Az ügyvezető alelnök beszámolója a 2016-2020 ciklusról
Az elnökségi ülések munkarendje
A ciklus kezdetén alakítottuk ki a ma is használatos munkarendet, a döntések szavazás általi, egyszerű
többséggel való meghozatalának módszerét. Ez a módszer nagymértékben növelte a hatékonyságot,
csökkentette a parttalan vitákat, mederbe szorította a beszélgetéseket.

A tagságról és a tagi jogviszonyról
A ciklus nagy változást hozott az Egyesület életében. Nemcsak, hogy visszakaptuk fajtagondozói
jogainkat, de a collie, sheltie, corgi fajták mellé továbbiak is kerültek, így lettünk fajtagondozói a
border collie, bearded collie, bobtail, ausztrál juhász, miniatűr amerikai juhász, ausztrál cattle dog,
ausztrál stompy tail cattle dog, ausztrál kelpi fajtáknak is.
Az új fajták közül a border collie nagy, az ausztrál juhász közepes, a többi elenyésző populációjú. Ez a
körülmény nagy hatással volt a tagság létszámának és összetételének alakulására is.
Míg korábban a collie fajtához kötődő tagok alkották a tagság zömét, a sheltie-sek a kisebbik
hányadot, a corgi-s tagság mértéke elenyésző volt, mára jelentőssé vált a border collie-sok aránya, de
jónéhány ausztrál juhászos – mini auszis tagunk is van a kevés bobtailos, corgis és kelpie-s tagunk
mellett. A folyamat nem ért véget, az összetétel további változása várható.
Ennek tükrében elmondható, hogy egyesületünk akarva, nem akarva sokfajtás gyűjtőklubbá vált, a
fajtagondozói tevékenység köre is kitágult, a tagság igénye is sokrétűbbé vált. Ez szerintem hosszú
távon előnyös a klub jövőjére nézve. A taglétszám magas lesz, a bevételek nőnek, a klubélet élénk és
színes lehet.
A leköszönő elnökség összetétele nem tükrözte a klub életében bekövetkezett változásokat. Az öt fős
testület tagjai és a két póttag közül öten a collie, egy a sheltie, egy pedig a West Highland White
Terrier fajtát képviselték. Ez persze nem is lehetett másként, hiszen a megelőző tisztújítás a
fajtabővítés előtt történt. Mégis úgy gondolom, hogy az újonnan bekerült fajták érdekében - bár sok
mindent tettünk, és itt első sorban a bíróhívásra gondolok – tehettünk volna többet is.
Bár többször szorgalmaztam, de nem jöttek létre a fajta baráti körök, pedig ezek
(kezdeményezésemre) az alapszabályban rögzített lehetőséget nyújtottak volna a fajtaspecifikus
munkára, a körök vezetői részt vehettek volna az elnökség munkájában.
A jövőben nagy szükség lenne a fajta baráti körök létrehozására, melyek akár önállóan is
tevékenykedhetnének fajtáik érdekében és hasznára.
Feladataim közé tartozott a tagfelvételi ügyek intézése. A hozzám eljutott kérelmekre írásban
válaszoltam minden esetben. A legutóbbi néhány hétben sajnos türelmet kellet kérnem az újonnan
jelentkezőktől, mivel a tisztújítási folyamat alatt nincs mód a belépésre. A honlapon lehetőség van
elektronikus úton is belépni és a tagdíjat befizetni belépéskor és évenként egyaránt. Ez is saját
fejlesztőmunkám eredménye.
Az alapszabály korábbi módosítása óta lehetőség van azon tagok tagsági viszonyának törlésére, akik
nem fizetnek tagdíjat. Az elmúlt ciklusban erre egyetlen esetben sem került sor.
Előfordul viszont kilépés néhány esetben, ez nem befolyásolta érdemben a taglétszámot.

Néhány tagunk más kutyás egyesületnek is tagja. Ezt mutatja, hogy jópáran nem kérik a MEOESZ
szövetségi kártya kiállítását.
Itt következne egy elemzés a tagság létszámának alakulásáról a beszámolási időszakban, de sajnos –
kérésem ellenére – nem állnak rendelkezésemre az erre vonatkozó adatok.
Szerettem volna, ha egyesületünk tagjai évente klubtagsági kártyát kapnának, ahogyan ezt az
alapszabály is előírja, de az elnökség nemleges döntése miatt ez nem valósulhatott meg.

Ügyfélszolgálat
„Az ügyfélszolgálat zavartalanul üzemel” – ez a mottóm. Klubtagjaink számos alkalommal, a
legkülönbözőbb napszakokban keresnek meg ügyes-bajos dolgaikkal. Vallom, hogy egy fajtaklubnak
szolgáltató típusúnak kell lennie (nem pedig hatóságot játszónak). Ennek egyik alapeleme, hogy
legyen egy email cím, ahová írni lehet és válaszolnak, egy telefonszám, melyet fel lehet hívni, ha egy
klubtagnak elintéznivalója van. Ezért igyekeztem mindig rendelkezésre állni telefonon, a leveleket egy
napon belül megválaszolni, a dolgokat – ha lehet – azonnal, vagy rövid határidővel elintézni. A sok
megkeresésből árad a felém irányuló bizalom, melyet itt köszönök meg klubtagjainknak.

