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Elnöki beszámoló a 2017-es év munkájáról 

2018. február. 03.közgyűlés  
 

Elnökségünk nevében még egyszer köszöntöm tagjainkat, az új belépőket, 

valamint vendégeinket. Közgyűlésünket a korábbi évekkel ellentétben egy kicsit 

előre hoztuk, ennek praktikus okai is vannak, elkészültünk a tavalyi év 

gazdasági beszámolóival, valamint ebben az évben korábban szeretnénk 

megtartani jubileumi klubkiállításunkat is. Ezzel kapcsolatban szeretnék veletek 

megosztani néhány tervezett programot, arról kérni a véleményeteket, esetleg 

más javaslatot. 

 

Közgyűlésünket most is összekapcsoltuk az Év kutyája, Év tenyésztője 

pályázatok díjainak átadásával, illetve az idén már elismeréseket kapnak a 

tavalyi évben sikeresen vizsgázott kutya/gazda párosok is.  

 

Az ebéd közben és azt követően kötetlenül beszélgethetünk szeretett fajtánkról 

is. 

 

Néhány szóban röviden a múlt évről. 

 

Azt gondolom, hogy véglegesen elfelejthetjük azokat a negatívumokat, amit 

fajtagondozó egyesületünk a korábbi állami beavatkozásnak köszönhet. Nem 

voltak probléma mentes éveink, de átvészeltük és a tavalyi évben már teljes 

jogúan működhettünk fajtaklubként.  

A MEOE Szövetség elnökségi határozata értelmében egy fajtában két fajtaklub 

működhet (a másik a Karakán klub egyesület). Sajnos többszöri egyeztetésünk 

dacára sem sikerült az ő gyűjtőklubjuk és a mi fajtaklubunk tenyésztési, 

tenyészszemle szabályzatait harmonizálni, de ezt már nem is erőltetjük, 

mindenki más szakmai szempontok szerint működik. Mi még mindig fontosnak 

tartjuk a szűrések fontosságát (támogatjuk is anyagilag ebben klubtagjainkat), 

illetve megteremtjük a tenyészszemléknél az előírásoknak megfelelő hátteret is. 

Nem kívánunk azzal foglalkozni, hogy az elmúlt évben náluk sor került olyan 

minősítések kiadására, ahol a kötelezően előírt őrző-védő munkát nem 

teljesítette a kutya. Ezt hivatalosan jeleztük, azt ne kívánjátok, hogy elmondjam, 

hogy a válasz milyen hangnemben fogalmazódott meg. A személyes 

véleményem, hogy az ottani tagság jó része, beleértve a tenyésztőket is 

felelősségteljesen gondolkodik, egy/két ember van, aki még mindig a saját feje 

után megy, meg van róla győződve, hogy az évtizedes tapasztalatai is 

elegendőek a kynológiai munkához. Azt nem vitatom, hogy ez is szükséges, de 

ehhez párosulnia kellene a ma már viszonylag elérhető áron és megfelelő 

körülmények között végzett szűréseknek is. A baj csak az, hogy semmivel se 
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jobb áron tudja az a tenyésztő értékesíteni a kölyköket aki lelkiismeretesen szűr, 

mint az aki ezt egyáltalán nem teszi meg.  

 

A közeledés, együttműködés sem valósult meg a két egyesület között, sőt azt is 

személyes sértésnek veszik, ha klubkiállításukra elmegyünk, az meg egyenesen 

kiváltja a haragjukat, ha még eredményeket is elhozunk az orruk elől. Talán a 

legcélravezetőbb, ha ezekkel nem törődünk, tesszük a dolgunkat, aki pedig úgy 

határoz, hogy bármelyik rendezvényünkre eljön azt szeretettel fogadjuk. 

Talán ez a fajta hozzáállásunk egyszer beérik, bár én inkább sokszor egyéni 

sérelmeket látok a vélt, vagy valós ellentét mögött, ezzel pedig csak akkor 

lehetne valamit kezdeni, ha elindulna egyfajta kommunikáció, de az ugye nincs. 

