JEGYZőKÖr\rw
A MagyarorsrÁgiArablótenyésztők Egyesületének 2005. december 2-án pénteken 8,00 Őrárak,átt
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1. Új tagokfelvétele és bemutatása
2. Beszámoló az 20a5. évbenvégzett tevékewységről

Előterjesztő:

Dr- Hecker Waker, elnók
Rombauer Tamás,ügmezető elnök

3. Beszómoló az Eglesüteí 2a04. evi gazúilíadasáról, pénzúglihelyzetéről,
kóttywiz s gáló j el entés éről, a 2 00 5. év finanszír ozas áról
Etdrcriesítő: Dr. Ilucskits Andras, a Szómvizsgóló Bizattság elnöke

a

_

Rombauer Tamás,ügnezető elnök

4.

A bábotnai (Shag,ru) arab néwáItoztatós ismétek napirendi pontként való targlalása

Előterjesztő:

5. Beszámaló

a

évi ISG kozgúlésről
Dr. Heclrer Walter, elnök
Rombauer Tamás, üglvezető elnök

2005.

Előterjesáő:

6.

Dr- Heclrer Walter, elnök
Rombauer Tamás, ügmezető elnök

Javaslatak a 2006. éyi rendeményefue

7. Tájékoztatós a mezőgazdasági támogatasok

Előterjesztő:

8.

ahuális MrdéseirőI

Baranyai Sándor

Egebek

Attilát
A közgyulés napirendjét a tagság e|íetszavazat nélkiil, egyhangulag elfogadta Dr. Ballay
So*o§}i LajosijegyrbtO"y" tii"lesítőnek és Hendinger Zsoltot jegyzőkönywezetőnek,

A kö7€wlés

napirendjét a tagság e§enszavazá nélkiil, egyhangúl€ elfogadta

éS
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1.

napirend-Új ugo*felvétele

és bemutatúsa

A köz€yulé, *"g";rűa bogy azúj tagok felvétele csoportosan keml elŐterjesáésre- A 34
aE (ŰmeilékÚ) felvételétata3sáE egyhangúla5, ellelszavazat nélkül megszavazta,
2. napirend _ Beszómoló u 2005. évben végzett t*ékenységrőT
dr. Heclrer Yalter:
Néhány létszÉlmaáat:.
Jelenleg 254 tagutk 1035 tenyészJ<ancánk, és 80 tenyészménirnk varr
ami nem baj. A nehéz gazóasági helyzetben ktilönösen fontos,

A mének száma

Új

staanáL
lovak

hogy csak a jó

tenyésztődjenek.

Szimpozium volt Bábolnan Jó hogy atémíl<at jól ismerő embereket
hogY igenY
siiemtt felkérni, jelentős volt a gyakorlatibemutaíók haszrra, Atapasztalat aámltája
je|ezze
felénk,
javaslata,
az
ötlete
van effe a rendezvérylre. KérjüJakinek van ezzelkapcsolatban
mint a
Nemzetközi tetyésÁzemlét rendeztiink június 4-5.-erL. A részvételkisebb mérvű volt
1 bÍró bírál és
konábbi évekbeq de ezEurópai tendeacá Ang§ában lépszerő az a tnődszrot ahol
a nódszert
ezt
csak sorrendet atlít fel, nincs porrtozas, ennek ellenere nálunk nem célszerű
alkalmazni.
Hazai tenyésztőink a shagya-arab osztályokban vettek résá nagyobb sámban, kiemelkedő
Bt,, a
eredményáket ért e1 a eáúka Nernzeti irdénesbi*ok Kft., a Pelmnius EC, a Yiagora
Nagycserei Lótenyésáő Kft .
idén
Hamar sikerült a Shagya-arab állományt a korrábbi minőségre visszahozrri. ]olt szerencsém
legelŐk és a
Norvégiában és CsehJiszágbanbííálni. Norvégiában öblösek, mélyek a lovak a buja
nYakkal
rövid
esetbn
sok
környeret ffiiatL,a neresseliikon javítani ke{.-A csehek Shagya-arabjai
és lábszerkezsti hibrákkal tefheltek,
a egY
Tovább folytattuk ebben az évben is a tenyészkancák minősítését.Célunk továbbra is
mének
és
nukleusz p-opuláció kialakítasa, melynek az a lényege hogy a legiobb kancák
összekerü§^eaek és igy uutó&ik kqezhetnének egy jó minőségu magotazá1lománYban

