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A Magyarorszigi Arabl6teny6szt6k Egyesiilet6nek 2006. okt6ber 19-6n csiitdrtajkdn 8 00
6r6ra kiifi kdzgyill6set hatArozatkeptelensdg miatt elnapoltilk, majd a kdzgylil6st viihozatlan
napirenddel 2006. okt6ber 28-in szombaton t5.30 6rai kezdettel Bibolnin taftott6k meg.

Jelen vtnnak: a mell[kelt jelerrl4ti iv szeriht, 33 egyesiileti tag

dr. Hecker Waher elndk kdszdnti a megjelenteket, levezet6 elntjknek l'elkdri az iig]'vezet6
alelntikdt.
A ki,zgyiil6s egyhangulag elfogadja jegyz6kiinp'vezet6nek Ferenczi Anik6t, jegyz6kijn)'v
hitelositdnek R6sky Pdtert 6s Kocsis Alliddot, valamint a meghirdetett napirendet vditozatlan
fornr6ban.

Jeg)zdk6ryn1)ezet6: Ferenczi Anik6

Jeg)zdkanyvhitelesil6: RrislEPlter
Kocsis Alfrdd

A katzgy [ild s hatdtuzatkdp es,

A kiizst iilis naoirendie:

1. Ltj tagoklbtv[tele

2. A Shagu-arab elnevezisinek mddosittisa MapStarorszdgon

3. Beszamold az Egtesiilet 2a05. dvi gazddlktdisltr'L pdnziigyi helyzetir6l, a Szdmrizsgdli
B izott s dE j e I entd s ir 6 I

4. Jeldl1 Bizottsdg meg)Ahsztdsa

5. Tisztsipisel6k met?dlasztusa

6. Egyebek

Rombauer Tdmas :
Felkdrem a Tisztelt Tagsdgot, hogy a pontos szavazatszamlilas miatt az, aki a kdzgytil6sr6l
id6kiizben tdvozni k6nltelen, sziveskedjen kdzfeltartrssal j elezti, nevdt bemondani.

1. nopbend - tj tutgokfebitele

Rolnbauer Tamis ismefieti a tagk6nt felvdteltiket k6r6k n6vsoriit, bemutatva az uj jolenldvii
tagjeldlteket (1. szimf melldklet).
A felsorolt nj bel6p6kkel kapcsolatban van-e valakinek olyan inform6ci6ja, amr kizirja az
egyesiileti tagsAgukat?



7/2006. szdmi hatdrczat
A kiiwiilis eg)hatugilag elfogadta az l. szimit_mellikletbeh fehiorolt jele tkezdket rcndes

IAgna$.

2. napirend A Shdg))s-drsb elttewzisdnek mitlositdsa MagyarcEzigoh

Rombquer Tamds:
Harmadszor keriii kijzgyiilds eld ez a k6rdds. Els6 alkalon'rma1 a kdzgyiilds 1 ellenszavazat is
1 tart6zkodrissal clfogadta a ,,blibolnai (Shagyu) arab" clnerezist, de az nem szerepell kiilcln
napirendi pontkint, melyet n€hanyan kifogiisoltak, ezdrt clnoksdglirk igy dijntdtt. hogy a
kdvetkez6 kiizgyiil6sen ismdt napirelrdre trizi a k6rddst. A kdzgyLilisen a tagsdg a \,6ltoztatis
mellett d6ntdtt. a szavazas is az ar61 kdsziilt jegyz6kdnyv f€lredrlisre adott alkalmat. melyet
alelidk iLr iigyvddje 6ltal megkifogasolt. Elndksigijnk helyt adott a kifogdsnak, nevezerr
hat6rozalot visszavonta, ds ugy ddntcttt, hogy a nai napon ismdteLtcn szavMisra bocsatja a
kdrd€st.

