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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

mely készült: a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2016. november 26-án 16
30

 

órakor Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon (2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) megtartott 

Közgyűlésén, mely a 2016. november 26-án  10
00

 órára az ugyanazon helyszínre (2943 

Bábolna, Mészáros u. 1.) összehívott, de határozatképtelenség miatt elnapolt korábbi 

közgyűlés megismétlése, változatlan napirenddel. 

 

Jelen vannak: 16 fő rendes tag (mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

Rombauer Tamás elnök köszönti a résztvevőket, és javasolja, hogy levezető elnöknek 

személyét fogadják el. Rombauer Tamás, mint levezető elnök személyét a közgyűlés nyílt 

szavazással, egyhangúan elfogadta. 

 

A levezető elnök javaslatot kér a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére. 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Fülöp Líviát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Kovács 

Juditot és Nagy Ildikót. 

 

A közgyűlés ezek után személyenkénti nyílt szavazással, minden esetben egyhangúan 

megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Fülöp Líviát, hitelesítőknek pedig Kovács Juditot és 

Nagy Ildikót. 

 

1. napirend: Napirend elfogadása: 

A levezető elnök jelzi, hogy a közgyűlés a 2016. november 26-i határozatképtelen közgyűlés 

ismételt összehívása, ezért nincs mód új napirend felvételére. A közgyűlés ezek után nyílt 

szavazással, egyhangúan elfogadta a mai napirendet a meghívóban közöltekkel azonosan az 

alábbiak szerint: 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. Napirend elfogadása 

2. Új tagok felvétele 

3. Az Alapszabály módosítása  

 Az alapszabály módosítása az alábbiak szerint: 

 
AZ ELNÖKSÉG 

17.§ Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el, amely 3 tagból áll. Az Elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az 

Elnökség tagjai vezető tisztségviselők. 

 
Az Egyesület ügyvezetését az elnök munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogkört a Közgyűlés gyakorolja; az 

elnök munkaszerződését, illetve egyéb iratait a munkáltató képviseletében a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség 
kijelölt tagja írja alá. 

 

Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. Az Elnök esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja önálló, míg 

az Elnökségi tagok esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja együttes. 

A 2014. december 22-én kelt, hatályos Alapszabályban az Elnökség cím alatt a 17.§ második bekezdése teljes egészében törlésre 

kerül, míg a harmadik bekezdés helyébe vastag dőlt betűkkel a fentiek szerinti rendelkezés lép. 
 

A fenti rendelkezés törlését az indokolja, hogy a megválasztott elnök közalkalmazotti jogviszonyt fog létesíteni, a harmadik 

bekezdés kiegészítése pedig a bírói gyakorlat szerinti pontosítás miatt szükséges. 
 

4.  Tenyésztési szabályzat módosítása a tenyésztési hatóság útmutatása szerint, annak 

megvitatása, elfogadása. ( Lásd: arablo.hu honlapon) 

5.  Egyebek. 
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2. napirend: Új tagok felvétele: 

Rombauer Tamás tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2016. április 23-i Közgyűlés óta 2 új tag 

kérte felvételét az egyesületbe: Nagy Norbert Dr. (Eger) és Koncsag-Both András 

(Pécsvárad). Jelenleg mindketten rendelkeznek a felvételhez szükséges állománnyal (2, ill. 3 

ló van a tulajdonukban). Javasolja a tagok felvételét.  

 

A Közgyűlés a következő határozatot hozza: 

1/2016. (11.26.) sz. határozat 

A Közgyűlés tagjai sorába felvette: 

Nagy Norbert Dr. (14 igen, 2 tartózkodás) 

Koncsag-Both András (15 igen, 1 tartózkodás) 

 

3. napirend: Az alapszabály módosítása: 

A levezető elnök előadja, hogy az Alapszabály módosítása a meghívóval együtt kiküldött 

ismertetővel egyezően azért szükséges, mert ő, mint az egyesület elnöke 2016. december 1-

jétől közalkalmazotti jogviszonyt létesít, ez pedig kizárja, hogy az egyesület elnöki feladatait 

munkaviszony keretében lássa el a továbbiakban. Mindezek miatt javasolja, hogy az 

Alapszabály 17.§2) bekezdését törölje a közgyűlés, a (3) bekezdést pedig pontosítsa a 

következők szerint: 

„Az Elnök esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja önálló, míg az 

Elnökségi tagok esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja együttes.” 

