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Jegyzőkönyv 

A Magyar Hovawart Ebtenyészők Országos Egyesülete 

2014. 01. 26.-án megtartott közgyűléséről 

 
 

A közgyűlés a Kaltenberg Sörház és Étterem különtermében. 1092 Budapest. Kinizsi u 30-36-

ban lett megtartva.  
 

A közgyűlés az első időpontban, 15.00.-kor határozatképtelen volt, mert a 49 tagú tagságból 15 fő volt 

jelen. 

 

 A meghirdetés szerint azonban határozatképessé vált 15.15.-re  a jelenlevő 15 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.  

 

Napirendi pontok: BESZÁMOLÓK 

 

Elnöki beszámoló a 2013-as évről: 

 

Az Egyesület taglétszáma folyamatosan nő.  

 

2013-ban a jogszabályi változások nagyban érintik az Egyesület tevékenységét is. A MEOE átalakult a 

jogszabály értelmében MEOE Szövetséggé.  

 

A jogszabálynak megfelelően az Egyesületünkhöz kerül a hovawartok törzskönyvezése. 

 

A tenyésztési szabályozást az Egyesületünknek át kell alakítani a jelenleg érvényes szabályozásnak 

megfelelően. 

 

Tenyészvizsgák: 

 

2013-ben az Egyesület két alkalommal rendezett fiatal és felnőtt tenyészvizsgát. Általában kevés 

résztvevővel sikeresen lezajlottak.  

 

2013. 04.21.-én Budapesten, ahol a fiatalkutya vizsgán szereplő 6 kutya sikeres vizsgát tett. A felnőtt 4 

hovawart kutya közül, 2 kapott tenyésztésre engedélyezett minősítést, 2 kutyát meg vissza kellett hívni 

újabb vizsgára. 

2013. 10. 13. Gödöllőn 7 fiatal kutya vizsgázott, 4 sikeres és 3 nem sikerült eredménnyel. Felnőtt ku-

tya 1 indult, aki tenyésztésre engedélyezett eredménnyel zárta a napot. 

 

Az Egyesületben 2013-ban 6 alom született, összesen 31 kölyök, az átlagos alomszám 5 kölyök/ alom 

lett. 

 

A tenyésztési Bizottságnak nagyon nehéz évet kellett most lezárnia, mert nagyon sok bizonytalanság 

keletkezett a jogszabályok értelmezése, változásai miatt. A Hovawart Egyesületünk a MEOEval szer-

ződést kötött, s az új törzsköny-minta is elkészült, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.  

 

Hovawart törzskönyvet és egyéb feladatokat csak a mi Egyesületünk adhat ki és végezhet el ezentúl, 

így felmerülnek további kérdések, az eddig nem tagok számára mit és hogyan kell biztosítanunk. A 

közgyűlés későbbi szakaszában ezt megvitatjuk majd. 

 

Az Egyesület 15 évvel ezelőtt, 1999-ben már beadott egy pályázatot, amit újra be kell, 2014. február 

végén adni annak érdekében, hogy elismert tenyésztő szervezet maradjunk. A tenyésztés szabályozását 

kell naprakészre átalakítani. Részletes vitában erről is beszélünk még! 

 

Klubkiállítás: 
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A klubkiállítást 2013-ban a Budapesti Világkiállításhoz kapcsolódóan, de új helyszínen, Székesfehér-

várott rendeztük meg. A részvevők száma 2011-hez képest növekedett, 36 kiállító jelentkezett be. 

Sikerült meghívnunk ismét egy hovawart speciális bírót, a német bírónőt, Sigrid –Dating –Entenmannt 

a bíráláshoz, aki a Világkiállításra érkezett hazánkba. 

. 

A 2014-es időpontot a Közgyűlés későbbi részében fogjuk megszavazni. 

 

Vida József megköszöni Pálné Tóth Erika és Bán Bea 2013 –es évben végzett munkáját. Külön ki-

emelve, hogy a tenyésztési Bizottságnak igen sok nehézséggel kellett megküzdenie a változások miatt. 

 

Pénzügyi beszámoló, Pálné Tóth Erika ügyvezető elnök tartja: 

 

2013. évi összesítés alapján az Egyesület pénzügyi helyzete az előző évhez képest nem változott lé-

nyegesen. A főbb kiadások jelentős részét, a továbbiakban is, a kiállítások és speciális kiállítások te-

szik ki.  A bírók költségeinek fedezése, a serlegek képezték kiadásoknak a nagy részét., egyik sem volt 

azonban veszteséges idén a sok külföldi nevező miatt. Ezen kívül a tenyészszemle megrendezése is 

nullszaldósra sikerült. A munkavizsgák meg pozitív eredményt hoztak.  A hovawartos ajándéktár-

gyakból még maradtak idénre is. Az internetes tárhely költségei is kiadásnak számítottak. Az Egyesü-

let honlapját azonban újra kell készíteni, mert a tárhely többször vírusos volt, új szerverre kell áttenni a 

honlapot, és az oldalunkat magunk, több helyről szeretnénk szerkeszteni. Ez egy nagyobb kiadás lesz 

2014-re.  

A bevételi oldalon a tagdíjak, nevezési díjak kiállításra és a tenyészvizsga, munkavizsga díja szerepel-

nek.  

A részletek megtalálhatóak a jegyzőkönyv mellékletében. 

 

Szponzorokat kellene találnunk. 

 

Tenyésztési Bizottság beszámolója:  

 

A tenyésztési Bizottság nevében Bán Bea bejelentette, hogy ő nem készült külön beszámolóra, Kere-

kes Mária azonban a részletesebb tájékoztatást és vitát megnyitja. 