Az ij tagjaink rniatt rdvidell ismedetndm a tergyat:
1978-ban megalakult az ISG, akkor kdrdssel lbrdultak dr. Bugert R6be akkori
vczdrigazgat6hoz. hogy engeddlyezze a biibolnai arab elnevezdst, Nagel ril iavaslatAra ehhez
nem i6rult fiozz6, ezdrt a Shagya-tdrzs alapj6n Shagya-arabnak neveztdk el. A Parlamcnt a
Shagya-arabot dshonos vddett fajt6vd nyilvrnitotta, a szirrmzisr hely alapjfn kellene
elnevezni. Az ISG-vel egyeziettiink az elnevezdssel kapcsolatban. nem s6rt drdekekct,
ehbgadidk a m6dositrist. Javaslom ilj elnevezdsk6nt a kdvctkez6t: ,, babolnai (Shag)d) drah "

dr. Hecker Wulter: Sok zavar volt az elmult id6szakban a ndvv6ltoztatdssal kapcsolatban.
ezit kdrem, hogy most ddnlsiinl( az elnevezdsr6l.

Purli Imre: Legyen az elncvcz(s: ,,Shagyu (bcibolnai) arab '.

Kifulv Ldszl|Ne:o;Letiil, angolul hogy sz6hra a ndv?

Romhatter Tamds: Az 6shonos magyar l6lajtrlk elnevezdsdnek els6sorban magyarul van
drtelme, MagyarorszigoD leme szerepe.

Kirdh) Ld\z/(t Az elnevezdse legyen ink6bb a Rombauer Tames iiltal javasolt.

P.tti Imre: Nyel.Vtanilag nem kollcne ezzel foglalkoznunk, a cilt negdrtetten, ha a bdbolnai
lenne z6r6je1ben, ds a Shagya el6tte, sokkal elfogadhat6bb lerure nz elnevczis.

Rombauer Tamdy Ez esetben fgy tiinne, mintha ez a Shagya-arab 16 B6boln6n sTiilctett
volna, holott az elnevezdsnek nem cz a c6lja. ds az 6llom6ny zdme e kfitdriunnak mar nem
lelel meg.

Kirtil! Ltiszlj: HaMagyarorsziigon haszn6ljuk, arkkor mindenkippen a bribolnai (Shagya) arab
lennej6.



ZuhekJdnos: Alo.viiben kihatdssal lehet az ehevezds a tiimogat.isokra. Az Eurripai Unid nem
hmogatJa a l6tenydsztist, csak akkor tdmogatja, ha az elncvezds ulal 16, hogy ho nan
szdrmazik. A j.jv6beni t6mogat6sok szempontjfb6l fbntos. hog) most mit dcjntLinli. [n
esvibkdnt arab telivdfl tenvdsztek.

| ,,'lent Zsuh: Ki.ill6lditn Shagya-arabDak hivj6k az O'Bajant is. I-eg,ven ,.bdbolnui arab".

dr. Ballav Attila: Ha van kisbdri f€lvdr. n6niusz. angol telivir, nekem az tetszenc. hogy
..biibolnai arab", dc ha ez nem lehet, akkor legycn ,,b6bolnai (Shagya) arab".

Gril Imre. Partr Illne itrnak igaza van, hogy az ISG clndksdg nem ajriilt, hogy nleg akarjuk
viiltoztatni az elnevczdst. Amikor kideriilt, hogy csak Maglalo$zlgon irv6nyes a \,6ltoziis.
akkor elibgadt/rk. SzeriDtcm lcgyen ,,Shaga bdbolnai arab". ha elfogadnrint ig), kds6bb
mcgvAltoztathal.juk.

dr. Ilecker Walter: A magyar nyelv t6 dn]'szenisigcit is iliik betanani, hallgatni kellene az
,,irdstrd6kra".

Rombauer Tamrjs: Nem akarom az elidkl€s e16nyd1 kihasznali. Amit Zubek ir mondott.
megfontoland6. [agy szerepe lesz a sz.imMiisi helynek, a tdrzskdn,wezds jogiit LLz eredoti
tdr-zskdnvv-\'el rendelkezij helyek kapjdk meg. a szelekci6 irAnyAt 6k hatfuozatjrk meg. mcly
lovak kertiljenek. vagy ne kerfrljenek a tcirzskcinyvbe.

dr. Vucskits ,lndrds: Mit 6s miirt kell zrlr6jelbc termi? Ami zir6jelben van. az nem ollatl
fbntos. mi6rt is kell?