 

Egyesületünk 10 éves fennállása alatt voltak éveink, amikor két kiállítást is 

rendeztünk, de sajnos az utóbbi években az igen csekély nevezési létszám miatt 

elnökségünk döntése alapján már csak a klubkiállítás megrendezését tartottuk 

rentábilisnak. Itt szeretném elmondani, hogy én magam többször felvetettem a 

másik klub (baráti kör) vezetőjének, hogy tartsunk közös szervezésben kiállítást, 

ahova meghívhatnánk neves bírót is, de erre az ötletemre se volt fogadó készség 

Amit viszont közösen kell megszerveznünk, a 2021-es kiállításhoz kapcsolódó  

klubkiállítás, mert a nemzetközi klub kifejezett kérése ez, miután mindketten 

rendelkezünk tagsággal, így egyik klub sem élvezhet ott majd előnyt. Reméljük 

ez majd zökkenő mentes lesz, bár a 2021 még messze van.  

 

2017-ben októberben Sona Heldova bírónő fogadta el meghívásunkat, 13 fővel 

rendeztük Komáromban a klubot, ahol kiadtuk a nemzetközi várományos 

címeket is. Sajnos az idő nem volt nagyon jó, de ennek ellenére sikeresen 

lebonyolítottuk. Minden nevező ajándékot kapott, az osztálygyőztesek, 

klubgyőztesek szép kupákat is, valamint kiadtuk a MOFTEK Vándordíjat is. A 

szponzorunk sajnos nem stabil, ezt az idei jubileumi klubkiállításunkra meg kell 

oldanunk. 

Ha már szóba került a jubileumi klub, szeretném előzetesen nektek elmondani, 

hogy egyrészt egyesületünk 10 éves fennállását ünnepeljük, de idén 35 éve 

annak, hogy fajtánk honosítása hazánkban megtörtént. A klubra terveink szerint 

meghívnánk Dr Gömze László urat, de tervezzük azoknak a tenyésztőknek a 

meghívását is, akik ebben az időszakban aktívan tenyésztettek, még ma is 

tenyésztenek, vagy már nem, de figyelemmel kísérik még mindig fajtánk sorsát. 

Jó lenne egy grouming bemutatót is tartani, de ez egyelőre még csak ötlet, nem 

fogalmazódott meg, hogy milyen formában tudnánk lebonyolítani. Remélem 

minél többen elfogadják meghívásunkat. Persze ez csak egy ötlet, ha esetleg 

bárkinek még lenne javaslata azt megköszönném, pl. gondolkodhatnánk 

valamilyen bemutatón is, bár a Szilvásváradi kiállítás keretén belül ezt nem 

biztos, hogy meg tudjuk valósítani.   
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Sajnos az igen stabil Josera sátrunk még mindig szépen összecsomagolva várja, 

hogy történjen vele valami. Ha valakinek az ismeretségi körében lenne olyan, 

aki esetleg meg tudná valósítani, hogy sérülés nélkül átalakítja azt 

megköszönném. Sőt az is segítség lenne, ha valaki felvállalná, hogy megkeresi a 

megfelelő helyet ahova el tudnánk vinni, a szállítását megoldanánk. Nagy 

hasznát vennénk a kiállításon, a minősége kiváló és szinte még új. Ha lenne 

stabil táptámogatónk, felkerülhetne rá a logója, akár levehető formában is. 

 

Tavaly is terveztük, de többszöri egyeztetések után sem valósultak meg a 

közösségi programjaink, bár egy/két orosz feketés család, barátok összejöttek 

találkákra, de egyesületi szervezés most elmaradt. Ebben én is hibás vagyok, 

erre jobban oda kell figyelni, idén ezt kiemelten kezelem, kezeljük. 

 

Újdonság egyesületünk életében, hogy tavaly csatlakoztak hozzánk a junior 

handler sporttal foglalkozó gyerekek. A kiállításokon a BIS program előtt 

mutathatják be tudásukat kutyájukkal, egy speciálisan csak számukra előírt 

formációkat kell hibátlanul végig csinálniuk. Nagyon szép eredményeket értek 

el az év végi kvalifikációs versenyen is, itt is gratulálok mindenkinek, a 

nyerteseknek külön is, sajnálom, hogy nem tudtak eljönni a közgyűlésünkre, 

remélem legközelebb majd itt is köszönthetjük őket.  

