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Elnöki beszámoló a 2012-es év munkájáról 

2013. február. 09. közgyűlés  
 

Elnökségünk nevében sok szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Az előzetesen 

kiküldött meghívó szerint a mai évadzáró rendezvényünk a közgyűlést követően 

a szokásos Év kutyája, Év tenyésztője pályázatainkra érkezett pontverseny 

díjainak átadásával folytatódik, majd egy kötetlen, ebéddel egybekötött 

beszélgetéssel ér véget. 

 

Rövid áttekintés az elmúlt év rendezvényeiről és gazdasági helyzetünkről. 

 

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt (ahol újabb négy évre bizalmat 

szavaztatok a mostani elnökségnek) és ezen a helyen tartottuk szokásos 

közgyűlésünket, melyen első alkalommal nyújtottuk át az Év kutyája, Év 

tenyésztője díjakat. 

Apró változtatást hajtottunk végre alapszabályunkban, melyet elfogadott a 

székesfehérvári törvényszék, valamint átestünk egy ügyészségi vizsgálaton is, 

mely szintén pozitív eredménnyel zárult.  

Az egyesületekre vonatkozó civil törvényben előírt kötelező változtatásokat is 

végrehajtottuk, többek között ide tartozik, hogy közhasznú egyesületként éves 

gazdasági jelentéseinket már nem csak nyilvánosan kell publikálnunk, hanem be 

is kell küldeni a bíróság felé, valamint könyvelésünket is át kellett alakítani: 

kettős könyvelést kell vezetnünk. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a hatályos 

jogszabályok szerint felépített program segítségével gépen vezetjük 

könyvelésünket, amit szintén be kell majd küldenünk a megfelelő helyre. Ami itt 

nagyon fontos, hogy egyesületünk működése során nem lehet veszteséges, de ezt 

mi megalakulásunk óta teljesítjük. A 2012-es évre vonatkozó konkrét 

számadatokról is beszámolok a gazdasági áttekintésnél. 

 

A tavalyi évünk már úgy indult, hogy a MEOE által is elfogadott tenyésztési és 

tenyészszemle szabályzatok szerint tarthattuk meg szemléinket (5 engedélyezett, 

2 saját szervezésű főtenyészszemle), melyeken minden esetben a választott 

tenyésztési bizottság vezetője, vagy tagja volt jelen, illetve elnökségünk tagjait 

is bevontuk. A kutyák súlyméréshez szükséges digitális mérleg, valamint a 

chipleolvasó rendelkezésre áll, sajnos a magasságmérő botot még nem sikerült 

beszereznünk, de tenyésztésvezetőnk folyamatosan keresi a megfelelőt.  

Törekvésünk továbbra is az, hogy az ország minden régiójában lehetőséget 

tudjunk adni, hogy a gazdák a hozzájuk legközelebb eső helyre tudják vinni 

szemlére kutyáikat. Annak ellenére, hogy a szabályzatokban pontosan rögzítve 

van, hogy mik a kötelező elvárások, sajnos még így is előfordult, hogy a bírálati 

lapot vissza kellett tartani, míg az előírt szűrési eredményeket igazoló 



 2 

dokumentumok nem érkeztek meg. Van aki ezt a mai napig nem mutatta be, 

viszont így kutyája nem is rendelkezik tenyészszemle minősítéssel.  

 

2012-ben is két kiállítást (Speciál CAC és klub) szerettünk volna tartani, de 

sajnos a május 26-ra hirdetett Speciál CAC-ot le kellett mondanunk. Az 

okokkal, hogy miért nem érkezett megfelelő számú nevezés többször is 

foglalkozott elnökségünk, de inkább a kiállításra járó gazdák számának 

csökkenésével és a mindenkit érintő gazdasági hatásokkal magyarázható a 

távolmaradás. Elnökségünk ugyan tett arra javaslatot, hogy az ősz folyamán 

tartsuk meg a kiállítást, de miután klubkiállításunk szeptemberben volt, így nem 

láttuk annak realitását, hogy az őszi időszakban még egy kiállítást rendezzünk.  

