatunk velük. Szeretném itt is megköszönni, hogy a 

tagság nyilvánosan elismerte, megköszönte eddigi munkámat, a MOFTEK 

logóval díszített párna örök emlék marad. 

 

Természetesen nem csak a meghívottak, hanem a nevezők is kaptak ajándékot, 

amivel ugyan minden alkalommal készülünk részükre, de ebben az esetben a 

felajánlásoknak köszönhetően még több, hasznos, a kutyázásnál felhasználható 

dolgok kerültek az egyesületi logóval ellátott hátizsákba. A Delikán tápot 

forgalmazó cég támogatta kiállításunkat, itt is köszönjük, reméljük a 

továbbiakban is számíthatunk rájuk. A szép kupák mellett kiadhattuk a 

nemzetközi címeket is, valamint a MOFTEK Vándorserleg is egy évig új 

gazdára lelt. Mi mindent megtettünk, hogy a dupla jubileumról méltóképpen 

megemlékezzünk, reméljük célunkat elértük, sok köszönő telefont, e-mailt 

kaptam a rendezvény után azoktól, akik nem tudtak jelen lenni  

 

Évek óta beszélünk róla, de nem tudtuk megvalósítani, hogy önállóan, esetleg 

más klubokkal összefogva rendezzük meg kiállításunkat. Utólag itt is úgy 

gondoljuk, hogy maga a helyszín nem volt rossz választás, sajnos azonban az, 

hogy nagy létszámú, nemzetközi kiállítás helyszínén voltunk kicsit szűkítette azt 

a jogosan elvárható igényt, hogy nyugodt körülmények között tudjunk egy/két 

mondatot váltani szeretett fajtánkról. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy 

anyagilag, áttekintve az elmúlt évek nevezési létszámát még mindig az látszik 

célszerűbbnek, hogy a költségeket megosztva, CACIB kiállítások helyszínéhez 

csatlakozzunk, ezzel az utóbbi években nyertünk, főleg a bíróválasztás 

tekintetében. Kérem és várom akár kritikus véleményeteket is a jövőre nézve, 

más klubok részéről érkezett megkeresés, esetleg a következő évben 

megfontolhatjuk új helyszín keresését.  

 

Éves szinten 8 tenyészszemlére kaptunk engedélyt, ebből 1 főtenyészszemle 

volt, ahol 1 kutya kapott tenyésztésre javasolt minősítést. Több helyszínünkre a 

másik fajtagondozó klub is szervezett szemlét, így a nem egységes szabályzati 

elvárások miatt megoszlanak az egyébként is kevés szemlére jelentkezett 

kutyák. Itt is szeretném még egyszer elmondani, hogy tettünk lépéseket a 

követelmény rendszer összehangolására, eredménytelenül. Változatlanul csak 

abban tudunk reménykedni, hogy a későbbi évek egészséges orosz fekete terrier 

állományát szem előtt tartó tenyésztők az alapvető szűréseket megcsináltatják.  
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Klubunk anyagilag továbbra is támogatja a szűrések, az ivartalanítás költségeit, 

ezek ma már viszonylag elérhető áron és megfelelő körülmények között 

elérhetőek. 

 

2018-ban változás állt be a másik fajtaklubnál, a Baráti kör elnöke lemondott, 

azóta nem érkezett arról információ, hogy ki vette át a feladatait, a honlapon 

még mindig a régi elnök elérhetősége szerepel. Remélem hamarosan ez is 

megoldódik és talán az évek óta általunk sokszor szorgalmazott közeledés, 

együttműködés megvalósul egyszer. Mi ahogy eddig is, a jövőben is nyitottak 

vagyunk erre. Attól még, hogy más vélemények fogalmazódnak meg adott 

dolgokról, normális, emberi módon tudnánk kommunikálni, hisz adott esetben a 

kritika is nagyban segíthetné a végső, jól megalapozott cél elérését.   

 

Az idő sok mindent megold, így remélem ezt is. Korábban is utaltam már rá, 

hogy a 2021-es kiállításhoz kapcsolódó klubkiállítást közös szervezésben kell 

majd lebonyolítanunk (ha addig fennáll a másik klub tagsága is), mert a 

nemzetközi klub kifejezett elvárása az, hogy egyik társult klub sem rendelkezhet 

helyzeti előnnyel.  