 

A szép kiállítási eredmények, szép vizsgaeredmények, szép junior handler 

eredmények, mellett sokszor voltunk bizony szomorúak is. 

Talán az alábbi idézet fejezi ki leginkább érzéseinket, amit a szívünkhöz közel 

álló orosz fekete terrierek elvesztése után érzünk 

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek (Juhász Gyula) 

 

Az emlékezés gyertyáját meggyújtom, gondoljunk rájuk szeretettel.  

  

10 éve alakult egyesületünk és bizony voltak olyan nehéz éveink, amikor erősen 

gondolkodtunk önállóságunk feladásán, de a tagság, elnökség támogatásával 

átvészeltük a nehézségeket. Az sem mindig könnyű, hogy újdonságokat, 

programokat találjunk ki, hisz sajnos igen nehezen mozdulnak meg tagjaink, 

ennek sokszor időhiány is az oka. Persze vannak, akik önállóan rendszeresen 

járnak iskolába kutyusokkal és kisebb baráti társaságok is kialakultak. Az idén 

szeretnénk megvalósítani nyílt napunkat, reméljük az előzetes érdeklődést látva 

ez sikeres lesz. Azt is el kell mondanom, hogy bizony ezek a szervezések 

mindig Budapesten, vagy Pest környékén vannak és a vidéki tagjaink sajnos 

anyagi megfontolásból nem mindig tudnak eljönni, ami érthető. Talán sikerül, 

ha idén nem is, de a következő években egy hasonló Partyt rendezni, ami 
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Körmenden volt évekkel ezelőtt. Az anyagi forrásaink stabilak, a kiállításon túl 

ezekre a rendezvényekre is tudjuk fordítani közös pénzünket. 

Itt megint csak azt kérem, ha bárki ötletével, szervezéssel tudná segíteni 

munkánkat, azt megköszönnénk.   

 

Ha már említettem az anyagiakat, nézzük december 31-én hogy álltunk:  

  

Közhasznú egyesületként az 1%-ból 201.385.-Ft-ot kaptunk, amit itt is 

megköszönünk a felajánlóknak. 

 

Bank: 607.778.Ft, pénztár: 526.590.-Ft összesen: 1.132.368.-Ft 

 

Éves beszámolónkat, a közhasznúsági jelentést a korábbi évekhez hasonlóan  

független könyvvizsgáló készítette el, a tisztelt közgyűlés pedig ma jóváhagyta, 

honlapunkon nyilvánosak az adatok. Mérlegeredményünk a 2016-os évhez 

képest ismét nyereséget mutat. az évet + 23.517.-t-tal zártuk.  

 

Évekig támogattuk a fajtamentő egyesületet, ugyan nem nagy összeggel 

(nevezési létszám x 500.-Ft), de egyetlen egy alkalommal sem kaptunk 

visszajelzést arra vonatkozóan, hogy támogatásunkat mire fordították, persze 

tudjuk, hogy jó célt szolgált, de jól esett volna, ha tudjuk, hogy melyik kutyus 

mentésébe segítettünk. Szerencsére az utóbbi években nem sokszor volt arra 

szükség, hogy orosz feketét kellett menteni (bár pont most van egy megkeresés, 

de ő nem biztos, hogy oft, ráadásul chipes is, de nem regisztrált). Átalakult a 

fajtamentés vezetése is, jelenleg már Szöllősi Mariann vállalta fel, hogy csinálja, 

ő viszont kéri és igényli is segítségünket. A jövőben is úgy gondoljuk, hogy 

konkrét megkeresés esetén segítünk, propagáljuk, meglévő nyilvántartásunkat is 

igénybe lehet venni. Egyesületünk szakmai vezetője Székely Gyöngyvér 

felajánlott egy mobil kennelt, amit majd még rendbe kell hozni, de a jövőben így 

arra is lesz lehetőség, hogy egy adott civil szervezettel közösen együttműködve 

a kennelt ott elhelyezve átmenetileg el tudjuk szállásolni majd a mentett kutyust. 

Itt is köszönjük Gyöngyvérnek, idén ezt szeretnénk megvalósítani és erről a 

fajtamentő egyesületet is tájékoztatni fogjuk. 