Ezzel az érvünkkel nem mindenki értett egyet tagjaink közül és úgy ítélte meg, 

hogy ezzel kutyáját megfosztottuk attól a lehetőségtől, hogy indulhasson a 

pályázaton, hisz a klubkiállításon nem vett részt. Természetesen ez bennünk fel 

sem merült, de sajnos azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy a bíró személye miatt 

valaki nem nevez a klubra, hisz olyan bírót még eddig szerintem egy klubnak 

sem sikerült felkérnie, akit a teljes tagság elfogad. A jövőre nézve azt is meg 

kell fontolnunk, hogy évi egy jól kiválasztott hellyel és bíróval nem elég-e, 

megrendeznünk klubkiállításunkat, hisz sajnos egyre kevesebb a hazai és 

nemzetközi kiállításokon is a nevező és ne feledkezzünk meg a költségekről 

sem. Azzal is valamennyien tisztában vagyunk, hogy mikor elhatároztuk, hogy 

önálló egyesületi formában dolgozunk tovább számoltunk a költségekkel is, de 

ez nem jelenti, hogy pár nevezővel is érdemes megtartani egy kiállítást. Erről 

szeretném majd kérni a véleményeteket. 

  

Viszont azért, hogy valamennyi kiállításra járó sikeres kutya eredménye 

publikálva legyen, javaslat érkezett, hogy készítsünk egy éves un. „Siker listát”, 

ahol a gazdáktól kapott összegyűjtött kiállítási eredményeket tüntetnék fel. 

Sajnos a honlapon a kiállítási eredmények sem mindig teljesek, mert nem 

mindenki küldi meg ezért itt a gazdák segítségét fogjuk kérni, szabunk majd egy 

határidőt és aki elküldi az felkerül. Azt nem tudjuk vállalni, hogy ezt mi 

kigyűjtjük, mert nem szeretnénk, ha valami kimaradna. 

  

Néhány szó a bemutató csoportról.  Több felkérés is érkezett mind a MEOE, 

mind egyéb helyekről a csoport részére. Sajnos a csoport összefogását, a 

bemutatott koreográfiák gyakorlását irányító vezető a múlt évben egyáltalán 

nem tudta ellátni feladatát. A többszöri személyes megkeresésemre is azt a 

választ kaptam, hogy ez csak átmeneti állapot és változik, a legutóbbi ígéret 

szerint ennek az évnek a végén.  

Azt viszont látni kell, hogy a korábbi nyilvános szereplések pozitív irányba 

mozdították el a fajta iránt az érdeklődést és ezt valamilyen formában folytatni 

kell. Egyre többen járnak iskolába kutyájukkal, egy ilyen viszonylag nagy 

létszámú csoport Miskolcon már összeállt. A tavalyi évben tartottak egy 
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foglalkozást az ottani kutyaiskolában, ahova engem is meghívtak. Az akkori és 

az azóta folytatott beszélgetések után talán van arra esély, hogy az orosz fekete 

terrier képzésével komolyan foglalkozó gazdákat felkutassuk és éves szinten egy 

mindig más helyre szervezett találkozón meg tudják mutatni munkájuk 

eredményét (akár verseny formájában is), valamint tapasztalatot is cserélhetnek 

kötetlen beszélgetés keretén belül, esetleg szakember meghívása mellett is. A 

vizsgázott kutyák is felkerültek honlapunkra, de a lista itt sem teljes, de ezt is 

csak a gazdák segítségével tudjuk pontossá tenni. 

 

2012. szeptember 08-án a főtenyészszemlével együtt tartottuk éves 

klubkiállításunkat a Székesfehérvári CACIB keretén belül. Bírónk Orcsik István 

úr volt Szerbiából. Ismét elmondhatjuk, hogy mind a szponzorunk (Josera) 

támogatásának, mind az egyéni felajánlásoknak köszönhetően igen sok 

különdíjat is ki tudtunk adni a szokásos klubgyőztes címek mellett a BEST IN 

SHOW keretén belül, melynek ismét kedves színfoltja volt a gyerek-kutyapár 

verseny. A kiállítás után pedig elfogyasztottunk egy finom ebédet, melyet 

közösen finanszíroztunk az egyik különdíjat felajánló orosz feketés gazdival. 

