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Jegyzőkönyv 

A Magyar Hovawart Ebtenyészők Országos Egyesülete 

2010. 02. 21.-én megtartott közgyűléséről 

 
 

Helyszín: Budapest, IX. ker Kinizsi utca Kaltenberg söröző 

Időpont: 2010. 02. 21.-én 14 óra 45 perc ismételt időpont 
 

 

A közgyűlés az első időpontban, 14. 30.-kor határozatképtelen volt, mert a 39 + 5 fő tagságból 14 fő 

volt jelen. 

 

 A meghirdetés szerint azonban határozatképessé vált 14.45.-re  a jelenlevő 14 fővel. 

 

I., 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, egyhangúlag elfogadta megbízásukat. 

Az elnök tájékoztatja a tagokat a napirendi pontokról, és arról, hogy a közgyűlés kizárólag a meghir-

detett napirendi pontokban határozatképes. A napirendi pontok ellen kifogása senkinek nincsen, a 

tagság azokat egyhangúlag elfogadja. 
 

 

II .,Beszámolók 

Elnöki beszámoló a 2009-es évről: 

 

Az Egyesület taglétszáma állandósult és kissé növekszik.  

Tájékoztatja a tagságot, hogy a 2009-es év eseményeit egy füzetben összefoglaltuk, amit a jelenlévők 

között szétosztásra került. 

 

A 2009-es Klubkiállítást a Garancsi tónál rendezték meg, mely egy jó hangulatú kiállítás volt szép 

számú nevezésekkel. A Kecskeméten rendezett közös CACIB kiállításon gyenge volt a részvétel. A 

kiállításokat a továbbiakban meg kell beszélni érdemes-e kettőt rendezni.  

2009-ben az Egyesület két tenyészvizsgát tartott. Általában növekvő számú résztvevővel sikeresen 

lezajlottak. A részletes eredmények a honlapon ill. a füzetben olvashatóak. 

 

Az Egyesület szerződése a MEOE-vel a továbbiakban is fennáll.  Tájékoztatta a tagokat 2010 októbe-

rében MEOE választások lesznek. A MEOE új alapszabályát majd 2010 októbere után a mi Egyesüle-

tünk szabályzatába be kell építenünk. A MEOE törzskönyvet olyan törzskönyveket állít ki ami FCI 

törzskönyv.  

 

Kérdések az elnöki beszámoló után: 

 

1., Kovácsné Ildikó:  

Zámbori Márta meg lett-e hívva a közgyűlésre? 

 

Válasz: Bán Beáta beszélt vele személyesen és meg is ígérte, hogy eljön ha nem jön közbe más el-

foglaltsága, de nem érkezett meg. 

 

2., Tímár Sára: 

Az előző évek 2007, 2008 –as közgyűlésének jegyzőkönyvei nincsenek fent az Egyesület honlap-

ján. A szakmaiságot hiányolta az Egyesületben. 

 

Vezetőség válasza: Igen, a jegyzőkönyvek honlapra kerülését sürgősen pótolni kell, de eddig is 

bárki megkaphatta, ha kérte. Rövid időn belül fent lesz a honlapon, ami a közeljövőben meg fog 

újulni ezért a régi mostanában nem a kellő képen frissült.  
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3., Kovácsné Ildikó: 

Az emlékeztetőt mindenkinek meg kellene kapnia! 

Válasz:A tagság egyhangúlag megszavazta, hogy maradjanak nyilvánosak a közgyűlés jegyző-

könyvei, és a  honlapon legyenek feltéve. 

 

 

Tenyésztési Bizottság beszámolója:  

 

A tenyésztési Bizottság nevében Bán Bea számolt be a 2009-es év eseményeiről. 

Az Egyesületen belül 27, az Egyesületen kívül 60 kölyök született 2009-ben. 

Jelenleg 11 fedezőkan van az Egyesületben. A kiosztott füzetben részletesen benne van a statisztika is 

2009-ről illetve az egyesületünkben született almok adatai fedező kanjaink fedezései. 

A tenyésztési Bizottság javasolja egy adatbázis kidolgozását, amelyben megtalálhatóak az Egyesület 

kenneljeiben született kutyák adatai. A tenyésztési Bizottság nevében kéri, hogy a kennelek adják meg 

a kölykök listáját, a tulajdonosok adatait is saját használatra. A tagság egy része nem küldi be az 

Egyesületnek az születtet kölykök új tulajdonosainak adatait. Kérik a tenyésztőket, hogy ezeket pótol-

ják. 