Parli Jmre. A rcDtdlt EU-s tdmogatdsokl(al kapcsolatban csak annyit. nem a niwdltozdsra
adnak tdmogadst, hanem a tdrzskdnyvezdsi hellre. anli B6boln.in van.

folent Zsolt: Ez a k6rdds mind Ddnidban. Norvdgiiban, Svddorszigban is. o|| biiboinai arab
elnevezds lett.

Kirdlv LdszLj: Kiilfijldi einevezds legyen bribolnai arab, Magyarorszegor legyen bAbohai
Shagya-arab. Nem dlek egyet a zAr6jellel.

zrir6jcl ndlkiil, ezt elibgadtdk kiilfdlddn is.

Joszkin ,Jtinos: D€l-Franciaorsziigban is jelen van a Shag,va-atab. azon teny6szt(iknck,
_jelell van[ak a nemzetkdzi piacon, mit jelent ez a vrlfoz:is, hogyan tudjuk elismcnetni a
eredctdt?

Purli Imrc: lla nem lenne nemzetkdzi fajta, b6nni iehetne a neve. lla Sl.iagya-arab az
elnevezis, altor ehhez igazodni kell, jelezhetjtik Bdboln6t a ndvben.

akik
fajta

Rombauer Tamcis: Az ISG-ben tenyisztdsifi
legalibb ilthon elfogadnturk a niwaltozrst.
.z6rmrzd.i lrpon jelerurc neg ig1 az elncr cze.

feiel6s alelndkkdrrt miik6d6k. j6 lenne. ha
A -nap)at sjtoban. d,/ oV\41 nc c"

Gdl Imre: Legyen az elnevezds Shagya bdbolnai a1.ab, kdtiijel, ds gondolatjel nilktil.



Rombduer Tamas.Negy javaslat irkezelt a n6w61toztat6sra, szavaziisra bocsatom a kirddst.
1 babolnai (Shagya) arab
2. Shagya (b6bolnai) arab (Pafti Imrc)
3. bibolnai arab (Volent Zsolt)
4. Shagya bdbolnai arab (Gril Ime)

Megkdrdezem a tags6got, hogy ki szavaz a ,,b6boJnai (Shagya) arab" elncvezdsrc?

8/2006. szdmi hatdrcrut
A ki)zgyiilis 18 igen szarazattal, 3 ellenszavazat, is 12 ta .jzkodds melleft elfogadta, hog!

Magyuro rs xdg o n a S ha gy a-a r ab e I n ev e zis e
,, btibolnai (Shagya) arab".

3. napifend Beszdmohi az Egyesulet 2005. [vi gazdilkoddsiril, pinziigyi helyxetirdt, a
S zd mi6 gti ki B izotts tig j e I e nt is driil

Elniiki beszamol6 az elmilt h6rom dv munt6irir6l:
dr. Hecker lfalter: J61 bev6lt a kdtdventc rendezelt teny6szszemle, 2005-ben volt Bibolnin, a
magyaroBziigi eredm6nyek j6k Shagya-arabban (dr. Novob6czky. Pafii), arab telivdrben
viszont nem. Nemzetkdzi tavlovas versenyeket rendez Bdbolna. Aachenben Hungarcs new,
Babolnin v6s6rolt herdlt negnyede a tevlovas VB-t. ez nagyon.j6 rekl6m Babolninak.
Aachen-i viligjritdkokr6l kdsziiit k.jnyv, St. Georgnak levelet ir.ok, hogy megfeleltien
publikilj 6k Hungarest.

Az egyosiiletnek j elenleg 270 tagja van.

A teny6szkancik l6tszimdnak alakulrsa

Sziiletert csikdk szdma

Megnevez6s 2003. 2001. 2005. 2006. (okt. 28-is)
arab teli\ er 20'l 241 259
Shanya-arab 442 521 562 566
Shagva-arab fcjta 127 t22 163 I  i ,1
Anglo-arab 1 6 23 29
alab f6lvdr t 0 20 2 8 2 I
Osszesen: 801 923 989 985

Megnevez6s 2003. 2004. 2005.
alab teliver 6',7 60 50
Shasva-alab 16 i t l 7 t25
Shasya-arab faita 3 6 37 1 8
Anglo-arab ) 2 6
arab f6lvdr 2',7 8 5
Osszesen: 298 201