Itt feltétlenül ki kell emelni, hogy igen pozitív visszajelzések voltak a kiállítás 

hangulatáról, arról, hogy utána kötetlenül tudtunk beszélgetni egymással, ami 

azt jelenti, hogy ez a kis közösség kezd összekovácsolódni. Remélem, hogy ez 

az összhang megmarad a jövőben is, hisz a cél közös, szeretett fajtánkért 

tesszük, ki kiállításon, ki munkában méreti meg magát.   

Elnökségi tagjaink mellett többen is részt vettek a kiállítási körüli előkészítő 

munkában, s jó lenne, ha ez a jövőben is folytatódna, különösen a 

világkiállításhoz kapcsolódó klubkiállításunkon. Elnökségünk az előzetes tervek 

szerint konkrét feladatok megoldásában kér majd a segítséget (pl. ringtitkár 

melletti segítség, sátor felállítás, ajándékok-díjak  kipakolása, BEST IN SHOW 

program bonyolítása, fényképezés szervezése, tombola, stb.). 

A kiállítást követően elnökségi javaslat, majd közös döntés után a nevezési 

díjakból fejenként 500.-Ft-t átutaltunk a fajtamentő egyesület számlájára. 

Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy a fajtamentőktől semmilyen 

visszajelzés nem érkezett.  

 

Az előző évek sikersorozata tovább folytatódott: igen sok kiemelkedő kiállítási 

eredmény született 2012-ben is. A világkiállításon induló champion kanok közül 

kettő kitünőt, a fiatal szukák K3-atés K4-et, míg champion szuka szintén K3-at 

kapott. Hazai nemzeti és nemzetközi, valamint külföldi speciál kiállításokon is 

igen sokszor állt orosz fekete terrier fajtacsoport, de BIS helyezettként is 

dobogón. 

Néhány adat, mely közel sem teljes, hisz sajnos nem mindig kapjuk meg a 

kiállításon részt vevőktől az eredményeket, hogy fel tudjuk tenni honlapunkra. 

Ez főleg a külföldi kiállításokra vonatkozik, de sajnos többszöri kérésre sem 

külditek meg, így adataink hiányosak.   
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Eredmények 2012-ben: sem időbeli, sem fontossági sorrend nincs a 

felsorolásban és amennyiben valakit véletlenül nem említek, nyugodtan 

egészítsetek ki. 

A sok kitűnő mellett 10 ResCAC, 14 ResCACIB,  HPJ-RPJ-13, CAC-CAJC 62, 

CACIB-20 

eredmény született.. 

 

HFGY-fajtagyőztes-Borys Dargasov Tigaro-Figaro „Arkan”, Töreki Jódi 

Acemen „Orel”, Jackpot Matrix „Kozak”, Jackpot Mustang „Muszka”,  Best In 

Show Iz Chigasovo „Szlávka”, Big Black Nose Honey „Hani”,  Dasii Vasilii Iz 

Bogorodistkoi „Vászka”, Divokii Iz Bogoroditskoi „Divi”, Cara Dzsin Keysi 

„Mira”, Cara Dzsin Jachim Bell „Béla”, Cara Dzsin Irgum „Irgum”, Black 

Caberet Iván  „Odin”, 

BOG/BIS győztes / helyezett: Best In Show Iz Chigasovo „Szlávka”, Töreki 

Jódi Aceman „Orel”, Jackpot Mátrix „Kozak”, Jackpot Musztang „Muszka”, 

BIS- helyezett- junior: Orlandia Yablineryi Tsvit „Maja”-   

Best Junior cím: Cara Dzsin Lukrécia Borgia, Cara Dzsin La-Grande „Lui”„ 

Cara Dzsin Loretta Jane „Dzsesszi”,  

Champion Show- Cara Dzsin Keysi „Mira” Shampionk Shampionja 

 

Fesztivál Vinner, ,Szlovák Vinner Best In Show Chigasovo „Szlávka”,  

Transilvánia Vinner 2012 Black Caberet Iván „Odin”. 

  

A klubkiállításunkon elért eredményeket, valamint a különdíjakat kapott 

kutyákat honlapunkon megjelentettük, ezt is külön nem sorolom fel.  