 

Balogh Ferenc véleménye szerint úgy kellene az alapszabályt módosítani, hogy ha valamilyen 

más változás fordulna elő az elnök személyében, az akkor is megfelelő legyen. 

Rombauer Tamás elmondja, hogy a Bíróság nevesíti az elnök személyét, minden egyes 

választás után kell az alapszabályt módosítani. 

Nagy Ildikó javasolja az alapszabály módosításnak a hatályát 2016. november 30-ban 

határozzák meg. 

 

A közgyűlés ezek után nyílt szavazással, egyhangúan meghozta az alábbi 

 

2/2016. (11.26.) számú határozatot 

A közgyűlés az Alapszabályt úgy módosítja, hogy a 17.§ (2) bekezdését teljes egészében 

törli, a (3) bekezdés helyébe pedig az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Elnök esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja önálló, míg az 

Elnökségi tagok esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja együttes.” 

Hatályos: 2016. november 30-tól. 

 

4. napirend: Tenyésztési szabályzat módosítása 

Rombauer Tamás: Az alapszabályt és a Tenyésztési Szabályzatot átnézte a tenyésztői hatóság, 

mely megállapítási szerint a következő módosításokat kell átvezetni: 

Tenyésztési Szabályzat módosításai a következők: 

- 1. oldal, I. rész 1.3. pont:  

A tulajdonos kérésére a hivatalos magyar származási igazolást tartalmazó lóútlevél, vagy 

ötősös származási lap másolatának az Egyesület (MALE) részére történő benyújtásával 

kezdődik: 

A tenyészállat és szaporítóanyag behozatalát a 129/2004 (VIII.25.) FVM rendelet 

szabályozza. 
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- 3. oldal 1.7. pont: 

A Bábolnai Ménes továbbra is a hagyományos bélyegzést köteles végezni, melynek pontos 

leírását a Magyar Arab Telivér Méneskönyv VI. kötetének 14., 15. oldala tartalmazza. 

13. oldal: 11. pont: 
A lótartás irányadó alapelveit az EU hatályos állatjóléti állatvédelmi szabályai rögzítik. 

Általános tartási követelmények: 

Mének: 

- Boxos tartás, min. 3x3 m-es boxokban, megfelelő biztonságban más ménektől és kancáktól, 

Kornak és testsúlynak megfelelő takarmányozás (általános norma: naponta 2-6 kg zab, vagy ezzel 

egyenértékű abrak, 6-10 kg széna, almozáshoz forgács, vagy alomszalma). itatás: igény szerint, 

naponta legalább kétszer, mind a méneknél, kancáknál, csikóknál.” 
-  Nyalósó ad libitum, ásványi kiegészítők folyamatosan vitaminok a fedeztetési idény előtt és 

közben. 

- Napi rendszeres jártatás nyereg alatt, kocsiban vagy karámban. 

- Állategészségügyi alapellátás: 3-4 havonta féregtelenítés, lóinfluenza és herpesz elleni 

alapoltás, majd 6 havonkénti ismétlő oltás. Évente vérvizsgálat a következő betegségekre: 

takonykór, tenyészbénaság, fertőző kevésvérűség, vírusos arteritisz. 

- 6 hetente pataszabályozás, szükség esetén patkolás. 

- mindenkor megközelíthető, kötőfékkel megköthető, kantározható állapot. 

Kancák: 

- Boxos tartás esetén napi rendszeres jártatás, ld. méneknél. 

