
Jegyzőkönyv 

A Magyar Hovawart Ebtenyésztők Országos Egyesülete 

2009.02.28-án megtartott közgyűléséről 

 

Helyszín: 2060 Bicske, Báder fogadó 

Időpont: 2009.02.28. 17 óra ismételt közgyűlés 

 
A helyszínen az első időpontra (2009.02.28. 16.30 óra) meghirdetett közgyűlésen nem volt jelen szavazatképes 
többség. jelen lévők 7 fő 
 
A közgyűlés második időpontra (2009.02.28. 17 óra) 9 fővel a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat 
illetően döntésképes.  
 
Az MHEOE elnöke Vida József üdvözli az egybegyűlteket, a közgyűlést megnyitja.  
Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a gyűlésről jegyzőkönyv készül, és javaslatot kér jegyzőkönyv-vezető 
személyére. Kerekes Mária javasolja Pálné Tóth Erikát a jegyzőkönyvvezetésre, Pálné Tóth Erika a feladatot 
elvállalja , a tagság egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek.  
A jegyzőkönyv hitelesítését Karvanská Tünde és Kerekes Mária vállalja, a tagság egyhangúlag elfogadja. 
 
Az elnök tájékoztatja a tagokat a napirendi pontokról, és arról hogy, a közgyűlés kizárólag a meghirdetett 
napirendi pontokban határozatképes. A napirendi pontok ellen kifogása senkinek nincsen, a tagság azokat 
egyhangúlag elfogadja. 

 
II. elnöki beszámoló a 2008. évről 
 
Az elnök tájékoztatja a tagságot a 2008. év fontosabb szakmai eseményeiről, úgymint Speciál kiállítás 
Klubkiállítás, tenyészvizsgák. Mindkét megrendezett rendezvény nívós rendezvénynek ítéli meg melyen 
szakmailag elismert speciál bírók bíráltak, és a tagság szép számban részt vett, és amely anyagilag is rendben 
zárult. Az Őszi klubkiállításon rekord nevezés lett mely-re 55 kutya nevezett több országból köszönhető ez az 
Európa kiállításnak is.  
Az évi 2 tenyészvizsga sikeresen zajlott le, és sikerült elérnünk azt, hogy fokozatosan bár, de a német 
tenyészvizsgák szigorúságához hasonló szintre hoztuk a tenyészvizsga követelményeit. Tenyészvizsgánk jó híre 
több forrásból is visszaszivárgott már. 
Az elnök rövid beszámolót tart az MHEOE és a MEOE által nyilvántartott hovawart-almok és kölyköket illetően. 
A MEOE számítógépes rendszerébe betekintési lehetőség áll az Egyesület részére.  
 
Tenyésztési bizottság beszámolója 
 
A tenyésztési bizottság nevében Kerekes Mária számol be, illetve az elmúlt  év statisztikái nyomtatva kiosztásra 
bemutatásra kerülnek. A statisztikák és a MEOE adatok összevetéséből látszik, hogy a szakmaiság és a 
tevékenység egyre inkább átkerül az egyesületünk keretei közé. mellékelve a részletes adatok kimutatások.  A 
fiatalkutya-vizsgák és a HD-szűrések növekvő száma örvendetes. A HD- eredmények nagy része mentes 
minősítésű. 
A tenyésztési bizottság felhívja a tagok figyelmét az adatlapok időbeli leadásának fontosságára 
 
 
Pénzügyi beszámoló 
 
A 2008 év pénzügyi beszámolóját az ügyvezető elnök Pálné Tóth Erika tartja. 
Egyesületünk jelenleg 444.604 Ft. banki betéttel és a 78.695 Ft kézpénzzel rendelkezik. 
Tavalyi kiadások jelentős részét a speciál kiállítás és a klubkiállítás (serlegek, tenyészvizsga jelentették, de 
ezeket meg lehetett oldani. 
A klubkiállításra befizetett nevezési díjak: 268.129 Ft 

Az év fiatalkutya-vizsgái, tenyészvizsgái: 70.500 Ft  
Főbb kiadások a két külföldi speciálbíró útiköltsége, díjazása jelentette:191.334Ft 
Mindent összevetve anyagilag jól zárult év volt a 2008-as év .   
A részletes tételeket is tartalmazó pénzügyi beszámoló írásban körbeadásra bemutatásra került , és mellékelve 
a jegyzőkönyvhöz a naplófőkönyv.  
 
A tagság a beszámolókat egyhangúlag elfogadta 
 
III. Az éves rendezvények megbeszélése: 
 
Klubkiállítás dátuma: 2008.04.26.  
Helyszíne: Garancsi tó Üvegtigris étterem 
A rendezvény területét megtekintés és megbeszélés után véglegesítjük.  A sátrak felállítása és a helyszín 
berendezése a mi feladatunk, étel- ital fogyasztás a helyszínen lehetséges. 
Kezdés: 10 óra 
Bíró:  Dusica Bucer Szlovénia 
 
Szponzor : felmerült Happy Dog, illetve ha velük nem sikerül megállapodni, úgy tárgyalásokat kell folytatnunk 
más cégekkel. 



 
Speciál kiállítás rendezése ősszel javaslat Vida József részéről, hogy a Kecskeméti CACIB idejében és helyszínén 
legyen megrendezve. Bírót meg ha ismerjük a Kecskeméti bírói listát esetleg tudunk onnan is választani.  a 
tagság elfogadta a javaslatot. 
 
A tenyészvizsgák  időpontjai: 2009. március 28. és szeptember 24.  
Munkabíró: lehetőség olyan aki már ismeri a tenyészvizsgánkat és a tagság elégedett a munkájával. 
Küllembíró: Kerekes Mária 
 
 
IV. Egyebek 
Az elnök beszámol a nemzetközi hovawart szövetséghez (IHF) való kapcsolódás fejleményeiről az idei ülés 
Hollandiában lesz. 
Idén reklámtárgyak készítését nem tervezzük mert van még készleten. 
 
 
Budapest, 2009.03.01. 
 
 
Jegyzőkönyv vezető: 
 
 
………………….. 
Pálné Tóth Erika 
 
Hitelesítők: 
 
…………………                             ………………………. 
Kerekes Mária                         Karvanská Tünde                     
 