 

Mindenképpen meg kell említenem a jövő nemzedékét is, hisz számos kölyök 

osztályos nagyon ígéretes cím is született, valamint Béby BIS-t nyert 

Gavlilovich Ogramny Iz Bogoroditskoi. 

 

Emlékezzünk meg most is az örök vadászmezőkön játszó kutyusainkról, sajnos 

az elmúlt évben is több orosz fekete terrier hagyott is minket: tiszteletükre 

gyertyát gyújtok. 

 

Honlapunkról pár szót: a törvényben előírt közhasznú egyesületre vonatkozó 

kötelezettségeinket teljesítjük, illetve a különböző szervek felé a jelentéseket 

határidőre elküldjük. Ez azért is fontos, mert ellenkező esetben nem kapnánk 

meg a felajánlott 1%-ot, a NAV nagyon komolyan vizsgálja, ha tartozást mutat a 

járulékok számlája, illetve megtagadja az utalást. 

A közösségi oldalak egyre népszerűbbek, így mi is létrehoztunk egy oldalt a 

facebookon, de annak szinte napi karbantartására, figyelemmel kísérésére 

szintén szükségünk lenne külső segítségre. Sajnos az elnökség már olyan szinten 
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le van terhelve egyéb dolgokkal, hogy erre nincs energiánk, viszont tagjaink 

közül igen sokan szinte egész nap rajta vannak.  

A korábban jelzett arculati változás folyamatban van, de ennek megvalósítása 

több időt vesz igénybe, hisz anyagi források hiánya miatt más munkája mellett 

készíti egy ismerős.   

  

Megvalósult viszont az, hogy többen külső hozzáféréssel rendelkeznek, így az 

aktualitásokat ők is fel tudják tenni, bár a kezdeti külső segítség ma már nem 

működik. Sajnos el kell mondanom, hogy bár igen sok javaslat érkezik, a 

megvalósítást már senki nem vállalja, ha viszont nem valósul meg, akkor a 

kritikák érkeznek: ez sincs fent, az is hiányzik. 

Korábban is elhangzott, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy a segítségetek 

nélkül nem tudjuk a bővítéseket elkészíteni, helyettetek megcsinálni, pl, a 

kiállítási eredményeket, a tenyészkutyák és a tenyészszemle korábbi 

eredményeit felvinni és sorolhatnám tovább.  

Hiába van lehetőség, ha nincs meg még a minimális fogadó készség sem. 

 

2012-ben kutató munkánk és a kapott segítségek eredményeképpen összeállt az 

a szakmai  anyag, mely majdnem teljes és az elmúlt 20 évet térképezi fel. 

Meglécz Bea állította össze a nyilvántartott almok listáját, készült egy kimutatás 

az állományról és az eddig tartott/engedélyezett tenyészszemlékről. 

Természetesen ebbe előzetes egyeztetés után bárki belenézhet, illetve adatokat 

kérhet (pl. talált kutya esetén). Itt is köszönöm Bea munkáját.  

Az állami elismertséggel kapcsolatos eddig történtekről később számolok be. 

  

Gazdasági számadatok a 2012-es évi bevételekről és kiadásokról. 

Egyszerűsített éves beszámolónk határidőre elkészült és a mai napon jóváhagyta 

a tisztelt közgyűlés. Feltettük honlapunkra is és a mérlegről röviden annyit, hogy 

a 2012-es évet 326.000.-Ft eredménnyel zártuk. 

Ez az előző évhez képest növekedést mutat, ami köszönhető a nagy összegű 1%-

nak, valamint a takarékos gazdálkodásunknak. A klubkiállításon kiadott 

ajándékok egy részét már korábban megvásároltuk, így arra most kevesebbet 

költöttünk. 

  

2012-ben a széles körben terjesztett kampányunknak köszönhetően 354.000.-.Ft-

ot kaptunk a felajánlott 1%-ból, melyet itt is szeretnénk mindenkinek 

megköszönni, illetve kérni, hogy az idén se feledkezzetek el erről a felajánlásról. 

Ez az összeg nagyban hozzájárult egyesületünk anyagi stabilitásához, ebből a 

tartalékból már bizonyos dolgokat előre tudunk finanszírozni az idei 

klubkiállításra. 