 

1., Palatinus Imre: 

 

Mit lát a Tenyésztési Bizottság? 

 

Válasz: Vida József: A tenyésztők jól dolgoznak, de növekszik az Egyesületen kívül született kölykök 

száma.. 

 

2. Kovácsné Ildikó: 

     

     A külföldi tenyésztők ne legyenek fent a honlapon. Ne legyen minden hovawart kennel felsorolva! 

 

Válasz Pálné Tóth Erika: Csak az Egyesület tagjai vannak fent. 

  

2  Palatinus Imre:  

 

    A külföldi tag ne legyen fent a honlapon. 

 

Válasz Kerekes Mária: IHF tagoknak jár az azonos elbírálás. 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a honlapon ne legyen változtatás.  

 

 

Hegedűs István: Új számítógépes és Interneten hozzáférhető nyilvántartási program bemutatása 

         

Hegedűs István bemutatta a program tulajdonságait kezelését, kitért a jogosultságokra, az alapadatok 

felvitelére, a többi kiállítási eredmények, tenyésztési adatok felvételére, lekérdezéseire. A tagságnak 

tetszett a bemutató és várják a fejleményeket. 

 

 

Pénzügyi beszámoló, Pálné Tóth Erika ügyvezető elnök tartja: 

 

2009 évi összesítés alapján az Egyesület anyagilag körülbelül a 2008-as szinten áll. A kinyomtatott 

könyvelési adatokat körbeadták megtekintésre. A főbb kiadások jelentős részét, a továbbiakban is, a 

kiállítások és speciális kiállítások teszik ki.  A bírók költségeinek fedezése, a serlegek (2009-ben 

61.000 Ft volt) képezték kiadásoknak a nagy részét. Ezen kívül a tenyészszemle megrendezése a 

hovawartos póráz, sapka készítettése, az internetes tárhely költségei is kiadásnak számítottak. A bevé-

teli oldalon a tagdíjak, nevezési díjak kiállításra és a tenyészszemle díja szerepelnek.  

A részletek megtalálhatóak a jegyzőkönyv mellékletében. 

A fenti beszámolók meghallgatás után a tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolókat 

 

 

 



  3 

III., IHF tájékoztatás, 
 

Pálné Tóth Erika ügyvezető elnök tájékoztatta a tagokat, hogy 2009 szeptember 4-5 Hollandiában 

Csizmadia Veronika képviselte az IHF kongresszuson egyesületet. A kongresszusról készült beszámo-

lót amit Csizmadia Veronika készített minden jelenlevőnek kiosztotta és ismertette. Az IMF újabb 1 

évvel meghosszabbította az előtagságunkat, az indokokat a kiosztott anyagon olvashatóak. Majd be-

mutatásra került az a levél melyet az IHF küldött. Kerekes Mária segített elemezni a benne foglaltakat.  

Az IMF összesen két elvárást írt le felénk, az adatbázis a magyar hovawartokról (erre is jó lehet majd 

az új nyilvántartási program) és a tenyészszemle bemutatása. 

A következő kongresszus Finnországban lesz 2010 nyarán a pontos időpontot majd ismertetjük.. 

 

Palatinus Imre: 

 

Mi milyen információkat kapunk az IHF-től? 

 

Válasz Kerekes Mária: 

 

Eddig e-mailen értesítettek, a különböző kutya betegségekről azok előfordulásáról. A kongresszuson 

meg minden ország beszámol az adott évről.  

 

Palatinus Imre: 

 

Nem szabad az Egyesületnek visszafordulnia, tovább kell küzdeni a felvételünkért! 

 

A tagság egyhangúan amellett állt, hogy meg kell tenni a hiányzó lépéseket a csatlakozásért. 

 

IV., Az új tisztségviselők megválasztása:  

 

Balla Katalint és Karvanská Tündét egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés a Számláló és Szavazat-

bizottság két tagjának. A közgyűlésen 18 tag kezdte meg a választást 

 

Eddigi vezetőség: 

 

Elnök:    Vida József 

Ügyvezető elnök:  Pálné Tóth Erika 

Tenyésztési Bizottság:              dr Síver László 

    Bán Bea 

    Kerekes Mária 

    Sólyom Boglárka 

Felügyelő Bizottság:                  Sólyom Péter 

    Molnár Attila 

    Csizmadia Veronika 

 

Jelenleg Jelölő Bizottság helyett nyíltan lehet jelölni tagokat a vezetőségbe. 