Kommunikáció, Facebook, honlap
Az egyesület hivatalos kommunikációja az általam üzemeltetett honlapon keresztül történik. A
tartalom elkészítésében sokszor kapok segítséget Farkas Márta Barbarától, Kakas Tímeától, László
Krisztinától, Leidl Andreától, köszönet érte. A honlap portálmotorja elavult, gondot okoz, hogy
szorosan összekapcsolódik a vele együtt működtetett nyilvántartási rendszerekkel, ezért csak azokkal
együtt lehet megújítani.
Ugyancsak én üzemeltetem az egyesület Facebook oldalát, ahol rendszeresen közzétesszük a várható
eseményeket, híreket. Ezen keresztül is hatékonyan reklámozzuk kiállításainkat.

Tagnyilvántartó, nevezési rendszer, eredményregisztrálás
A honlappal társítva üzemel az elektronikus tagnyilvántartó, kutya nyilvántartó, eredményrögzítő és
számító, valamint a nevezési rendszer.
Az eredményrögzítő és számító (melynek működéséhez a tagnyilvántartó és kutya nyilvántartó rész
szükséges, hiszen alap adatokat tartalmaz) számítja ki a TOP10 és ClubStar versenyek eredményét
minden évben, működésével sok emberi munkát takarít meg és kiküszöböli a szubjektivitást. A
szabályok a beszámolási időszak alatt is változtak. Bevezettük a legyőzött kutyák után járó bónusz
pontokat, megváltoztattuk a fiatal kutyákra vonatkozó szabályokat. Mindez jelentős programozói
munkát igényelt. A pontrendszer újbóli reformja évek óta téma formális és informális
beszélgetésekben. Mindig akkor tör a felszínre, mikor a versenyévad lezárul és kirajzolódnak az
eredmények. A változtatási igények jogosak, magam is egyetértek a fő vonalakkal. Ugyanakkor
elvárható, hogy a versenyben résztvevők idejében, az új versenyév megkezdése előtt értesüljenek a
szabályok változásáról. Másrészről a felkészülésre is elég időt kellene hagyni a programozónak,
adminisztrátoroknak.
A több évi fejlesztőmunka eredményét és az azóta elvégzett módosításokat 2007-től kezdődően
díjmentesen bocsátottam az egyesület rendelkezésére és üzemeltetem a mai napig is.
A nevezési rendszer eddig 56 rendezvényre biztosított nevezési lehetőséget, köztük kiállításainkra is.
Az online fizetés lehetősége kényelmes szolgáltatást biztosít, de kb. 5% bankköltséget eredményez. A
rendszer adatainak felhasználásával tudtuk előállítani a katalógusokat, bírálati lapokat. Külső

szolgáltatók ezért a tevékenységért 800-1000 Ft körüli összeget kérnek kutyánként, így
kiállításonként jelentős összegeket takaríthattunk meg.
Az adminisztrációs és tipográfiai munkákban Farkas Márta Barbara, Kakas Tímea, Kiss Mária, Kruzslicz
Anita, László Krisztina volt segítségemre. Köszönet érte.

Tenyésztési szabályzat
A jelenleg érvényes tenyésztési szabályzat 2016 őszén jött létre az AAPKK-val való megegyezés
eredményeképpen. Mivel gyorsan kellett létrehozni a fajtagondozó pályázat legfontosabb
mellékleteként, valamint megegyezési kényszer is volt, ezért sok vitatható rész maradt benne, illetve
az eltelt idő alatt sok része elavulttá vált, vagy éppen új tudományos eredmények, tenyésztési
módszerek tennék szükségessé az átalakítását. Bár az elmúlt egy évben többször is szó esett arról,
hogy meg kellene újítani ezt a nagyon fontos dokumentumot, sajnos ezirányú törekvésem
eredménytelen maradt, a munka elvégzése az új elnökségre vár. A legutóbbi időben az AAPKK
részéről is felmerült ezirányú igény.

Tenyészszemle és a bírálati lapok
A beszámolási időszakban a tenyészszemléknek új rendszerét kellett kialakítani a tenyésztési
szabályzat követelményeinek megfelelően. Így 2016-ban rendeztünk először főtenyészszemlét, ezt
tesszük azóta is évente két alkalommal. Ezekhez a rendezvényekhez társítjuk a terelő programjainkat
is: ösztönpróbát, terelő munkavizsgát, ismerkedést a birkákkal. Ezek népszerűsége egyre nő.
Szerencsére egyesületünk tagjai között vannak terelő bírók is, akik szakszerűen működnek közre
ezeken a vizsgákon, köszönet érte. Ugyancsak köszönet illeti a helyszínek házigazdáit, Magyarné
Horog Annamáriát Bánkon, valamint Kiss Barbarát és Árkosi Józsefet Vasadon, immár hagyományos
helyszíneinken.
Bevezettük az online előjelentkezés lehetőségét. Ennek célja klubtagjaink kényelme. Szeretnénk, ha a
szemlék érdemi része időben elkezdődhetne, a papírokat előre elkészíthetnénk, klubtagjaink
kevesebb sorbaállással, gyorsan sorra kerülhetnének. A gyakorlat igazolta az elképzelést. További
tervem előzetes időbeosztás készítése is, hogy a várakozás még rövidebb legyen.
A szemléken bevezettük a klub által szabványosított önátírós bírálati lapok használatát. Ennek célja,
hogy minden kutya életében legalább egyszer lehetőség szerint teljes körű leírást kapjon. A
kötetekbe fűzött bírálati lapok megkönnyítik az adminisztrációt, az utólagos keresést, tárolást.
Tervezem, hogy hasonló módon elkészítjük a karakterteszt, a terelő munkavizsga és képesség vizsga
önátírós bírálati lapjait is.