- Karámos tartás esetén napi felügyelet, napi kétszeres etetés futóistállóban lekötve, vagy 

boxban. Legelőn tartás esetén három oldalról szélvédett, tetővel rendelkező beálló, mélyalmos 

futóistálló vagy boxos istálló álljon rendelkezésre, éjszakára vagy télire, nyáron a kancák a 

legelőn  tarthatók, de az egyedi etetésről gondoskodni kell. Mindenkor megközelíthető, 

kötőfékkel megköthető, kantározható állapot. 

Takarmányozás: napi norma üres, nem dolgozó kancáknál 1-4 kg abrak (főleg zab, de keverve etethető 

árpa, kukorica, kancatáp is), 2-6 kg széna,, alomszalma szükség szerint, legelőfű ad libitum, mely a 

kondíció függvényében értendő. Vemhes, illetve szoptató kancáknál 4-6 kg abrak, 6-8 kg széna, 

alomszalma szükség szerint, legelőfű ad libitum. itatás: igény szerint, naponta legalább kétszer, mind 

a méneknél, kancáknál, csikóknál. 

- Nyalósó ad libitum, ásványi kiegészítők folyamatosan, vitaminok a fedeztetési idény előtt és 

közben. 

- Állategészségügyi alapellátás: legalább évi háromszori féregtelenítés, lóinfluenza és herpesz 

elleni alapoltás, majd 6 havonkénti ismétlő oltás. 3 évenként vérvizsgálat (takonykór, fertőző 

kevésvérűség). 

- 6 hetente pataszabályozás, szükség esetén patkolás. A patkókat ellés előtt le kell venni. 

Csikók: 

- Választás kb. 6-8 hónapos kórban, csoportosan. 

- Mindenkor megközelíthető, segítséggel kötőfékkel megköthető állapot. 

- Tartás: legelőn, csoportosan, az évjáratokat célszerű elkülönítve tartani. A méncsikók 14 

hónapos kort követően kancacsikókkal, kancákkal nem tarthatók együtt. 

- Takarmányozás: réti széna ad libitum. Alomszalma szükség szerint. Abrak: zab vagy 

csikótáppal kevert zab, az alábbiak szerint: 

- 3 hónapos kortól választásig ad libitum (csikóóvodában elkülönítve, illetve amikor az 

anyakanca lekötve eszik), 

- Választástól 1,5 éves korig a legelő minőségének függvényében napi 2-5 kg abrak, 

1,5-től 3 éves korig napi 3-5 kg, itatás: igény szerint, naponta legalább kétszer, mind a méneknél, 

kancáknál, csikóknál. 

-  

Mész, egyéb ásványi kiegészítők, vitaminok folyamatosan, pataszabályozás 6 hetente. 

 

16. oldal: IV. rész 4.1. pont,  
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A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete Tenyésztési Szabályzata a tenyésztési hatóság 

megbízása alapján a 123/2005. (XII.27.) FVM, valamint a 110/2013. (IV.09.) Kormányrendelettel 

együtt hatályos. 

 

Tenyésztésre csak azon mén használható: 

- melynek mén törzskönyvi lapját a NÉBIH „tenyésztésre alkalmas” záradékkal látta el, 

- mén főtörzskönyvi számmal rendelkezik, 

 

Király László megkérdezi: a vírus arteritisz vizsgálatról mi az állatorvos kollégák véleménye? 

Dr. Gál János Megoszlanak a vélemények. Ő, mint állatorvos egyetért vele.  

Véleménye szerint az állatvédelmi előírásoknál óvatosnak kellene lenni, ne adjanak túl nagy 

teret az érzelmi alapú állattartásnak. 

Rombauer Tamás: az állatvédőknek is megfelelő a mostani szabályozás. Ezt a témát a 

következő közgyűlésen fogják tárgyalni. 

Dr. Gábriss Krisztina: véleménye szerint a lóinfluenza oltást nem 6 havonta kellene ismételni, 

hanem 12 havonta. 

Rombauer Tamás: a szabályzatban a lóinfluenza és herpesz oltás ismétlése 6 hónap helyett 12 

hónapon belül fog szerepelni.. 

Dr. Gál János: az itatással kapcsolatosan érdemes lenne beletenni, hogy igény szerint, naponta 

1x. 