Néhány szó a nemzetközi klubról: az őszi időszakban Szlovákiában megtartott 

klubkiállítás után részt vettem az európai tagozat értekezletén. Ezt Sona Heldova 

a tagozat vezetője tartotta és a nemzetközi szervezet megbízottja Yana 

Gavrilova vett részt rajta. Itt felmerült, hogy az anyaország szívesen változtatna 

székhelyet és ez Szlovákia lenne. Ennek előkészítésére elkészült egy alapszabály 

tervezet és megállapodtunk, hogy még az ősz folyamán valamikor ismét 

találkozunk egy újabb egyeztetésre. Erre azonban nem került sor egyelőre, az 

anyaország továbbra is Moszkva maradt. Remélem az hamarosan megvalósul, 

hogy előzetesen kapunk majd egy bírói listát, ahol azoknak ez elismert bíróknak 

a neve szerepel, akik kiadhatják a jövőben az ICRCht címeket. Ez szigorítaná és 

még nagyobb rangot adna a nemzetközi championátust elért kutyák/gazdák 

számára. Jelenleg is előzetes engedélyt kell kérnünk a klubbon bíráló bíróra.  

 

Minden évben elmondom, de változás ebben még nem történt, a régi 

szponzorunk által kapott Josera sátor szépen összecsomagolva megvan. Nagy 

segítség lenne, ha valaki elvállalná, hogy egyesületünk logójával ellátja 

(természetesen kifizetjük), mert kiállításainkon kiválóan tudnánk használni a 

már meglévő roll mellett is, hisz teljesen új, nagyon jó minőségű. Talán a 

legjobb az lenne, ha levehető formában kerülne rá a logónk, a táptámogatónk 

logója is. Megköszönöm, ha ebben kapnánk segítséget.  

 

2018-ban sokak örömére meg tudtuk valósítani ősszel baráti találkozónkat a már 

megszokott helyünkön a Happy Dog kutyaiskolában. Ott mindig örömmel 

várnak bennünket, a hely ideális, bekerített, szépen rendben tartott, körülötte 

parkolóval. Óriási szerencsénkre igazi „kutyás” időt fogtunk ki. Volt, aki több 
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száz kilométerről jött, mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, igazi 

kötetlen, jó hangulatú, játékos órákat töltöttünk együtt. Móni anyukája főzött 

nekünk egy isteni gulyást, amit délben jóízűen elfogyasztottunk, itt is köszönjük 

Etának. A visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon nagy igény van hasonló 

baráti találkozókra, így elnökségünk, ha minden évben kettőt nem is, de egy 

családi nap megszervezését célul tűzte ki. 

 

Két éve csatlakoztak hozzánk a junior handler sporttal foglalkozó gyerekek. A 

kiállításokon a BIS program előtt mutathatják be tudásukat kutyájukkal. Az év 

közben tartott elméleti, gyakorlati oktatáson, a múlt évben 3 napos 

szemináriumon szerzett tudásukat szépen kamatoztatják, kiemelkedő 

eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi kiállításokon is. Évről, évre nő 

azok száma, akik az adott évre előírt pontokat tudják teljesíteni, így kvalifikálják 

magukat az év végi gálára.  Lehet, hogy itt a nevek nem ismerősek, de 

szeretném elmondani, hogy a múlt év nyertesei közül ketten hazánkat képviselik 

majd a Crufts-on és az Európa kiállításon. Az, hogy szervezett módon, 

egyesületünkön belül foglalkoztunk velük az elmúlt években szép eredményeket 

hozott: 2017-ben a világkiállításon Mester Virág nyert, szintén ebben az évben 

az első 10-ben benne volt a Cruft-on Poharánszky Petra. Nagyon büszkék 

vagyunk teljesítményükre, de minden kicsi és nagy kislány/fiú teljesítményére 

is, akik szülői, nagyszülői támogatással, sok/sok gyakorlással érik el a szebbnél 

szebb eredményeket. 

