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A közgyűlés és a vacsora a Víghajós John Bull Pub, http://www.johnbull.hu  étteremben kü-

löntermében lesz. (1118 Budapest, Budaörsi út 7..) 16.00 órakor, ismételt 16.15-kor 

 

A közgyűlés az első időpontban, 16.00.-kor határozatképtelen volt, mert a tagságból 14 fő volt jelen. 

 

 A meghirdetés szerint azonban határozatképessé vált 16.15.-re  a jelenlevő 14 fővel. 

 

A MHEOE elnöke Vida József köszönti az egybegyűlteket, és a közgyűlést megnyitja. 

Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a közgyűlésről jegyzőkönyv készül és javasolja jegyzőkönyvvezető-

nek Stanisovszki Verát és hitelesítőknek Bán Beát és Pálné Tóth Erikát, akik a feladatot elvállalták és 

a tagság, egyhangúan elfogadta megbízásukat. Szavazatszedő Bizottságba Palatinus Imrét és Kerekes 

Máriát egyhangúlag megválasztotta a tagság. 

 

Napirendi pontok: BESZÁMOLÓK 

 

Elnöki beszámoló a 2011-es évről: 

 

Az Egyesület taglétszáma folyamatosan nő. 2011-ben 6 új tag lépett be, így a taglétszám 41 fő. A 

törzstagság is nagyon változik sajnos, stabil tagokra lenne szükségünk. 

 

2011-ben az Egyesület két tenyészvizsgát tartott. Általában kevés résztvevővel sikeresen lezajlottak. 

Az első vizsga osztrák bírónő vezetésével sikeresebbnek volt mondható. Pilisvörösváron kevesebben 

voltak. 

 

Az Egyesületben összesen 3 alom született, a MEOE –ban összesen 7, ami azt jelenti, hogy az Egyesü-

leten kívül született több, 4! 

 

A MEOE a tenyésztőknek küldött levelekben kérte a tenyésztők adatait, az Egyesület szabályzatában 

az egyedi megjelölés szerepel csupán, át kell írni a chipezésre, a tetoválás helyett a szabályzatunkat. 

 

Klubkiállításon nagyon visszaesett 2011-ben az érdeklődés, kevés volt a résztvevő. 

Felmerül annak a lehetősége, hogy CAC, CACIB kiállítás mellett szerveződjön a Klubliállítás, vagy 

külön szervezzük a továbbiakban is. 2010-ben 40 fellett volt a résztvevők száma, ami 2011-re 30 alá 

került. 

2012-re elöljáróban a külön szervezést szavazta meg a tagság, de mérlegelni kell a mostani helyzetet, 

mert már támogatókat is alig lehet szerezni, esetleg Biztosítókat kellene felkeresni. 

 

A kiállítás megfinanszírozása befolyásolja az Egyesület éves költségvetését is! 

 

A 2012-es időpontot a Közgyűlés későbbi részében fogjuk megszavazni. 

 

Vida József megköszöni Pálné Tóth Erika és Bán Bea 2011 –es évben végzett munkáját. 

 

Az Elnöki beszámoló után többekben felmerült, hogy az Egyesületünket népszerűsíteni kellene. 

 

 

Tenyésztési Bizottság beszámolója:  

 

A tenyésztési Bizottság nevében Bán Bea bejelentette, hogy nem készült külön beszámolóra, Minden 

jelen lévőnek szét lett osztva az 2011 évi statisztikák a klubbon belül és kívül született almokról. 

(jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Pénzügyi beszámoló, Pálné Tóth Erika ügyvezető elnök tartja: 

 

2011. évi összesítés alapján az Egyesület anyagilag körülbelül a 2010-es szinten áll. 548000 Ft bank-

számlán és 111500 Ft készpénzben áll rendelkezésünkre. A főbb kiadások jelentős részét, a további-

akban is, a kiállítások és speciális kiállítások teszik ki.  A bírók költségeinek fedezése, a serlegek ké-

pezték kiadásoknak a nagy részét. Ezen kívül a tenyészszemle megrendezése a hovawartos póráz, sap-

ka készíttetése, az internetes tárhely költségei is kiadásnak számítottak. A bevételi oldalon a tagdíjak, 

nevezési díjak kiállításra és a tenyészszemle díja szerepelnek.  

A részletek megtalálhatóak a jegyzőkönyv mellékletében. 

 

A MEOE minden tagjának, így a mi Egyesületünknek is az FVM Bírság miatt tartozása van, nekünk 

250.000 Ft, mert az Egyesület szerződése szerint mi is a MEOE tagjai vagyunk, akire az Állam 60 

millió bírságot rót. Mi ezt a tartozást nem ismerjük el, ez ügyben még tárgyalások folynak. 

 

Ha az IHF konferencián, ami min 200.000 Ft  részt kívánunk venni és a bírságot is be kell fizetnünk, 

akkor az Egyesület pénzügyi tartalékai kinullázódnak. 

 

Szponzorokat kellene találnunk. 

 

Klubkiállításokról Kerekes Mária számolt be: 

 

A klubkiállítások megszervezésére pár tagot kellene megbízni, akik szponzorokat, területet keresnek 

és népszerűsítik a kiállítást. 

Várhelyi Dóra elvállalta, hogy szponzorokat keres. 

 

A 2012-es kiállításokra a szervezést  

Kerekes Mária 

Farkas Andrea 

Várhelyi Dóra  elvállalta. 

 

Klubkiállítás helyszínének  felmerült Gödöllő, Veresegyháza Medve park, Állatsziget. 

 

Végleges időpontot később határozzák meg. 

 

Nívós rendezéshez jó lenne külföldi speciál-hovawart  bírót felkérni. 

  

A fenti beszámolók meghallgatás után a tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolókat 

 

Vida József kérte, hogy a tagok aktívabbak legyenek a jövőben és önkéntes munkájukkal se-

gítség az Egyesület munkáját. A megemelt tagdíjakat március 31-ig kell befizetni. 

 

Végezetül megállapodtak a tagok abban, hogy a tenyészszemle májusban lesz, és a helyszín a 

honlapra kerül majd fel. 

 

Ezzel Vida József a közgyűlést bezárta. 

 

 

 

Budapest, 2012. március 3. 

 

 

 

 

 

Stanisovszki Vera                   Bán Bea   Pálné Tóth Erika 



 

jegyzőkönyv vezető               jegyzőkönyv hitelesítők  