  

Taglétszám alakulása: 2011-hez képest változott, sajnos csökkent 35 főről, 30 

főre. Ezen változtatnunk kell, mert egyesületünk elsődleges bevételi forrása a 
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tagdíj és nevezési díj.  A tagdíj mértéke 9.000,-Ft és ebből 6.000,-Ft maradt 

egyesületünknél, de még ez is kevés és sajnos a kiállítási nevezések is 

lecsökkentek. Hiába kértük és kérjük folyamatosan, a tenyésztők az eladott 

almoknál nem látják azt fontosnak (persze vannak ebben is kivételek), hogy 

felhívják arra az új gazdik figyelmét, hogy működik egy közösség, ahova nem 

csak a kiállításra járók csatlakozhatnak, hanem a fajtát szerető és tartó hobby-

kutyások is. Korábban már tartottunk és tervezzük is hamarosan egy nyári 

találkozó megszervezését, melynek az ideális helyét is megtaláltuk már. 

  

  

Néhány számadat: 

Nevezési díjak: 68.500.-Ft, tagdíjak: 171..000-Ft. 

Szállás: 16.082,-Ft, járulékok/bérköltségek: 107.208..-Ft, (serleg után is kell 

fizetni).. 

Posta: 8.970.-Ft,bankköltség: 8.692.-Ft. 

A kiadás költségei az előző évhez képest a már korábban is említettek miatt 

csökkentek (ajándékok korábbi megvásárlása), de nem kellett fizetnünk külön 

bérleti díjat a területért sem. Elmondhatjuk ugyan, hogy a székesfehérvári 

helyszín ideális volt, de a törekvésünk az, hogy külön tudjunk kiállítást rendezni. 

Bea pár szóban majd ismerteti azt a helyet, mely erre hosszú távra alkalmas 

lehet. 

2012 év végi záró egyenlegek: bank: 685.320.Ft, pénztár: 324.060.-Ft 

összesen:Ft.1.009.300,-Ft. 

 

A fenti bevételek és kiadások bizonylatait archiváltuk, ahhoz bárki bármikor 

hozzáférhet, megtekintheti, ha kérdés van ezzel kapcsolatba természetesen 

válaszolok. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattátok beszámolómat és az elmúlt 1 évre 

visszatekintve szeretném elmondani, hogy igyekeztem azt a feladatot elvégezni, 

melyre a felhatalmazást megkaptam tőletek. Érték ugyan kritikák a munkámat, 

de ezeket én pozitívan fogom fel, hisz ebből lehet építkezni. Ha hibáztam azt 

elismerem, viszont azt is látnia kell a tisztelt tagságnak, hogy nem lehet egyéni 

érdekeket érvényesíteni, közösen kell egyezségre jutnunk a fontos kérdésekben 

és bizony azt is el kell néha viselni, hogy a többség más nézeteket vall, tehát el 

kell fogadni. Ebben az átmeneti időszakban különösen fontos ennek a 

közösségnek, hogy összetartson. 

Az öt évvel ezelőtti céljainkat ne adjuk fel, harcoljunk érte, hisz azért vállaltuk 

eddig is a nem mindig sima utat, hogy bizonyítsuk minden kétkedő számára: 

életképesek vagyunk, a fajtáért dolgozunk. Az alapokat már stabilan 

megteremtettük, már csak azon a bizonyos i betűn a pont hiányzik. 
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Elnökségünk nevében is megköszönöm a tagság bizalmát és külön köszönöm 

azok segítségét, akik az év során bármilyen módon segítették munkánkat. 

 

Kívánjuk, kívánom, hogy legyetek részesei egy továbbra is jól működő 

klubéletnek, sikeres tenyésztői és kiállítói pályának. További sikereket kívánok 

azoknak is, akik kutyájuk képzésével foglalkoznak. Ehhez kívánunk, kívánok 

mindenkinek erőt, egészséget és sok-sok pénzt. 

 

Esetleges kérdéseiteket tegyétek fel és ezt követően kérem beszámolóm 

elfogadását. 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna   

elnök 

 

 

 

 