I-es korcsoport 

1. helyezett Pálocska Csenge 

2. helyezett Farkas Réka Izisz 

3. helyezett Korózs Bálint 

4. helyezett Takács Dóra Imola 

II-es korcsoport 

1. helyezett Rozman Nikolett 

2. helyezett Farkas Dorottya Ildikó 

3. helyezett Poharánszki Petra 

4. helyezett Tuncsik Márkó 

Ismét elmondhatjuk, hogy a múlt évben is kiemelkedő kiállítási eredmények, 

szép vizsgaeredmények, junior handler eredmények születtek. Felnő egy újabb 

generáció, tenyésztők és gazdák összefogásának eredménye a dobogók egyre 

magasabb fokára juttatja az orosz fekete terriert. Erre valamennyien büszkék 

lehetünk, ahogy azokra is, akik dolgoznak, iskolába járnak kutyáikkal. Ne 

feledjük soha, hogy fajtánk kiemelkedően jól tanítható, képezhető, az ott szerzett 
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tudás a gazda irányítása mellett örömet okoz számára. Sok kutya nem is szereti a 

kiállítások világát, szívesebben teljesít a munkában.  

 

Ez az a része a beszámolómnak, amit nagyon szívesen kihagynék, de sajnos 

néhány hűséges kutyabarátot tavaly is elvesztettünk. Az alábbi idézettel 

szeretnék rájuk emlékezni, meggyújtani az emlékezés gyertyáját, gondoljunk 

rájuk mindig szeretettel. 

 

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen 

Akik velünk együtt ünnepelnek az égben 

Kiknek őrizgetjük szellemét 

Mindazokért egy-egy gyertya égjen - énekelte nagyon szépen Demjén Ferenc. 

 

Az elején beszéltem egyesületünk 10 éves évfordulójáról. A mögöttünk lévő 

évek során számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de ennek ellenére 

igyekeztünk számos, a tagságot is összetartó rendezvénnyel, intézkedéssel, 

elkezdeni, megalapozni azt a munkát, melynek eredménye az anyagilag is stabil 

MOFTEK. 

Tekintsünk pár szóval vissza: állandóak évenkénti kiállításaink pályázataink, 

tenyészszemléink, egészségügyi szűrések, ivartalanítási program anyagi 

támogatása. Jelen vagyunk a facén, sajnos nem elég aktívan, valamint működik 

honlapunk, februártól készül komoly átalakítása. Az első években kiadtunk két 

könyvet, bemutató csoportot szerveztünk, ők népszerűsítették fajtánkat 

kiállításokon. Évekig támogattuk anyagilag a fajtamentést, ezt most ad hoc 

jelleggel tesszük, felhasználva meglévő adatbázisunkat is. MOFTEK 

vándorkupát hoztunk létre, melyet klubkiállításunkon 1 évre adjuk át a 

győztesnek, nagy előrelépés, hogy az utóbbi években csatlakozva a nemzetközi 

klubhoz átadhatunk Inter Champion várományos címet is. Sok gazda 

folyamatosan dolgozik kutyájával, az elismeréseknél róluk sem feledkezünk 

meg. Egyre nagyobb a családi programjainkon részt vevők száma. A fentiek 

ellenére sem dőlhetünk kényelmesen hátra, próbáljunk együtt gondolkodva 

kitalálni tagságunknak akár szakmai, akár szabadidős programot. Kérem 

legyetek ebben elnökségünk segítségére, várjuk ötleteiteket.  

 

Ha már beszéltem a stabilitásról, akkor néhány adat: 

 

Nem volt rossz döntés annak idején, hogy egyesületünk közhasznú legyen, nem 

számíthatunk a felajánlásokból milliókra, de itt is szeretnénk megköszönni a 

tavalyi: 225.000.-Ft-ot. 

 

2018. december 31. zárás. 

Bank: 251.297.-Ft, pénztár: 885.925.-Ft összesen: 1.137.222.-Ft 
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2018 éves beszámolónkat és közhasznúsági jelentésünket a szokásos módon 

könyvvizsgáló készítette el, a tisztelt közgyűlés jóváhagyása után hivatalosan is 

benyújtjuk, már megtekinthető honlapunkon is. Eredményünk ismét pozitív: 

 

A tavalyi beszámolóban is foglalkoztam vele, de sajnos nem tudom, hogy 

pozitívan zárult-e annak a felajánlott mobil kennelnek a sorsa, melyet 

egyesületünk szakmai vezetője Székely Gyöngyvér ajánlott fel. Célunk a 

fajtamentés segítése oly módon, hogy ahol a kennel fel van állítva (más 

fajtamentő szervezetek által is használt helyen), szükség esetén elhelyezhető 

legyen a mentésre váró orosz terrier. Ha Gyöngyvér erről majd mondana néhány 

szót, azt megköszönném.  

