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Szeretettel köszöntelek benneteket elnökségünk nevében. A mai rendezvényünknek a 

közgyűlés után és még az ebéd előtt lesz egy ünnepélyes része: fajtagondozóként első 
alkalommal adjuk ki a meghirdetett Év kutyája, Év tenyésztője pályázatainkra érkezett 
pontverseny díjait. 

 
Engedjétek meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt évről, rendezvényeinkről és gazdasági 

helyzetünkről. 
Tavalyi évünk január 30-án a felvezetői tanfolyammal összekapcsolt közgyűléssel indult.  
Olyan helyszínt kellett keresnünk, ahol a kutyákat is beengedik, így Sukorón találkoztunk. 

Sajnos az idő csak a kutyáknak kedvezett, a sátorban a fűtés ellenére nagyon hideg volt. 
A közgyűlésen viszont sok kérdésben döntés született, így elfogadtuk egyesületünk előzőleg a 

tagok felé véleményezésre kiküldött tenyésztési és tenyészszemle szabályzatait, valamint 
tenyésztési bizottságot választottunk. A szabályzatokat ezt követően beadtuk a MEOE felé. 
Elnökségük változtatás után ugyan, de elfogadta és felkerült mind a saját, mint a MEOE 

honlapjára is. 
 

Éves tenyészszemléink és kiállításaink helyszíneit, időpontjait szintén elfogadta a MEOE 
elnöksége. 
Kezdeményeztük, hogy a szemléken a tenyésztési bizottság kijelölt tagjai részt vehessenek, 

melyet a vidéki szervezetek igen pozitívan fogadtak. A személyes jelenlét megvalósult, de azt 
el kell mondjam, hogy sajnos a gazdák nem minden esetben tartották be a szabályzatban 
leírtakat, itt főleg a kötelezően előírt szűrésekre gondolok. 2011-ben még tettünk engedményt, 

a kutya részt vehetett a szemlén, de véglegesen csak a szűrési igazolások bemutatása után 
kaphatja meg a minősítést. A szűrések betartására 2012-ben igyekszünk még 

nyomatékosabban felhívni a figyelmet, honlapunkon ezzel kapcsolatban közzétettünk egy 
rövid ismertetőt, de az idei szemlék előtt erre még külön is felhívjuk a jelentkezők figyelmét. 
Rendelkezünk a kutyák súlyméréséhez szükséges digitális, bárhol felállítható mérleggel, az 

azonosításhoz chipleolvasóval. Tervezzük még mérőbot megvételét is, de sajnos eddig nem 
találtunk megfelelőt.   

Törekedtünk arra az elosztásánál, hogy az ország minden régiójába és minden évszakban 
legyen szemle, a főtenyészszemléket pedig összekapcsoltuk kiállításainkkal. 
 

Májusban tartottuk III. Speciál CAC kiállításunkat, melyet a Székesfehérvári CACIB keretén 
belül rendeztünk meg. Bírónak Harsányi Péter urat kértük fel, aki azt hiszem minden részt 

vevő megelégedésére bírált. Az idő ugyan nem volt kegyes hozzánk és nevezési létszámunk is 
elmaradt a vártnál, de ennek ellenére jó alkalom volt egy kis eszmecserére, kötetlen 
beszélgetésre. 

 
Néhány szó a bemutató csoportról. Sajnos az év közben kapott felkéréseknek mind a csoport 

vezetője, mind a fellépő kutyák betegsége miatt nem tudtunk eleget tenni. Ennek ellenére az 
őszi időszakra a csoport, ha kisebb létszámmal is, de ismét összeállt, életképes. Újabb 
koreográfiát betanulva 2012-ben már reméljük, hogy mind a tavaszi, mint az őszi időszakban 

is fel tudnak lépni. 
Ide kapcsolódik, hogy az orosz feketések közt többen foglalkoznak kutyájuk képzésével is és 

igen kiemelkedő vizsgaeredményekkel büszkélkedhetnek. Sajnos információ hiány miatt csak 
néhány kutya eredménye van meg, de ezt is szeretnénk a későbbiekben bővíteni. 



