Elnöki / elnökségi beszámoló
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt egyesületi tagok!
Ahogy korábban is, az elnöki beszámolómban az elnökség által elvégzett munkáról is szeretnék
összegzést adni.
Változatos, sok időt és energiát felemésztő, szakmai vitákkal tarkított év volt a tavalyi.
Rendezvényeinket illetően annyi változás történt, hogy az előírt 6 tenyészszemle helyett, 2019-ben
hetet rendeztünk meg. Ezáltal, egy távolabbi régióban élő tenyésztőink számára is lehetőséget
adtunk, hogy kevesebb költséggel és fáradtsággal minősíthessék kutyáikat.
A 7 tenyészszemlén összesen 100 kutya került bemutatásra, terelő vizsgán 22, míg munkavizsgán 5
kutya vett részt. Ez némi csökkenést mutat az előző évekhez képest, elsősorban a küllemi bírálatokat
illetően.
Tavaly is megtartottuk Egyesületünk Speciál kiállítását, a jól bevált és mindenki által kedvelt
jakabszállási helyszínen, ahol 77 kutya került bemutatásra.
A klubkiállítást viszont, a 3 napos komáromi CACIB kiállítás keretein belül bonyolítottuk le, abban a
reményben, hogy a nagyon népszerű nemzetközi rendezvényen résztvevő külföldi kiállítók, hozzánk is
neveznek majd. Számításunk bevált, 142 kutya regisztrált kiállításunkra, ami egyrészt rekord nevezést
eredményezett, másrészt profittal zárhattuk a rendezvényt.
Úgy gondolom, hogy a párhuzamos szervezés, ill. a szeszélyes időjárási körülmények okozta apróbb
kellemetlenségek ellenére, ezt az opciót nem szabad elvetni a jövőre nézve. Ennek az sem mond
ellent, hogy a novemberi elnökségi ülésen olyan döntés született, hogy 2020-ban kipróbáljuk az „egy
hétvége – két kiállítás” rendszert, amely néhány környező országban már bevált.
Egyesületünk életében a szakmaiság mindig elsődleges volt. Ezt több elnökségi határozattal is
megpróbáltuk szinten tartani, például azzal, hogy csak elismert külföldi bírókat/tenyésztőket hívunk
meg kiállításainkra, a Speciál kiállításokon pedig minden évben foglalkoztatunk egy, a klubhoz kötődő
magyar bírót. Ez az elv, természetesen tavaly sem sérült.
Kiállításaink általában egy nem jelentős mértékű mínuszt mutatnak – kivéve az őszi rendezvény –,a
külföldi bírók magasabb költségei, ill. a győztes kutyák komoly mértékű ajándékozása miatt. Ezt
azonban bőségesen kompenzálják, a jóval kisebb költséghányaddal megrendezett tenyészszemléink.
Ami az ajándékozást illeti, a tavalyi két kiállításra, és a TOP 10/Clubstar verseny díjazására,
összességében 534.000,- forintot költött az Egyesület! Személyes hazai és külföldi tapasztalataim
alapján kijelenthetem, hogy ez az összeg, a miénknél jóval nagyobb taglétszámú szervezetekkel való
összehasonlításban is kiemelkedőnek minősül.
Az elnökségi tagok és a magam szempontjából is, a tavalyi év egyik legproblémásabb kérdése, a TOP
10 /Clubstar verseny pontrendszerének átalakítása volt. Közel másfél éve húzódott már ez a téma,
számos egyeztetést és komoly szakmai vitát követően, év vége előtt nem sokkal született egy olyan
kompromisszumos megoldás, ami az alapját képezi az új pontrendszernek. Arról is döntöttünk, hogy
a rendszert bevezetjük a 2020-as évben, azzal a kitétellel, hogy a teljes körű tájékoztatásra és a
kutyák addig elért eredményeinek regisztrálására, csak később, a szezon folyamán kerülhet majd sor.
Ez a téma szoros összefüggésben van, az általunk jelenleg is használt számítógépes program
állapotával, amely egyébként nem az Egyesület szellemi tulajdona.
A program több mint 10 éven keresztül jól kiszolgált minket, de eljött az az idő, hogy különböző
szakmai és technikai okok miatt, immár számolhatunk a rendszer esetleges meghibásodásával, netán
összeomlásával. Mivel az új pontrendszer bevezetése további program fejlesztést igényelne,
konkrétan felmerült, hogy a régi helyett talán jobb lenne, egy teljesen új program.
Ez kiadási szempontból, nagyságrendileg 7 számjegyű összeget jelent, amely egy közepes létszámmal
működő szervezet szempontjából, megfontolandó kiadás.

A kérdés leegyszerűsítve úgy hangzott el az év végén, s aktuálisan 2020-ban is megismétlődik, hogy a
honlap működtetése mellett a megszokott kényelmi funkciók (online nevezés, a pontrendszer
automatikus feldolgozása, stb…) élvezzen elsőbbséget egy igen komoly anyagi ráfordítás mellett,
vagy lehetséges bizonyos változtatásokkal „olcsóbb” megoldást találni.
Teljesen érthető, hogy ebben az ügyben az elnökség nem jutott gyors elhatározásra, amelyben az is
szerepet játszott, hogy nem lett volna korrekt a három hónap múlva hivatalból leköszönő elnökség
részéről, egy ilyen fajsúlyos döntést meghozni. Ez legyen majd az újonnan felálló vezetőség
felelőssége és első számú feladata.
2019 decemberében, két olyan szerződést sikerült előkészítenem, amely komoly kedvezményeket
biztosíthat szervezetünknek.
Az irányunkban eddig is komoly anyagi áldozatokat hozó Bosch Állateledel BT-vel megállapodtam,
egy 4 éves időtartamú főszponzori szerződésről, a jakabszállási kiállítási terület tulajdonosi körével
pedig egy hasonló időtartamú, számunkra komoly bérleti kedvezményt nyújtó egyezség
realizálódhat. A szerződések aláírására a választás után, de legkésőbb április 30-ig sor kerülhet.
Végül arról ejtenék szót, hogy az elnökség, három további aktív személy bevonásával, sok feladattal
megbirkózott, mindenki teljesítette az egymás között felosztott munka ráeső részét.
2019-ben 10 rendezvényt kellett előkészíteni és megszervezni, a számos hétközi elnökségi ülés,
valamint a szakmához kapcsolódó kérvények, vitás esetek elbírálása mellett.
Ez nagyon sok idő ráfordítást igényelt mindnyájunktól, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a civil
szervezetekre vonatkozó előírások szinte cégszerű működést írnak elő, miközben valamennyi tisztség
viselőnk térítésmentesen, az Egyesület iránti elkötelezettségből végzi el feladatait.
Kérem, ezeket a szempontokat is vegyék figyelembe, a beszámolóról történő szavazásnál.
Harsányi Péter