 

Honlap: itt is köszönöm Kóti Kata munkáját, aki a jelenlegi állapot felmérését 

elvégezte honlapunkon, javaslatokat tett egyes részek megszüntetésére, mások 

átdolgozására, kiegészítésére. A képek és az eredeti arculati szín is lecserélődik 

majd, ezt a munkát februárban elkezdjük, megtaláltam a megfelelő embert, aki 

időt is tud erre áldozni. Beszéltem ügyvéddel, aki kiegészíti az új szabályozási 

rendszer a GDPR előírásai szerinti részeket is. Egy nagyobb lélegzetű anyag már 

elkészült, Ági nagyon részletesen írt az orosz fekete terriereket érintő 

betegségekről, ezt itt is köszönöm, köszönjük munkáját. Arról tehát véglegesen 

letettünk, hogy megszüntetjük: Hosszú távú célunk az, hogy az új tulajdonosok 

is hasznos információkhoz jussanak, de az a tapasztalatunk, hogy a régi gazdák 

is szívesen böngészik. Nagyon bízom benne, hogy az évek óta csak ígéretként 

elhangzott honlap átalakítás megtörténik ebben az évben. 

 

Nem kiemelve egyetlen kutya kiállítási eredményeit sem, valamennyiünk 

nevében gratulálok a hazai és nemzetközi mezőnyben elért eredményekhez a 

tenyésztőknek, gazdáknak és a kiválóan teljesítő kutyáknak. A kiemelkedő 

eredmények mögött sok/sok felkészítéssel töltött óra van, így a gratuláció szól a 

póráz végén álló felvezetőnek is, aki egyre többször maga a kutya gazdája. 

Együtt átélni a sikert felemelő érzés, jó látni a közösen elért kiváló helyezések 

után a közös örömet, legyen szó kiállításról, vagy munkavizsgáról  

  

Köszönöm türelmeteket, remélem nem voltam túl hosszú. 

 

Az elmúlt évünk kicsit mozgalmasabbra sikerült, elnökségünk úgy látja, hogy 

újabb és újabb tagokkal bővülő csapatunk sikeres rendezvényeket tudhat maga 

mögött. Itt is arra kérlek, kérünk benneteket, hogy akár negatív véleményeteket 

is osszátok meg velünk, tudjunk változtatni, más jellegű programokat is 

szervezni részetekre, ha arra igény mutatkozik. Mi nyitottak vagyunk, én 

személy szerint a jövőben is szívesen intézem tagjaink ügyes/bajos dolgait is.  
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A befejező mondatok előtt még szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy 2018-

ban ismét bizalmat szavazott a MEOESZ közgyűlése, 5 évre felügyelő bizottsági 

tag lettem. Továbbra is feladatom a Junior Handler versenyek, képzések, 

gyakorlások, tanfolyamok bonyolítása, ez kiegészül még ettől az évtől a 

gyerek/kutyapár versenyekkel is.  

 

Köszönöm elnökségünk nevében a bizalmatokat és külön köszönöm azok 

segítségét, akik 2018-ban is bármilyen módon segítették munkánkat/munkámat. 

 

Szeretném bejelenteni, hogy elnökségünk tagja Virág Csaba egyéb 

elfoglaltságai, időhiány miatt a jövőben nem tudja vállalni feladatait, így a 

közgyűlés napirendre tűzte 1 fő új elnökségi tag, illetve 2 fő tenyésztési 

bizottsági tag választását. Köszönöm Csaba munkáját, a vele folytatott 

személyes beszélgetés után be kellett látnom, hogy nem tud időt szakítani erre a 

munkára. Az utóbbi időben előfordult, hogy jelezte részvételét az elnökségi 

ülésre, aztán az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani halaszthatatlan 

teendői miatt, pedig szerettet volna jönni. 

 

Csaba-köszöntés.  

Vágyaink teljesüléséhez kívánok mindannyiunknak sok erőt, derűt, jó 

egészséget, békességet! 

Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor egy év múlva! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.  

 

Ha kérdésetek lenne a beszámolóval kapcsolatban tegyétek fel, majd kérem a 

2018-as beszámolóm elfogadását a közgyűléstől. 

 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna   

elnök 


