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A helyszínen az első időpontra (2011.03.06. 16 óra) meghirdetett közgyűlésen nem volt jelen szavazatképes 

többség. jelen lévők 10 fő 
 
A közgyűlés második időpontra (2011.03.06. 16,15 óra) 10 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 jegyzőkönyv vezetésre, Pálné Tóth Erika a feladatot 
elvállalja , a tagság egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek.  
A jegyzőkönyv hitelesítését Bán Beáta és Farkas Andrea 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 2010. évről 
 
Az elnök tájékoztatja a tagságot a 2010. év fontosabb szakmai eseményeiről, úgymint Klubkiállítás, 
tenyészvizsgák. A 2010-es Klubkiállításra Helge Ludwig német bíró úr volt, és az előző napon tartott  
tenyészszemlén is. Ez volt Magyarországon az első olyan hovawart tenyészszemle ahol német bíró bírát. A bíró 
úr mindkét esemény után elégedetten nyilatkozott Egyesületünk tevékenységéről, és igen pozitív beszámolót írt 
az IHF-nek a tenyészszemle lefolyásáról és tapasztalatairól. Az elnök úr ez úton is köszönte a tagságnak a 
tenyészszemlén és a kiállításon nyújtott segítséget. Úgy vélji ez után most már az IHF-ben is képet kapnak 
arról, hogy nálunk megrendezett tenyészvizsga ugyan olyan értékű mint más IHF országban és ezzel elhárul az 
akadály az IHF felvételnek. 
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 ebből továbbra is ki tudjuk 
gyűjteni az adatokat a hovawart almokról és eredményekről. A 2010-es évkönyv is kiosztásra került a 
megjelent tagok között amiben újra átolvashatjuk az évi eseményeket és eredményeket.  
 
Tenyésztési bizottság beszámolója 
 
A tenyésztési bizottság nevében Bán Beáta számol be, illetve az elmúlt  év statisztikái nyomtatva kiosztásra 
bemutatásra kerülnek (mellékelve a jegyzőkönyvhöz). A statisztikák és a meoe adatok összevetéséből látszik, 
sajnos a 2010-es évben több alom született egyesületen kívül. Sajnos az egyesületen kívüli almoknál továbbra 
is tapasztalható, hogy a szülők nem rendelkeztek HD szűréssel sőt 3 alomnál még MEOE-s tenyészszemlével 
sem! 
Mellékelve a részletes adatok kimutatások.   
A tenyésztési bizottság felhívja a tagok figyelmét az adatlapok időbeli leadásának fontosságára illetve az egyéb 
adatok gyűjtésére pl betegségek. 
 
 
Pénzügyi beszámoló 
 
A 2010 év pénzügyi beszámolóját az ügyvezető elnök Pálné Tóth Erika tartja. A napló főkönyv körbe lett adva. 
Egyesületünk jelenleg 551000 Ft. banki betéttel és a 101.000 Ft kézpénzzel rendelkezik. 
Tavalyi kiadások jelentős részét a klubkiállítás (serlegek, tenyészvizsga jelentették) Ezért továbbra is fontos 

lenne a klub rendezvényeken az aktív részvét sajnos a 2010-es klubkiállításon igen alacsony volt a nevezett 
kutyák létszáma. 
Mindent összevetve anyagilag jól zárult év volt a 2010-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: 
 
 
Az idei Klubkiállítás dátuma: 2011.04.16. lesz 
Helyszínnek a tavalyi év után ismét a Rex állatszigetet szeretnénk, Pálné Tóth Erika vállalta a megbeszélést a 
tulajdonosokkal. Bírónak a tagság Sabine Kerschnert javasolja aki a tenyészszemlén is tud bírálni. 
A sátrak felállítása és a helyszín berendezése a mi feladatunk, épp úgy mint a végén a rend rakás erre kérjük a 
tagok aktív vállalását. 
Szponzor : felmerült Happy Dog, illetve ha velük nem sikerül megállapodni, úgy tárgyalásokat kell folytatnunk 
más cégekkel. 
 
Speciál kiállítás rendezése ősszel nem tervezzük a kis nevezési létszámok miatt.  
 
A tenyészvizsgák  időpontjai: 2011. április17. és október 8. a tavaszi tenyészszemlén Sabine Kerschner bírónőt 
kérjük fel, az őszire hazai bírókat. 
 
 
IV. Egyebek 
Az elnök beszámol a nemzetközi hovawart szövetséghez (IHF) való kapcsolódás fejleményeiről az idei ülés 
Dániában lesz. 
Idén reklámtárgyak készítését tervezzük mert nagyon kevés van még készleten.  
 
 
Budapest, 2011.03.06. 
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