A választás után az új tisztségviselők névsorát be kell adni a Bíróságnak is. 

 

Választás levezető elnöke. Vida József 

 

Elnökre jelölések: 

 

  Vida József 

  Tímár Sára 

  Palatinus Imre  nem vállalja, így nem kerülhet fel 

  Kovácsné Ildikó     nem vállalja, így nem kerülhet fel 

  

 

 

Elnök választás. 

 

  Vida József   11 érvényes szavazat 
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  Tímár Sára    4 érvényes szavazat 

 

  Tartózkodtak     3 

    Összesen         18  szavazat 

 

A közgyűlés megválasztotta újra Vida Józsefet elnöknek. 

 

Ügyvezető elnökre jelölések: 

 

  Pálné Tóth Erika    

 

Felmerült még Tímár Sára, de nem vállalja 

 

Ügyvezető elnök választás: 

 

  Pálné Tóth Erika  14 érvényes szavazat 

       3 tartózkodás 

 

A közgyűlés megválasztotta ügyvezető elnöknek Pálné Tóth Erikát 

 

Kovácsné Ildikó elhagyja a közgyűlést, így a továbbiakban 17 tag van jelen. A szakmaiságot hiányolta 

az Egyesületben. 

 

Tenyésztési vezetőnek 13 érvényes szavazattal megválasztotta a közgyűlés dr Síver Lászlót. 

 

Tenyésztési Bizottság tagjaira jelölés: 

  

  Sólyom Boglárka 

  Bán Bea 

  Kerekes Mária 

  Tímár Sára 

  Palatinus Imre     nem vállalja 

 

Tenyésztési Bizottság tagjaira választás: 

 

Sólyom Boglárka  12 érvényes szavazat 

  Bán Bea               14 érvényes szavazat 

  Kerekes Mária   12 érvényes szavazat 

  Tímár Sára     6 érvényes szavazat 

  Palatinus Imre        1 érvényes szavazat 

 

A Bizottság tagjai Sólyom Boglárka, Bán Bea, Kerekes Mária lettek továbbra is. 

 

Felügyelő Bizottság tagjaira jelölés: 

   

  Sólyom Péter 

  Palatinus Imre 

  Tímár Sára   nem vállalja 

  Stanisovszki Vera 

 

Felügyelő Bizottság tagjaira választás: 

 

  Sólyom Péter   14 érvényes szavazat 

  Palatinus Imre    12 érvényes szavazat 

  Tímár Sára     1 érvényes szavazat 

  Stanisovszki Vera  13 érvényes szavazat                       

                                                                        3 tartózkodás volt. 

A szavazás ezzel befejeződött. 
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Az új vezetőség tagjai: 

 

Elnök:    Vida József 

Ügyvezető elnök:  Pálné Tóth Erika 

Tenyésztési vezető:         dr Síver László  

Tenyésztési Bizottság  Bán Bea 

    Kerekes Mária 

    Sólyom Boglárka 

 

Felügyelő Bizottság:                 Sólyom Péter 

    Palatinus Imre 

    Stanisovszki Vera 

 
V., Tenyészszemlék megbeszélése, 
Ebben az évben is két tenyészvizsga lesz. A tavaszi tenyészvizsga április 24-én német bíró  fog bírálni 

Helge Ludwig.  

 Vida József kérte, hogy a tagok aktívabbak legyenek a jövőben és önkéntes munkájukkal segítség az 

Egyesület munkáját. A tagok munkája például sokban segítené a tenyészszemlék könnyebb lebonyolí-

tását. (Pálya kialakításánál, csoport létrehozása… stb) 

 

VI.,Klubkiállítás megbeszélése, 

április 25-én  lesz bíró: Helge Ludwig. A helyszín még nincs meg kérik a javaslatokat ahol egy szín-

vonalas rendezvényt meg lehet tartan, mindeni majd tájékoztatást kap. 

Kérik a tagokat segítsenek majd a rendezésben ne csak 3 ember dolgozzon. 

 

VII., Egyebek, 

 

A polók jelentősen elfogytak felmerült az igény, hogy újat csináltasunk. A fekete póráz is elfogyott. 

 

A  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, 2010. február 21. 

 

 

 

 

 

 

Stanisovszki Vera                   Bán Bea   Pálné Tóth Erika 

 

jegyzőkönyv vezető               jegyzőkönyv hitelesítők 

  