 

Pontrendszerünk átdolgozása került, így már a minor puppy és puppy 

osztályokban is tudunk kiadni elismeréseket, de idén már a sikeres vizsgát tett 

kutya-gazda párosoknak is szép kupákat csináltattunk.  

    

Honlap: korábban már beszéltünk az esetleges megszüntetéséről, hisz nagyrészt 

már a facén zajlik a beszélgetés, de végül arra jutottunk, hogy sok hasznos, 

állandó információ van rajta, amik érdekelhetik az új kutyásokat is. Csak egy 

apróság, hogy most mikor felmerült, hogy az idei jubileumi klubkiállítás 
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meghívóját szerepeltessük a kiállításainkon fajtagyőztes címet elért kutyákat, 

simán 10 évre visszamenőleg ki tudtam gyűjteni a kiállítási eredményeket.  

A honlap átalakítás sajnos nagyon lassan halad, munkatársaim dolgoznak rajta, 

talán ez év második felére már látható lesz az új felület, ami mindenképpen 

kutyabarát/ügyfélbarát lesz. Lehetőséget adunk arra tagjainknak is, hogy önálló 

oldalon on-line felületen be tudjanak mutatkozni, felkerülnek majd a 

tenyészkutyák, de a szűrési eredményeket, vizsgaeredményeket is 

megjelentetjük majd. 

  

Idén sor kerül hamarosan arra is, hogy a különböző kutyaiskolákba járó orosz 

feketék képezhetőségét, taníthatóságát be tudjuk mutatni. Akik kilátogatnak 

majd mind az alapokról, mind a már vizsgázott kutya/gazda párosok tudásáról 

láthatnak majd bemutató gyakorlatokat. Mindez az iskola vezetőjének és 

segédeinek szakszerű segítségével, tét nélküli versenyeken keresztül, játékos 

formában történik majd.  

 

Ismét csak valamennyiünk nevében gratulálni tudok a kiemelkedő kiállítási 

eredményekhez, a tenyésztőknek, gazdáknak és a kiválóan teljesítő kutyusoknak 

is, akik mind a hazai, mind a nemzetközi mezőnyben bizonyítottak. Ne 

feledkezzünk el a felkészítők munkájáról sem, hisz a sikeres kutya mögött profi 

kozmetikusok, esetenként profi felvezetők is állnak.  

  

Köszönöm türelmeteket, remélem nem voltam túl hosszú. 

 

Visszatekintve az elmúlt egy évünk egy kicsit csöndesebb volt elmaradtak a 

közösséget is megmozgató rendezvények, Viszont maroknyi kis csapatunk 

stabilan kitart és szerencsére mindig vannak, akik megismerve munkánkat 

csatlakoznak hozzánk (most is üdvözölhetünk körünkben új tagokat). Reméljük 

lehetőségeikhez mérten bekapcsolódnak majd munkánkba. Ahogy eddig is, ezt 

követően is tagjaink bármilyen ügyes/bajos dolgait intézzük, forduljatok 

hozzánk bizalommal. 

Ne habozzatok, ha ellenvéleményetek van, nyugodtan vitassuk meg, bár erre 

nem mindig tartom alkalmasnak a facén történő eszmecserét, sokkal 

célravezetőbb, ha személyesen váltunk erről szót, erre mindig tudok időt 

szakítani. 

 

Elnökként tudom, hogy követek el hibákat, de a munkámat ért kritikai 

bírálatokból tanulok, így hibás döntéseimet is javítani tudom. 

 

A legfontosabb, hogy szeretett fajtánk az orosz fekete terrier érdekében közösen 

tudjuk kialakítani a mindenki számára elfogadható egyezséget.  
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Köszönöm elnökségünk nevében a bizalmatokat és külön köszönöm azok 

segítségét, akik 2017-ben is bármilyen módon segítették munkánkat/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.  

 

Köszönöm és kívánok még egyszer mindenkinek erőt, egészséget, kutyusoknak 

hosszú életet. 

 

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

közgyűlést, hogy fogadja el a 2017-es évi beszámolómat. 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna   

elnök 

 

 

 

 