 

a származási lap kiállítása 

 

Tagok és nem egyesületi tagok számára: 

 

1. Mi legyen azokkal, akik nem akarnak az Egyesületünk tagjai lenni, és nem is rendelkeznek a 

mi tenyészvizsgánkkal, de van MEOE tenyésztési vizsgájuk? 

2. Mi legyen azzal, aki be akar lépni, de csak MEOE tenyészvizsgája van, azok kapjanak egy ha-

táridőt, hogy tegyék el az egyesületi tenyészvizsgát is? 

3. Milyen áron vehesse igénybe a szolgáltatásainkat a tag és nem tag? 

4. Kinek állítunk ki un Felülbélyegzett származási lapot? 

 

A vita után a tagok egyhangúlag megszavazták és megállapodtak a következőkben: 

 

Aki nem tag és rendelkezik MEOE tenyészvizsgával, és be akar lépni az Egyesületünkbe, az 2014 

május 15-ig haladékot kap arra, ahogy az Egyesületi tenyészvizsgával is rendelkezhessen. Ezen idő 

alatt 2 vizsgaidőpontot biztosítunk számára. 

 

A tenyészvizsgák időpontjai: március 1-2 hétvégén, és április26-27, vagy május 9-10-ei hétvégén lesz. 

Pontos időpont bíró és helyszín egyeztetés után kerül fel az Egyesület honlapjára. 

 

A Tenyésztési Bizottság javaslat, hogy 2014.05.10-ig mentességet kaphassanak a „ nem tagok”, ha 

van MEOE tenyészszemléjük, mert a fedeztetés már  előbb meg is történhetett, mielőtt ez a határozat 

megszületett. De a származási lapon nem szerepel az egyesület háromszög alakú pecsétje. A tagság 

elfogadta ezt is egyhangúlag. 

Aki nem tag, de leteszi a mi tenyészvizsgánkat, az Egyesület pecsét nélküli származási lapot kap. Az 

ár magasabb lesz, mint a tagoknak. 
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A Trv 45/A pontja szerint, aki nem tartja be a szabályzatot, azt be kell jelentenünk. 

 

 Egyesületi 

tenyészvizsgás 

MEOE 

tenyészszemlés 

SZŰRÉSEK 

TAG Származási la-

pot kap egyesü-

leti pecséttel 

 

Haladékot kap 2 

tenyészszemle 

időpontjáig 

VANNAK NINCSENEK 

NEM TAG Származási la-

pot kap, de drá-

gábban pecsét 

nélkül 

Csak felülbé-

lyegzett lapot 

kap drágábban 

VANNAK NINCSENEK 

     Nem felelnek meg      Nem felelnek meg 

 

A felülbélyegzett származási lappal a kutya kiállításra mehet, de a tenyészvizsgán nem indul-

hat. Esetleg a tenyésztői bizottság engedélyével írásbeli kérelem után. 

 

Az Egyesület           pecsétje igazolja az alom ellenőrzést is és azt, hogy mindenben megfelelt 

a tenyésztési szabályzatunknak.  

A kölykök egyedi azonosítása csak chippel történhet. Az Egyesületünk ennek a szabálynak 

már megfelel. 

 

Az alomellenőrzés 8 hetes korban történik, és a Bizottság javasolja a súlyellenőrzési napló 

bevezetését, több tag már évek óta vezeti a naplókat. Amennyiben bármilyen kétely merül 

fenn az ellenőrzés során, akkor a származási lap a kivizsgálásig visszatartásra kerül! 

 

A tenyésztési bizottság állást foglalt abban az ügyben, hogy mi módon lehetséges az, hogy 

egy tenyészszuka a kölykeit nem otthonában (tulajdonosa postacímén) nevelje fel. Az eljárás 

az lehet, hogy a szukát közös tulajdonba kell venni, és ily módon az jogosult kölykeivel bár-

mely társtulajdonosánál / társtenyésztőnél tartózkodni és kölykeit ott, annak felügyelete alatt 

nevelni. Mivel azonban egy postacímhez csak egy tenyészhely, és egy FCI kennelnév, tartóz-

hat, így a szuka kölykei azon kennelnév alatt kerülnek törzskönyvezésre, ahol a szuka szül, 

kölykeit neveli, és ahol az alom ellenőrzése és elfogadása megtörténik. 

 

Törzskönyvezés: az Egyesület szerződést kötött a MEOESZ-el akit megbízott a származási 

lapok nyomtatására adatok vezetésére. De, ezentúl, minden papírt, igazolást az Egyesülethez 

kell beküldeni, célszerű  4 hetes korig elküldeni a papírokat, hogy zökkenőmentesen elkészül-

hessenek a származási lapok. 

 

Kiskutyák eladásakor a tenyésztőnek bejelentési kötelezettsége van. Minden tenyésztőnek le 

kell adni az új tulajdonos adatait és beléptetni az Egyesülethez csoportos belépési díj kereté-

ben. 

 

A kan tulajdonosnak 7 napon belül be kell jelentenie a fedeztetéseket. 

 

Az árak külön táblázatban kerülnek nyilvánosságra.  

 

 

(Meg.j: 1 tag egyéb elfoglaltság miatt 17.10-kor elment) 

 

A fentiek egyhangú megszavazása után került. 
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Az Elnök feltette a kérdést: Megszavazza –e a tagság, hogy a tenyésztési bizottság a tenyész-

tési szabályzatot, a jogszabályi változások miatt, akár későbbiekben is módosítsa? Ezt, egy-

hangúlag, megszavazták a tagok.. 

   

 

Az Elnök 18 órakor.bezárta a közgyűlést  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisovszki Vera                   Bán Bea   Pálné Tóth Erika 

 

jegyzőkönyv vezető               jegyzőkönyv hitelesítők  