Csak a legiobb kancdkat ledeztetiiik. a miniisdgre tcircksziink. A Sl.iagya-arabok a sportban is
j6 eredmdnyeket ifiek el, (Kreuthban Pamir, Basa). A Teny€szrdsj Szabilyzarunk alapjin a
kanciik vizsgdztal^sa is szitksdges, ezl abbahagytuk. dc folytatni kellcne. Nem eldg a it) mdn
ds a j6 sperma. Norvdgidban 6s Sv6jcban is bir6lok, sok rossz libszerkezetil lovat latni. a
min6sdg miatt fontos kiszrini az ilycn egyedeket. Picro nevil pei arab teli\jr men ncm
annyira telivdr arab tipusir, arab telivdr biralata show birilat ir6ny6ba mozdult e1. haszn:ilatra
nemesiteni m6r nem fognak. A Shagya-arabot a holstcini tenydszet clismemd ,\ fajta
meg6zdsdben rendkiviil fontos. hogy a tcjzseket fenntarlsuk, O'Bajan. Gazal tdrzs rendben
van, Siglavy tdrzs teljesen eltrint. Kancacsaladokat drtdkeljiik, lnfo-Horse Bt-ndl mir elindult
a munk4 ZSAA-rfl korszedl tenydsztdsi prcgram van, tenydszirtdk becslds alapjAn pdrositrisi
jalaslatot tudnak adni.

Romhauer Tamds: Felkdrem a bizotts6gi elndkdket. hogy tartsik meg besziimo16iukat.

Baranyai Stindor Tenydsztdsi Bizottsig elndke:
Kdszdni a tagsagnak ds a Tenydsztdsi Bizottsdg tagjainak a korrekt cgyiithnilkdddst. El€gedctt
lagyok, a tenyiszt6knek grallLliilok a kitart6 munkiihoz. Siker a kiilcjnbdz6 eredmdnyck,
kevdsbd siker. hogy ncln tud.juk megfelel6en menedzselni a fajUr. Sokkal tctbbet kell beszdlni
er61 a 1'aitir6l.

Megnevcz6s L6tszim
(arab teliv6r rts Shagya-arab 16)

Dei Dunantul 2.10
Kdzep-Dunantul 1 8 3
N\ugat-Durantul 1 0 5
DEI AlfdId 86
EszeLk-Alfiild '74

Eszal<-Magl arorszag 65

A mdnvizsgin kiviil a kanctk vizsgAjAval rengeteg ad6ssegunk van. At kell iddkelni, hogy
miir 1'edeztet6si engeddllyel rendelkczci mdnek kdzijl 1nel_lik lehet tdrzsmin.
Ertdkelni lehetne az 6v tenyisztojit, iv ten"v6szmdnjdt, lenydszkanoijdt.

Tdrzsmdnek alakuldsa az Eel'esiiletben:
O'Baj an
Shagya
Gazal
Kolieilan
Amurath Salib
Siglary- tsagdady
Mersuch
Kemir
Ibrahinr
Jussuf

Feladat van. kitartds kell

14 lbdez6mdn
14 fedez6nrdn
9 1edez6m6n
3 ledez6mdn
2 ledez6mill
2 fcdez6mdn
2 fedezomdn
2 ledez6ndn
1 fbdez6mdn
I ledez6mdn



6

G.i1ln/er Ne filjtink. hogy sok a mdo, ha olyan a mdnvizsga. Niilam is van 2 m6n. dvente I 0_
15 kancit fedeztek. nem csak Shagya-arabban. hanen a tdbbi fajtacsoportban. Szines 16
kdrd6se, van hfrori szines Shagya-lovan. 1'ekete l6dfi mindenl negadnat<, a sztirke 16 ma mrir
nem divat. Kdrndm a Ten]'dsztdsi B izottsag j avaslatiit, melyik telivir vihetci be ebbe a fajt6ba?
fekete, sirga mdnj6t tenne. lenndnek szines lovak.

Rombaucr Tamis: Ketessiik az igazi pej mint. szines 16 tenydsztisdhez. Melanoszark6met is
el kellene kcriilni, ehhez is i6lenne a szines 16.

Rdslq) Plter: Kanca rizsga j6 dtlel, tdbbi hagyomrinyos l6fajtat reny€szt6 eg_vcsrilettel dssze
kellene fogni.