#i§";-áienyesxoi

Rombauer Taínás:

elnökség parti Imre rn javaslatfua megváltoúatta a ménvizsga elŐszelekció szabálYát
ZOO7.-tŐlegy helyen egY alkalomrrral
{Tenyésáés|szabályzx l.a pontja) A kötel€ző előszelekció
töítéítik a ménv#gu uttui**"ut. A 2ffi6. év áímenetinek tekinthetŐ, szétt a ?0a6- évben
míg a
ménvizsgára jelentkrző rnénjelöltek előszelekciója a nrárciusi szakmai naPon tÖrténik maj4
kÖvető
2001.évi ménvizsgara jelenikezők előszelekciojíraa2006. évi ménvizsgán kerÜl sor. Eá
a
bemutalni
években a #nvtzsgi euet rnegelőá évi ménvnsgán van nnód a rnenjelÖltet
biz§ftsagpak. Az et{szslekción kiillem és nrozgasbkárar lóTtérnk Az ekŐsz-elekción sikeresen
*r.."p"Í ménjelölt a ménvizsgán csak nagyon inúokolt esetben buktatható meg kiillem és mozgás

Az

bíralaton.
A sikertelen eiőszelekció esetén mód van arra, hogy a ménjelöltet a következő
újra bemutassak.

éviaeLŐszslekción

Gál Imre:
Nem lehetne-e a ménvizsgát Bábolnára visszahouri?
Rombauer Tamás:
Ehhez több köriilményt kell figyelembe venni, az elnökség megvitatja
szakmai nap alkalmával megválaszoljuk a kérdést.
elősze|ekcióra vanatkoó rnódosító javaslalot
nélkiil, egyhangúlag elfogadta

A ksámolót és az

a

a

kérdést -

A

tavaszi

kőzgYŰlés ellenszavazaÍ
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3.napirend - Beszómoló az Egjlesütet 2004. evi gazdúlkodtűsáról,
könywiagóló jekntésérő{ a 2005. ev jinanszíroaísúróL

pénZügYi helYZetérŐI, a

Rombcuer Tamás:

kiegészíteném.Parti Imre ur kifogasolta a az utazÍ.s cÍm alatt
szereplő téieh. Ei azelnök és a ügyvezető elnök utazési és szállás költsége, naPidíjat nem kaPnak._
A Jussuf 1;íII bertartási díj címsá alatt szereplő össreg az Atab Í,ovak FesáinÍljanak renderesi
köttsegeinek Észétképen
Azadő l%-őeakbefizetáse éwől-éwe csökken, kérjük atag§g segítségétebben,
A jövő évi költségvetés bizonytalan. Kérem a tagdíjak pontos befizetését.Hatalmazzuk fel a
tenyésttésvezetőt,urahogya nemflzető tagoktags:ági v.tszonyáú. megsáintesse.

A kt"d"tt pé"rüg}i beszámolót

dr. Vucskits András: A Szamvizsgáló Bizottsíg az ellenőrzést elvégezte, az egyesÜlet
pé""ügyt k"r"t.kkö"ött,

szerénY

törvényesen folytattatevékenységét.Ajelentést elfogadasrajavaso§a.

A2oo4. évi pé§zügyi besárnolót, akőzflasznűjelentést, 2005. évi költségvetést a tagsrág
ellegszavazatnétkiil,egyhangúlagelfogadta

Melléklet: - Besámolő

-

4.napirend
tárglalása

a}üa4.évitevékenységről

Közhasznú jelentés
2005. éviköltségvetésiterv

_ Á bóbolnai (Skagla) arah

n&mdltozíatds ismételt napirendi pontként való

Rombauer Tawis:
Tski§tettel a kis Létsázwa javaslorr1 lwgy tílrgyaljunk a témí!íő\de
következő közgyűlésre.

A kőzgyűlés a j avas lalot

el7ettsza:l azat

nélkiil egyhangul€

a döntfu halasszuk

a

elfo gadta.

Rombauer Tamós:
Az őshonos lófajtak többségét a tenyésztési helyéről neveáék eI. Ezért csak Magyarorságon
vissza téTnékazercdetinéwe a bábolnai (Shagya) arab fornÉban.
Ensl a fajta Káípát medencei sátmazísélra is utalnánk. Bodó Imre professzor Úr javaslüára
kerülne a-zarőjelbe a Shagya és mivel magyarok vagyunk ezét bábolnai szónak kellene elÖl
lennie.

