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Tisztelt Közgyűlés, tisztelt egyesületi tagok! 
 
Ha egyetlen mondatban kellene értékelnem a tavalyi évet, azt mondanám, hogy Egyesületünk 
az elmúlt évtizedek legnehezebb időszakát élte meg, mert annyi probléma, váratlan nehézség 
korábban még sosem fordult elő, mint 2020-ban. 
Ennek elsődleges oka egyértelműen a pandémia volt, amely sajnos milliók életét követelte, az 
ellene való védekezés okán hozott drákói rendszabályok pedig, az élet minden területén 
komoly változásokat idéztek elő. Ahogy a családok, különböző közösségek megszokott napi 
rutinja hirtelen felborult és módosításra szorult, úgy mi is azzal szembesültünk, hogy 
változtatnunk kell az Egyesület által korábban alkalmazott működtetési rendszeren, 
figyelembe véve  a gyakran változó vészhelyzeti előírásokat. 
Közben az is egyértelmű lett, hogy az Egyesület elnökségén belül kialakult komoly személyi 
problémák miatt, a korábban egységes vezetőség, teljesen két pólusúvá vált… 
Az év első tenyészszemléjét január 18.-án,  18 kutya részvételével még megtarthattuk, ezt 
követően azonban a tervezett rendezvényeink – csakúgy mint más fajtagondozók és regionális 
szervezetek esetében –, kényszerűségből törlésre kerültek. A pontosan 7 hónapig tartó 
„rendezvény csend”azonban nem jelentette azt, hogy ez az időszak eseménytelenül telt volna 
el, hiszen tisztújító közgyűlésre készültünk. 
Mivel  tisztségviselőink mandátuma február  12.-ig   volt érvényben, az utolsó, személyes 
részvétel mellett megtartott elnökségi ülésre február 10.-én került sor, ahol többségi 
szavazással döntés született, a tisztújító közgyűlés március 22.-re történő összehívásáról. 
Ezzel párhuzamosan – tekintettel a kialakult személyi ellentétekre, és a már akkor elindult 
kemény kampányra –, úgy határoztunk, hogy hivatalosan felkérjük a MEOESZ jogi 
képviselőjét, biztosítsa a választás  jogszerű, és minden szempontból a törvényi előírásoknak 
megfelelő lebonyolítását.  
Az élet azonban átírta elképzeléseinket, a gyülekezésre és rendezvények tartására vonatkozó 
szigorítások miatt, a közgyűlést a kitűzött időpontban nem tarthattuk meg. 
Ez további problémákat idézett elő, hiszen ennek következtében az Egyesületnek nem volt 
elnöke, és legitim vezetése. 
Ebben az időszakban csak ún. ügyviteli tevékenységet végezhettünk, mert pl. az 
alombejelentők ellenőrzését a törzskönyvezési folyamatok fenntarthatósága érdekében 
biztosítanunk kellett. Szerencsére a MEOESZ partner volt ebben a kérdésben, s elfogadta, 
hogy a fennálló helyzetben változatlanul mi ellenőrizhessük a hozzánk benyújtott 
dokumentációkat. 
Közben adódtak konfliktusok, pl. az alelnök írásban kérte a teljes taglistához való hozzáférést, 
amit adatvédelmi okokból nem szolgáltattunk ki, azonban iratbetekintésre  lehetőséget 
biztosítottunk számára. Ez végül nem valósult meg, mivel a titoktartási nyilatkozatot „abban a 
formában” nem volt hajlandó aláírni. 
A rendszabályok nyári enyhítésével lehetőségünk nyílt az elmaradt közgyűlés pótlására. A 
volt elnökségi tagok írásban, egyhangúan támogatták a közgyűlés összehívását, mert 
pártállástól függetlenül mindenki számára világos volt, hogy ez az egyetlen mód az Egyesület 
törvényes működésének helyreállításra. 
Az augusztus 2.-re kiírt közgyűlésen végül 112 fő jelent meg, amely elég feszült hangulatban 
zajlott le. 
Néhányan napirend előtti felszólalásokkal próbálkoztak, illetve kifogásokkal álltak elő a 
közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban. 
A közgyűlés folyamán 5 fő leadta a szavazó kártyáját és távozott, majd később egy 37 fős 
csoport határozott úgy, hogy nem vesz részt a közgyűlés érdemi részében. Ezt követően 70 fő 
részvételével megválasztásra kerültek a vezető tisztségviselők, ill. az újonnan létrehozott 
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Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai is. Sötétedés miatt az Egyesület elnökségének póttagjait 
már nem tudtuk 
megválasztani, ennek pótlására jelen közgyűlésen kerül majd sor. 
Az újonnan felállt vezetőségnek sürgősségi döntéseket kellett hoznia, hogy amíg a 
járványhelyzet azt lehetővé teszi, próbáljunk bizonyos rendezvényeket pótolni. Ennek 
részeként úgy határoztunk, hogy 2020-ban már nem tartunk küllem kiállítást, a 
tenyészszemlék egy részét viszont sikerült megrendezni. 
Augusztus 20.-án Szilvásváradon 5 kutyát szemléztünk, szeptember 19.-én Nagykanizsán 33 
kutya küllembírálaton, 10 kutya karakterteszten vett részt, míg október 23.-án a vasadi 
főtenyészszemlén 20  kutya vett részt küllembírálaton, ösztönpróbán 6  kutya, munkavizsgára 
ezen a rendezvényen nem jelentkezett kutya. 
Menetközben a szerzői jogvitát elkerülendő, új honlapot készíttettünk, lecseréltük az 
Egyesület logóját, a korábban használt program pedig, amely a TOP10/Klubsztár verseny 
kiértékelésére és nevezések fogadására szolgált, törlésre került. 
Október 10.-én sikerült újra közgyűlést  tartanunk, pénzügyi terv és költségvetés témakörben, 
az alkalmat pedig összekötöttük egy kellemes klubnap keretében  egy bográcsozással. 
Az utolsó esemény 2020-ban az volt, hogy – amint erre számítani is lehetett –, 37 fő 
megtámadta a bíróságon az augusztusi közgyűlésen hozott összes határozatunkat, ill. 
kérelmezte, hogy a bíróság rendelje el új közgyűlés megtartását. Időközben 3 fő visszavonta a 
keresetét, így jelenleg 34 fővel állunk perben, az ügy jelenleg folyamatban van. 
Zárásul csak annyit, hogy Egyesületünk - minden külső tényező és nehézség ellenére - képes 
volt a jó és folyamatos működést biztosítani, a több mint rendhagyónak nevezhető 2020-as 
évben is. 
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