Elnöki beszámoló, a HCSC Tenyésztők Egyesületének 2021 évi munkájáról.
Tisztelt Közgyűlés, tisztelt egyesületi tagok!
A tavalyi év is bővelkedett eseményekben, de az Egyesület tevékenységét most is jelentősen
megnehezítette a járványügyi helyzet alakulása, ill. a változó egészségügyi előírásokhoz való
folyamatos alkalmazkodás.
Ennek tudható be, hogy 2021 – ben csak nyár elején kezdhettük el a tervezett programjaink
megvalósítását. A közel féléves időkiesés – csak úgy mint két éve –, azt eredményezte, hogy
összetorlódtak azok a feladatok, amelyeket a tagság maradéktalan kiszolgálása érdekében el
kellett végeznünk.
A MEOESZ részéről most is teljesen rugalmas magatartást és segítő készséget tapasztaltunk,
rendezvényeink többszöri időpont módosításait illetően. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül
maradéktalanul teljesítettük a 2021- es évre kitűzött program tervezetünket. Ennél a pontnál
szeretnék köszönetet mondani minden vezető funkciót betöltő tagunknak, aktivistáinknak és
bíróinknak, akik gyakran még családtagjaikat bevonták a közös munkába, annak érdekében,
hogy az egyesületi tervek megvalósuljanak!
A múlt évi statisztikákból kiderül, hogy 6 tenyészszemlénken összesen 67 kutya került
minősítésre. Karakterteszt iránt jóval kisebb volt az érdeklődés, mint korábban, összesen 6
kutya vett részt ilyen jellegű megmérettetésen, a pozitívum viszont az, hogy valamennyien
eredményesen szerepeltek.
Szokásos évi két kiállításunkat is sikerült megrendezni, Sárváron ill. Komáromban, a központi
CACIB kiállításokhoz csatlakozva. Ezek 90, illetve 99 kutya részvételével zajlottak le, ezeket
a létszámokat vezetőségünk - a körülmények ismeretében – , kifejezetten jónak tartja.
Arról is van adatunk, hogy a hozzánk benyújtott alombejelentések alapján, hány kiskutya
került törzskönyvezésre a tavalyi évben. Eszerint az általunk gondozott fajták
vonatkozásában, a HCSC Tenyésztők Egyesülete összesen 363 kölyök törzskönyvi
adminisztrációját látta el. A velünk párhuzamosan működő fajtagondozó egyesülethez
benyújtott alombejelentésekről nincs információnk, de igyekszünk majd ezeket az adatokat is
kikérni, mivel így nyerhetünk teljes képet arról, hogyan alakult gondozott fajtáink teljes
szaporulata.
Szeptemberben megtartottuk szokásos éves közgyűlésünket, melynek részeként a gazdasági
helyzetünkről szóló beszámoló és pénzügyi terv ismertetése mellett, az új, egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályunk elfogadása volt a kiemelt témakör.
Vezetőségünk munkamorálját ugyan nem befolyásolta az ellenünk 2020-ban indított per, de
erősen reméltük, hogy a bíróság minél előbb lezárja ezt az ügyet, a mi javunkra. Októberben
aztán megjött az illetékes bíróság első fokú határozata, amely minden pontban elutasította a
felperesek keresetét.
Ezzel akkor még nem zárult le az ügy, mivel a pervesztesek éltek fellebbezési jogukkal, így az
Ítélő Tábla döntésére kellet várnunk. Azóta persze már minden fórumon megjelent, hogy idén
januárban másodfokon is megszületett a számunkra kedvező döntés. A végzés ellen
fellebbezésnek már nincs helye, így Egyesületünk teljes pernyertességével a bírósági eljárás
lezárult !

Időközben – az alapszabályunk előírásainak megfelelően –, felszólítottuk tartozásuk
rendezésére azokat az egyesületi tagokat, akik tagdíjhátralékkal rendelkeztek. A
jogszabályoknak megfelelően, ezen tagoknak kétszer küldtünk hivatalos felszólító levelet,
majd az előírt határidő lejárta után, a nem fizető személyeket töröltük a tagnévsorunkból.
Pozitív hangvételű, de meglehetősen hosszas tárgyalások vették kezdetüket az ősz végén, egy
szoftver készítő és fejlesztő céggel. Az egyeztetés célja az, hogy a TOP10 – Club Star
pontverseny kiértékelése egy számítógépes rendszer segítségével történjen. Ez nagy
mértékben megkönnyítené a jövőben, a kiállítási eredményeiket feltölteni kívánó tagjaink
munkáját, s tehermentesítené azt a két – három emberünket is, akik jelenleg kézi módszerrel
végzik a rengeteg anyag feldolgozását. A résztvevőknek köszönet a munkájukért.
Végleges megegyezés még nem született. Jelenleg arra várunk, hogy kapjunk egy számunkra
minden szempontból megfelelő, hivatalos szerződés tervezetet, amely tartalmazza a program
gondozását, és esetleges hibáinak javítását is. Szeretnénk, ha minél előbb nyélbe üthetnénk a
szerződést, mert az ez évi pontversenyhez már ezt programot kívánjuk alkalmazni.
A HCSC Egyesület vezetősége, és a magam nevében is, kérem beszámolóm elfogadását.
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