Romhauer Tttnds: Kevds kancat hasznalnak a slofiban a tcnldszt6k (ndnek. her.61tek),
kevesen vannak. akik a kanc6kat vizsgiiztatniik. Bizonyos spodversenyeken egyiitt, de kiiidn
kedilnek ifidkel6sre. Kanciik versenydt a m6nvizsgl*kal cgyid6ben lehetne rcndezni_

Pataki Mihrily kirte, hogy Spofi Bizottsrigi elndki tisztsdgdb6l nentsiik fe1, meft a Magvar
Lovas Szdvetsdg Dljugrat6 Szakbizottsega elndkekdnt te\,dkenykedik 6s scgiti munk6nkat.

Btinvai Blla: Magyar'Iivlovagl6 6s Tdvhajt6 Szakrig elncike
Egyre tcibben vesznek rdszt t6vlovas versenyen, ez a MAI,E tagoknak j6 pidc_ f\ente lg
alkalomrraL rendeztiini( tAvlovas versen).t. 100-150 ldval egy-eg) verscnyben. A t6\,lovas
szakigban 196 regisztr6lt 16 van. a szakiig megitilise egyre jobb mind a hazai mind a
nemzetkdzi lovas dletben. Kdszdndm Parti Imrdnek. Rombaucr Tamiisnak 6s Rozmdn
Fercncnek, valamint a Mdnesbirtok Kft-nek a segitsdgct, melyet a tivlovas veNenyekhez
adtak.

RLrmhaucr TamLis:
Az egyesrilet 2005. 6vi gazdilkod6ser6l kdszijh beszimol6 ismedetdse (... szdmi nell6kler).

dr. I/Ltcskits Atldlis SzinvizsgAl6 Bizottsdg elnclke:
A Szdm\,izsgil6 Bizottsiig meg6llapitotta. hogy a 2005. 6vi gazdiilkodas szabdlyos volr.

9/2 0 0 6. szdm i lt atd ro zat
A kiizgriilis az elnatki besvimoldt, a bizotttdgok mu ktijdt, oz Eg)esiilet 2005. ivi
gaztdlkodtistinjl, pinziigyi helyzetiftil szild besztinkit egyhnngitag elfogidtd.

Rombauer Tamas:
Az egyesiilet 2005. ivi gazd6lkodAsdrdl kdsziilt kdzhasznisigi beszilmol6 isrncrLcLcse 1...
szemu me11€klet).

dr. l4tcskits Andrlis - SzAnvizsgal6 BizottsAg ehdke:

A Szimvizsgril6 Bizottsrig a 2005. dvi kitzhasznusagi jelentdst elfogaddsra javasol.ja.

I 0/2 0 0 6. s zdm i h dtdtozut
A kbzg.yiilds a kijzhasznisdgi jeleht[st egyhangilag elfogadta.



Rombauer Tamds; dr. Novob6czky IvAn a Fegyelmi Bizotts6g elndke nincs jelen, de
tajdkoztatdsa szerint fegyelmi iigy nem volt, a bizotts6g erdemi ddntdst nem hozott.

4. napirend Jeliilf Bizofisig megvilaszldsa

Romb.uer Tamas: Mindcnkinek kdszdndm az eddigi nuk6t, alapszabAlyunk szeint
tisztujitis sziiks6gos, Jeldl6 Bizolls6got kell 611itani. Az rij tisztsdgvisel6knek az elfogad6
nyilatkozatot 3 p€lddnyban kell alfimiuk.

I I /20 06. sTimi h atdrozat
A kii\qyiilis szemilyenkAnfi, Jilt szavazisssl egyhahgilag megszavnzto d

Jelblf Bizottstigot, tuely nek tagjai:
elndk: dt. Ballay Attila

tagok: Risky Piter
Volent Zsolt

5. ndpirchd - Tisztsdgviselfk mepdlasztdsa

dr. Ballcry Attila: Meg611apitom, hogy a kdzgyiildsen 33 szavazatrajogosult egyesilleti tag van
jelen.

