A fajtaklubok felelőssége
Egy adott fajta alakulásáért a mindenkori tenyésztőket, és az őket irányító szervezeteket terheli
a felelősség.
Mivel felelősen kell tudni dönteni arról, hogy egy fajta eredeti tenyészcélja (vagyis funkciója)
fennáll-e, vagy a kor változó viszonyai között új funkciót kell-e ellátnia. Ha igen, akkor meg
kell határozni, hogy ez milyen külső, illetve belső tulajdonságok változását igényli úgy, hogy
a fajtaazonos karakter még alapvetően meghatározó legyen.
Azt vallani, hogy a corsó eredeti funkciójára már nincs szükség: kevés. Azonnal hozzá kellene
tenni, hogy milyen funkció helyettesíti a régit. Ennek hiányában komolytalan véleménnyel
állunk szemben, ugyanis egy fajta sem maradhat meghatározott feladat nélkül...
Lehetőleg eredeti, vagy közel eredeti formában kötelességünk megőrizni elődeinktől örökölt
fajtáinkat, s káros minden olyan tevékenység, mely „korszerűsítés” címen szélsőségesen
megváltoztatja azokat...
Ezt pedig, egy fajtáját valóban gondozó klubnak, mint tenyészcél, folyamatosan közvetítenie
kell(ene).
Állományi szinten meghatározott tenyészcél nélkül egy fajta csak kallódik, hisz nem egy
világosan meghatározott cél felé halad, hanem sok kis mellékvágányon tulajdonképpen
céltalanul szédeleg. Rengeteg fölösleges félremagyarázást, ellenségeskedést meg lehetne
előzni azzal, ha egyértelműen megfogalmazásra kerülne mit is vár a fajtától az anyaország, és
ahhoz alkalmazkodna a többi ország fajtaklubja.
Korrekt szabályok felállítására azért van szükség, hogy a fajtánál megfogalmazott cél egyszer
teljesülni tudjon.
A corsó anyaország-beli klubja, az SACC, feltételként szabta meg, hogy az olasz champion
cím kiadásához egészségügyi (HD) szűrés, illetve egy karakter teszt (CAL II) elvégzése
szükséges.
Sajnálatos (és számomra érthetetlen) módon ezt más országok nem vették át...
Egy fajtáját valóban gondozó klubnak a minimális feladatai közé tartozna:
 folyamatos kommunikáció az olasz (anyaországbeli) klubbal
 tenyészszemle keretében karakterteszt végzése
 tenyészszemle keretében az egészségügyi szűrések kötelezővé tétele
 rendszeres tájékoztatás, továbbképzés a tenyésztők és bírók részére
 állományi iránymutatás, ellenőrzés és szabályozás
 fajtabemutatók, rendezvények szervezése
Magyarországon a cane corso a MEOE-n belül az NKSz-hez (Nagytestű Kutyafajták
Szövetsége) tartozik.Az NKSz tevékenysége a corsót illetően jelenleg klubkiállítások és
hagyományos (tehát küllemvizsgálatra korlátozódott) tenyészszemlék megrendezésére
korlátozódik.
A 64/1998./XII.31./FVM sz.rendelet alapján minden egyes kutyafajtának
önálló
fajtagondozó szervvel kell rendelkeznie, mely szabályozza az adott fajta tenyésztését.
E törvény többek között kimondja: „... a fajta származási országának követelmény
rendszerét kell figyelembe venni.”

Tehát a minimum az lenne, hogy Olaszországhoz hasonlóan, a
champion cím kiadásához feltételeket kellene állítani!
A cane corsóra vonatkozóan, ennek a rendeletnek megfelelően 1999-ben megalakult a HCCC
(Hungaria Cane Corso Club), de néhány próbálkozás után rá kellett jönni, hogy a Klub nem
tud úgy hatékonyan működni, hogy mellette a MEOE továbbra is korlátozás nélkül engedi a
tenyésztést, és semmiféle rálátást nem engedélyez a törzskönyvi adatbázisra (így az országban
folyó tenyésztésre, vérvonalakra, stb), noha a törvény alapján a HCCC lett volna erre jogosult.
A club a mai napig „élő”, de működésképtelen szervezet.
(Ezzel a problémával az országban nagyon sok fajta szembesült, a MEOE az FCI tagságra
hivatkozva, nem engedi ki a kezéből a fajták törzskönyvezési és fajtagondozói feladatait.)
2010. novemberben magán kezdeményezésre összejött a magyar tenyésztők többsége, ahol
elfogadásra került egy Főtenyészszemle (az olasz mintára: küllem, egészség, CAL II
vizsgálat) bevezetése az NKSz keretein belül, a fajta javítása érdekében. Sajnos az NKSz
szervezési hiányosságai miatt ez is meghiúsult...
Jelen pillanatban (2011-ben) Magyarországon nincsen olyan szervezet, mely felkarolná a
fajtát, mindenki a legjobb belátása szerint próbál tenyészteni.