Rombauer Tamás: a szabályzatot kiegészítjük azzal, hogy „itatás: igény szerint, naponta 

legalább kétszer, mind a méneknél, kancáknál, csikóknál.” 

 

Rombauer Tamás felkéri a jelenlévőket, hogy együttesen szavazzák meg a változtatást. 

 

3/2016. (11.26.) számú határozatot 

A közgyűlés a Tenyésztési Szabályzat módosításait egyhangúlag elfogadta. 

 

Rombauer Tamás ismerteti a Teljesítményvizsgálati szabályzat módosítását: 

6.2.3. Fogathajtás (4 éves kortól választható feladat) 

a.) Az Egyesület minden hazai és nemzetközi FEI által elismert fogathajtó verseny eredményét 

elismeri a „fogathajtás” feladat teljesítéseként, ha az egyes-, vagy kettes fogatok részére 

kiírt „A” vagy „B” kategóriás versenyen születik, és a ménjelölt mindhárom 

versenyszámban célba ért, nem zárták ki az indulók számától, és a helyezéstől függetlenül. 

b.) vagy az alábbi díjhajtó feladatot teljesíti ménvizsga keretében: 

 Előírt program: (2. sz. melléklet). Ideje: 5 perc 

 Pálya: 40x100 

 A hajtónak egyszer kell a programot bemutatni. 

 A ménjelöltnek egyes, vagy kettes fogatban kell teljesítenie a feladatot. 

Teljesített a feladat, ha a bírók által meghatározott átlagpontszám felett teljesített a ménjelölt. 

 

4/2016. (11.26.) számú határozatot 

A közgyűlés a Teljesítményvizsgálati Szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadta. 

 

5. napirend: Egyebek 

Rombauer Tamás bemutatja a jelenlévőknek Bedi Editet, akit felkér, hogy ismertesse az 

Egyesület jelenlegi gazdasági helyzetét. 

Bedi Edit elmondja, hogy ő végzi az Egyesület könyvelését. Elkészített a 2016. évi várható 

terv adatait az 01-07. hó adatainak ismeretében. 
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Rombauer Tamás elmondja, hogy az idei évi támogatásokat még nem folyósították. A február 

hónapban írták jóvá a 2015. évi támogatásokat. Az ideire viszont ebben az évben nem is 

számíthatnak. Fontos, hogy az Egyesület eredménye pozitív legyen, mivel ez a közhasznúság 

feltétele is. Szerény működést jelez a költségvetés.  

A Közgyűlés a 2016.01-07. hóról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta. 

 

Rásky Péter: mit lehet tudni az őshonos támogatásokról? 

Rombauer Tamás: A pályázatok elbírása a Minisztérium feladata. Eddig azt az információt 

kapta, hogy az idei évre 365 kancára fogadták el a benyújtott támogatási igényt, de azt nem 

tudni, hogy melyek ezek a kancák, kinek a tulajdonában vannak.  

 

Szépe Ferenc a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője elmondja, hogy nem tud 

érdemi választ adni, jelenleg kiírások elkészültek, de a határozatokat még nem hozták meg.  

Nagy Ildikó információi szerint decemberben kerül sor az elbírálásra. 

Rombauer Tamás: jövőre megnyitják a pályázati alapot, az biztos, akkor is, ha csúszik a 

kifizetés. 

Kiss László: 2017-ben is be lehet adni a támogatási igény, február 28. a beadási határidő, de 

csak azok pályázhatnak, akinek az OLIR-ban tulajdonában volt a ló 2016.12.31-én. 

 

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés nem merült fel. 

 

A levezető elnök ezek után a közgyűlést 17
40

 órakor bezárta. 

 

 

kmf 

 

 

…………………………………………. 

Fülöp Lívia 

jegyzőkönyvvezető 

……………………………………………. 

Rombauer Tamás 

levezető elnök 

 

 

…………………………………………. 

Kovács Judit 

hitelesítő 

 

 

……………………………………………… 

Nagy Ildikó 

hitelesítő 

 

 