 

  
Kóczi István- Big Black Nose Fortuna HPO-01 (nagyon jó) 

Tankó Csaba-Jackpot Mustang engedelmes kísérő kutya BH 
Landi Éva- Jackpot Matrix engedelmes kísérő kutya BH 
 

 
2011. október. 22-volt az a nap, amire már nagyon vártunk. Az évek óta tartó sok-sok buktató, 

bizonytalanság, külső gáncsoskodás után elértük azt, amit a gyűjtőklubból való kilépésünkkor 
célul tűztük ki: önálló fajtagondozó egyesületként megrendeztük első klubkiállításunkat. 
Én személy szerint is óriási lelkesedéssel és minden részletre kitérő odafigyeléssel készültem 

klubkiállításunkra és ehhez mind az elnökség, mind a tagság támogatását is megkaptam. Jó 
érzés volt, hogy tagjaink közül is többen felajánlották segítségüket, amit szeretnénk a jövőben 

is igénybe venni. Már az idei kiállításoknál kérjük, hogy egy-egy előre meghatározott 
részfeladatot vállaljanak majd fel tagjainak: pl. ring előkészítés, ajándékok kiosztása, nevezési 
díjak rendezése, stb. 

A helyszínen is elmondott és később írásban tőletek kapott vélemények is megerősítették, 
hogy akkori döntésünk helyes volt. Megvalósítottuk azt, hogy nem kellett figyelnünk más 

fajtásokra, nyugodt légkörben bírált Stefan Sinkó úr, fajtánkat bíráló meghívott vendégeink is 
örömmel vállalták a felkérést a különdíjak odaítélésénél, megfelelő volt a parkolás, értékes 
díjak kerültek kiadásra, de minden nevezett kapott ajándékot, finom volt az ebéd és, bár ebbe 

nem tudtunk beleszólni, de gyönyörű volt az időnk. A kiállításon külön gyűjtöttünk a 
fajtamentőknek és a 9.000.-Ft-ot átadtuk képviselőjüknek. A gazdasági résznél külön fogom 

ismertetni a felmerült költségeket, de annyit előzetesen, hogy törekedni kell a jövőben a 
nagyobb nevezési létszámra, mert az így felmerült nagyobb költségek miatt még mindig az 
látszik kifizetődőnek, hogy CACIB mellett, illetve azt is fontolóra vehetnénk, hogy más 

fajtával együtt rendezzük kiállításainkat és itt gondolok majd a világkiállításhoz kapcsolódó 
klubkiállításra is. Az ajándékok vásárlásánál nehezen megoldható, hogy 30-40 db-ot vegyünk 

csak meg, főleg a költségek miatt, de az így megmaradt szóró ajándékok később is 
felhasználhatók lesznek, pl. majd a világkiállítás melletti klubkiállításon. 
 

Elmondhatom, hogy az előző évekhez hasonlóan igen kiemelkedő kiállítási eredmények 
születtek 2011-ben is. Mind az európa, mind a világkiállításon is szépen szerepeltek a kutyák. 

Hazai CAC és CACIB kiállításokon, de a környező országok kiállításain is nem egyszer állt 
orosz fekete terrier fajtacsoport, de BIS helyezettként is dobogón. 
Néhány adat, mely közel sem teljes, hisz annak ellenére, hogy egyre több kiállítási eredményt 

kapunk meg tőletek és kerül fel honlapunkra, itt még bizony mindig van javítani való. Főleg a 
külföldi kiállítások eredményei hiányosak, sokszor a saját kutya eredményén kívül (amire 

természetesen így is büszkék vagyunk), nem tudjuk a többi indulót. 
Eredmények 2011-ben: sem időbeli, sem fontossági sorrend nincs a felsorolásban és 
amennyiben valakit véletlenül nem említek meg, azt segítségetekkel pótolom. 

A sok kitűnő, ResCAC, és ResCACIB eredményeken túl, HPJ-RPJ-12, CAC-CAJC 65, 
CACIB-12. 