A Jel6l6 Bizottseghoz az al6bbi javaslatok 6rkeztek a kiiliinbdz6 tisztsdgek betdlt6s6re:
Elndks6q:
Elndk: dr. Hecker Waller
Alelndk: Parti Imre
Ugyvezet6 elndk: Rombauer Tam6s

'f enydszt6si Bizottsiig:
elndk: Baranyai Srindor
tagok: Kovdcs Judit

Cs6k Mihriiy
Kir6ly Ltiszl6
Zubek Jdnos

SB!4lBiza4!4s:
elndk: Joszkin J6nos
tagok: Bdnyai Bdla

Gal In]re

Szdmvizsgril6 Bizottsriq:
elndk: dr. Vucslits Andrdj
tagok: Rencsdr Kdlmrln

D6nes Pdler



Fegyelmi Bizotts6s:
elndk: Rdpis J6zsef
tagok: Szikely Sindor

Kocsis Altdd

dr. Ballay Attila:
A ieldldsl ajelijltek mindegyike elfogadta.
Van-e valakinek tovdbbi javaslata?
Mivel nincs rij abb .javaslat, ez61 szavazesra bocsatom a tisztsdgvisel6k megvAlasztasat.

I 2/200 6. s zdm i hatuirczot
A kbwiilds szemilyehkittti, ny t szqvazdssal, egthangilag megszawuta az ,ii elnijksdget,

melynek tagjai:

el 6k: dr. Hecker Wolter
dlelniik: Pafti Imrc

gryezetd elnatk: Rombaaer Tantds

1 3 /20 06, s1imit h atdrczat
A kizgtiilis szemilyenkinti, nyilt szttr)ttztissal, egyhangilug megszqvazta a

Tenyisztisi Bizottsigot, melynek lagj ai:
elniik: Baranyai Sdnlor

togok: Kovtics Jutlit
Kirdly LtiszLi
Cstik Mihtily
Zubel Jdnos

I 4/2 00 6. szdm i hatdt ozttt
A kdzgyiilds szemilyehkinti, nyilt szavazdssol, egyhangilag negszavazta 4

Sport Bizottsigot, melyhek tagiLi:
ehtaik: Joszkitt Jdnos
tagok: Bdnyai Bila

Gdl Imrc

1 5/20 0 6. s zdm i h atdrozat
A kbzgyiilis szemilyenk[hti, ny t szardzissal, egyhangilag tuegszovdzta a

Svimvizsgtihi Bizottttigot, melynek tagjai:
elniik: dr. Vucskits Andrds

tttg o k : Re hcstir Kdlmdn
Ddnes Piter



I 6/2 00 6. s zdmi h atdrc zat
A kiizg)filis szernilye kdnti, ny t szavazdssal egtha gilag megsztrdzta 4

Feg)elmi Bizoftstigot,,nelyneh tagjai:
elndk: Riptis JdzseJ

tagok: Szlkely Sdndor
Kocsit Alfrid

6. Egyebek

dr. Bdllar Attil.r: lleg Dom kaptam meg a csik6 b6lyegz6si szimokat. 20 dve tartok mdnt, a
fedeztet6si napl6t az OMMI-nek kiiiddm, a csik6jegyeit 6k rajzoljAk be.

Rombauer Tamas: A csik6k bdlyegz6sdhez a ,,Csik6zasi ielentds" c. nyomtatviiny sziiks6ges,
endlkiil nem adunk ki b6lyegzdsi szilmot, a csik6t a kanca llbdniil keli beb6lyegezni. Kdrek
mindenkit, hogy a csik6zdsi jelentdst kildltve sziveskedjenek az Egyesiiletnek visszakiildeni.
Akinek nincs ilyen nyomtatvinya, Hendinger Zsolt tenydsztdsvezet6t6l k6rjen, a csik6 jegyeit
be kell rajzolni, stb. A kitdltdsr6l a Tenydsztdsi Szabdlyzat rendelkezik.

Megkdszdni a rdszvdtelt 6s a kijzgyrildst bezirja.dr. Ilecker lIlalter:

K.m.f.

, .  /  A / fu-7 va r<
R6'kt}dt*

lKv. nrleresrro

{\,,t0tih. *llV$

Ferenczi Anik6
jkv. vezet6

W<:.-o- 4!4----
Kocsis Alfr€d
jkv. hitelesit6