Alomellenőrzés
Fajtagondozói tevékenységünk keretében végezzük a tenyésztőink által benyújtott alombejelentők
ellenőrzését. Ez a tevékenység a kezdetektől fogva rám hárult. A 2016-os kezdetektől a jelen
beszámoló megírásáig 241 alombejelentőt ellenőriztem. (Ezek az almok összesen 1223 kölyköt
tartalmaztak, 628 kant és 595 szukát.) A legtöbb esetben a benyújtott dokumentumok alapján rögtön
engedélyezni lehetett a kölykök törzskönyvezését. Néhány esetben volt szükség hiánypótlásra,
szintén csak néhány esetben kellett származási lap helyett regisztrációs lapot kiállítani, egy-két
esetben fordult elő határidő túllépés, a törzskönyvezés megtagadására nem került sor. A
munkavonalú border collie-k törzskönyvezése emelkedő tendenciát mutat. Az ellenőrzések során
felmerülő problémákat általában telefonos megkereséssel, vagy email, Facebook üzenet útján tudtuk
megoldani. Az alombejelentők megérkezésétől az ellenőrzés befejezéséig és a válasznak a MEOESZbe való eljuttatásáig a legtöbbször csak néhány óra, kevés esetben 1-2 munkanap telt el.

A MEOESZ elektronikus alombejelentő rendszerén keresztül csak elenyésző számú bejelentés
érkezett, az egész időszakban összesen 20 db, bennük 103 kölyök. A rendszer használata nehézkes
nem csak a bejelentő, hanem az ellenőrző személy számára is.
Az alomellenőrzési tevékenység kölykönként 1500 Ft-ot, összesen kb. 2 000 000 Ft-bevételt hozott az
egyesület számára a beszámolási időszakban.

Pénzügyek – profit vs. szakma
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, nézetem szerint túlzottan is az. Az egyesület bankban őrzött
vagyona évről évre növekszik, jelenleg mintegy 5,5 millió forintot tesz ki. Nyilvánvaló, hogy szükség
van tartalékra, de ennek mértéke – nézetem szerint – nem kellene, hogy meghaladja a kétévi
működés szükségletének mértékét. A többit inkább az egyesület alapszabályban megfogalmazott
céljaira kellene fordítani fajtáink és klubtagjaink érdekében és hasznára. Erről több alkalommal
kezdeményeztem vitát. Nézetem szerint nem az egyes rendezvények egyenkénti profitábilitása a
fontos, hanem az éves gazdálkodásnak kell kiegyensúlyozottnak lenni. Bizonyos rendezvények,
kiállítások nyugodtan tervezhetők akár ráfizetésesre is, ha a deficit máshonnan előteremthető. Az
egyesület egy nonprofit szervezet.

Együttműködési szerződések - Veresvet, Seqomics
Előkészítettem és bonyolítottam a szerződéskötést a Seqomics genetikai laboratóriummal, valamint a
Veresvet állatorvosi rendelővel. Ezeknél a cégeknél klubtagjaink kedvezményeket kaphatnak.

Az Egyesület eredményessége
Összességében úgy ítélem meg, hogy az Egyesület a négy év alatt az alapfeladatai sikeresen
teljesítette, tagságát növelte, vagyonát gyarapította, de tehetett volna azért többet, hogy még
szakmaibb, még inkább szolgáltató és klubtagbarát legyen. Sok területen elszalasztotta a fejlődés
lehetőségeit. A munkamegosztás egyenlőtlen volt, kevesen végeztek sok munkát, sokan keveset.
Anyagi eszközeit kevéssé hatékonyan használta fel. A vezetés összessége (ez alatt a szándékok és
szemléletek eredőjét értem) konzervatív szemléletű, kevéssé nyitott a változásra és a modernitásra.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki a leköszönő elnökség minden tagjának és póttagjának az elmúlt ciklusban
végzett munkájáért. Köszönöm mindazok munkáját, aki személy szerint az én tevékenységemet
segítették. Köszönöm a bizalmat és a bátorítást klubtagjainknak.
A következő elnökségnek, valamennyi megválasztott tisztségviselőnek eredményes munkát, erőt,
egészséget kívánok, klubtagjainknak pedig egy még jobb klubot.