HFGY-fajtagyőztes-Boris Dargasov Tigaro-Figaro, Töreki Jódi Acemen , Jackpot Matrix, 
Diamant Iz Bogoroditskoi, Best In Show Iz Chigasovo, Big Black Nose Fortuna, Masha S 
Zolotogo Grada, Dasii Vasilii Iz Bogorodistkoi, Divokii Iz Bogoroditskoi, 

BOG - fajtacsoport győztes helyezett-Best In Show Iz Chigasovo, Big Black Nose Fortuna, 
Dasii Vasilii Iz Bogoroditskoi, Boris Dargasow Tigaro Figaro, 

BIS- helyezett- junior és felnőtt- Cara Dzsin Keysi, Dasii Vasilii Iz Bogorodistkoi, 
Champion Show- Chernaja Zvezda Bleszk, Bolemila Maximina Iz Bogoroditskoi, 



Junior Derby Vinner-Billi Boy Iz Chigasovo, Cara Dzsin Keysi, 

Orosz fajták kiállítása, Best In Chow Iz Chigasovo és Blek Rossi Fangorn Klub Vinner 2011 
címek mellett BIS helyezést is elért. 

Speciál CAC és klubkiállításunkon elért eredményeket, valamint a különdíjakat kapott 
kutyákat honlapunkon megjelentettük. 
 

Ne feledkezzünk meg a jövő nemzedékékről sem, hisz számos kölyök osztályos nagyon 
ígéretes cím is született. 

 
Engedjétek meg, hogy most is emlékezzünk az örök vadászmezőkön játszó kutyusainkra: 
tiszteletükre gyertyát gyújtok. 

 
Honlapunkról pár szót: a szakmai részt a törvényben előírt közhasznú egyesületre vonatkozó 

szabályok szerint közzétesszük, így az elnökségi, közgyűlési időpontokat, az ott készült 
jegyzőkönyveket és az éves gazdasági jelentéseinket. 
Felmerült a honlap teljes arculatának átalakítása is, de ez egyrészt anyagi kérdés, másrészt 

ehhez jó lenne egy hozzáértő segítő, aki elvállalja és a tervezéstől a végső megvalósításig 
betölti a manager szerepét. 

Megvalósult az is, hogy ma már többen külső hozzáféréssel rendelkeznek, így az 
aktualitásokat ők is fel tudják tenni. 
Szintén igény, hogy még több és aktuális információ kerüljön fel: pl. tenyészszemlén részt 

vett kutyák, a champion kutyák helyére az aktuális tenyészkutyák, aki nem rendelkezik saját 
honlappal a tenyésztők közül arról egy rövid bemutatkozás stb. Jogos felvetések, egy gond 

van csak, hogy a megvalósításhoz külső segítséget nem kapunk. Hiába kérjük az adatokat nem 
kapjuk meg és sajnos a MEOE nyilvántartása sem tökéletes. Ezzel csak azt szeretném 
érzékeltetni, hogy hiába van lehetőség, ha nincs meg még a minimális fogadó készség sem. 

 
Sajnos ezt a közömbösséget tapasztaltuk akkor is, amikor az elmúlt években született 

almokról kértünk adatokat a tenyésztőktől. Természetesen volt aki megküldte, sőt régi 
katalógusokból még keresett hozzá neveket, de az igazán sok almot lehozó tenyésztőktől 
semmi adatot nem kaptunk. Erre azért volt szükségünk, mert van még egy utolsó lépés ahhoz, 

hogy teljesen függetlennek mondhassuk magunkat és ez az állami elismertség. Ennek 
előkészítő munkáiban páran igen tevékenyen részt vettek, így Kovács Gyuszi, Landi Évi, 

Meglécz Bea, Székely Gyöngyvér. A minisztérium felé határidőre beadtuk a szükséges 
mellékletekkel kérelmünket, melyet ki kellett még egészíteni a fent említett listával is. 
Egyelőre döntés még nem született, illetve kaptunk egy hivatalos levelet, hogy a határidőt 

2012 augusztusig meghosszabbították. 
Az elmúlt évek adatbázisának összeállításában tevékenyen részt vevő tenyésztők segítségét itt 

is szeretném megköszönni, valamint külön kiemelném Meglécz Bea munkáját, aki a 
megküldött adatokat rendezte. Jelenleg tehát birtokunkban van egy majdnem teljes 
törzskönyvi nyilvántartás, melyet még ki fogunk egészíteni a kezdeti években született 

almokkal, de ezekhez csak 2012-ben kapunk hozzáférési lehetőséget a MEOE-ban. 
 

Rövid pénzügyi áttekintés a 2011-es évi bevételekről és kiadásokról. A mérlegünk és 
eredmény kimutatásunk az előírt határidőre elkészült és a mai napon jóváhagyta a tisztelt 
közgyűlés. Feltettük honlapunkra is és a mérlegről röviden annyit, hogy a 2011-es évet 

138.310.-Ft eredménnyel zártuk. 
Ez ugyan kevesebb, mint az előző években, de ez kizárólag csak azért van, mert a 

klubkiállításra egy kicsit több volt a kiadásunk, de ettől még anyagi helyzetünk stabil, illetve a 
megvett ajándékok jó része később is felhasználható. 



 

2011-ben első alkalommal 1%-ot is gyűjthettünk és ez, valamint az egyéni kisebb 
támogatások stabil pénzügyi helyzetet teremtettek. 2012-ben még szélesebb körben 

igyekszünk közzétenni a hivatalos gyűjtést. 
 
Szponzori támogatásból meg tudtuk venni a szemlékhez szükséges mérleget, a chipleolvasót 

és megvettük a klubsátorunkat, amit mindkét kiállításunkon már használtunk is. 
 

Taglétszám alakulása: 2010-hez képest nem változott taglétszámunk, a stabil 35 fő 2011-ben 
is megvolt. Sajnos ezen változtatnunk kell, mert egyesületünk elsődleges bevételi forrása a 
tagdíj és nevezési díj.  A tagdíj mértéke az év elején 7.500,-Ft-ra nőtt és ebből 5.000,-Ft 

maradt egyesületünknél, de még ez is kevés és sajnos a kiállítási nevezések is lecsökkentek. 
El kell azon gondolkodjunk, hogy elfogadjuk más fajtások csatlakozását is mint tagokat, 

akiknek csak a MEOE tagság a lényeges szempont. Megkeresést kaptunk már például a 
megszűnt westi klubtól is. 
 

Néhány számadat: 
Nevezési díjak: 207.700.-Ft, tagdíjak: 164.500-Ft. 

Kiállítási katalógus, bírálati lapok:60.397.-Ft, területbér: 90.000.-Ft, szakhatósági 
engedélyek:12.500.-Ft, bírók tiszteletdíj: 52.350.-Ft, szállás-utazás: 12.300,-Ft, járulékok: 
53.000.-Ft, ebéd: 155.000.Ft (január 30-i rendezvény is  benne van), kupák a kiállításokra: 

31.400.-Ft, 129.580.-Ft, bírói ajándékok: 16.980.-Ft, 5.597.-Ft. 
Bélyegzők-posta-bankköltség: 49.165.-Ft, 

Szűrés: 4/2.000.-Ft, hirdetés: 93.750.-Ft ( nem sok értelme van, de azon jó lenne 
elgondolkozni, hogy egy fajtaismertetőt megjelentessünk, …..volt.). 
2011 év végi záró egyenlegek: bank: 280.317.Ft, pénztár: 410.714.-Ft. 

 
A fenti bevételek és kiadások bizonylataiba minden tagunk bármikor betekinthet, ha kérdés 

merülne fel arra reagálunk. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattátok beszámolómat és az elmúlt négy évre visszatekintve 

szeretném elmondani, hogy a legjobb tudásom szerint igyekeztem a rám ruházott feladatokat 
elvégezni és azon a tőletek jogosan érkezett kritikákat figyelembe véve javítani. 

Egyesületünket a felettes szervek felé képviseltem, jó kapcsolatot ápolok mind a MEOE 
vezetésével, mind munkatársaival. Tagjaink hivatalos ügyeit lehetőség szerint pár napon belül 
elintézem, a MEOE felé hivatalos és pénzügyi kötelezettségeinket határidőre teljesítem. 

Úgy érzem, hogy a választott alelnökökkel a néha felmerült nézet különbségek (és nem 
ellentétek) ellenére is jól tudtunk együtt dolgozni, valamennyien a tagság érdekeit szem előtt 

tartva végeztük munkánkat. 
 
Elnökségünk nevében megköszönjük a tagság bizalmát és ezennel hivatalosan lemondunk. 

Kívánjuk, hogy legyetek részesei egy továbbra is jól működő klubéletnek, sikeres tenyésztői 
és kiállítói pályának. Ehhez kívánunk mindenkinek erőt, egészséget és sok-sok pénzt. 

 
Kérem, hogy esetleges kérdéseiteket tegyétek fel és ezt követően tisztelettel kérem 
beszámolóm szíves elfogadását. 

 
Dobainé Tar Zsuzsanna sk. 
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