Dr. Heclrer Walter:
1816-bn k€lt c§ászáíi rendelet született a legnemesebb ménes Léttehozására

A bábolnai ménes valósította meg az eredeti mének importját, gzek a mének többsége a ShagYaban is törzset alapított, kivéve az Amurath törzset amely Radautzban alakuh ki.
Az 1878-as és 1890-es wl€k:réÁhtáson bábolnai mének nyertek.

1978 előtt kértékbábolna vezetésetől, hogy a bábolnai arabként jegyeáethessék be
nemzetközi szinten. Az akkori bábolnai vezetés ezt elutasította.

a

fajtát

elterjedt, Shagya-arabként ismerik emiatt a nemzetkÖzt szintelo- a névvá|tozás
va}óban zavartokozlrat, de legalább itthon csempésszük vissza a aevébe az ercdetet

A fajta világszcrte

4
lván:
Dr. Novobáczlql
A legtöbb |óta]t& a blcső mérresérői nevezik el.
2 nJnrstikgándárium csap itt össze. Az oszftákak szerint MagyarorszÁg az oszb:ák birodalom
tartománya, a ínagyaíoknzi mondják a Habsburgok a magyarok választott_királyai. A tÖrténelrni
királYság
iera1sag azhogy Áusaria 1921-ignem létezett, a német birodalom része volt. A magYar
,r.pira* rennaÍ*, igaz hogy az absrclutizraus idején errrópa osárák birtoknak tekintette.
tg6z-ben akiegyJ71sset tetre;ott aWagyar Ki.ály"ág, ettö1 kezdve a magyaa áLlam tulajdonát
képeztékaz éítamiménesek.
Fontos lenne hogy magyarként őrbzilkmeg ezt afajtéú..

Dr. Hecker Walter:
1782 őtaCsekonics József rendelkezésére rögátjiik Magyarorszá$on a lovak szÍrnazásáÚ- t783ban adták W a azangol telivér méneskönyvet i General Studbookot. A ShagYa-arabhoz hasonlóan
az angoltelivér tiatat<uusauan is eredeti keleti mének játszottak döntő szerePet. A hasonló eredet
ellenére azekétő szelekciós kipróbalas eredményeként ká eltérő fajta alakult ki- A ShagYa-arabt
a pkoldalú kipróbalás tette olyanná amilyen naaCsók MiháI:l:
Mielőtt tavasszal döntésre kerülne sor kiildjünk ki egy tájékoztató anyagot a tagsagnak.

Parti Imre:

aki tavaly a névvákoztáás e7len szavaznlt Egyetértek abtan, hogy a §hagYa-arab
elnevezés .r** ,*."á"sés, de jobb lett volna, ha már akkor bábolnai arabként nevezik el-

il;lt.*

Nemzetközi szinten is shagya-arabként ismerik, ezértjavaslom a Shagya (bábolnai) arab formában
tóíí.éaő viito*atá* ez jobban i§enék a nerrustkózi ismertse gébez.

Áttila
Küldjü"k ti egy rövid kivonatot a Dr. Hecker Walter és Dr. NovobáczkY Iván előadásábÓl
Dr. Balla.y

a

tagsag részére.
A kádésem eahogy azíxőjelmiért ke§? Ezkomolytalannak mutaíja a dolgot.

Rombauer Tamás
NemtehetjiikbizonytawÁ,bba|mat|annáakülfoldivevőket.

Gól ímre:
AZ ISG-ú§I mennyire rernónytelen eüsmertetni hábolnai arabként?
ZubekJános

Nem tűzhető ki kisseb cél minthogy a néwáltoztatást az ISG-vel elfogadtassuk. Az EU a
lótenyés*ést hobbinak tekinti. Egyetlen kivétel va& a tájiellegú ajták t§lmagatáx keretébel
elképzelhető a Shagya-atab támaéatása, ha nem is a rrpstani ciklusban. A néYváltoztarással is

jelölhetnénk a fajta tájiellegét.

Jakab lldiírs
Mi a belyzet aromántenyésáésű lovakkal, azok is bábolnai arabok?
Dr, Heclr.er Waíter
A fajta elnevezés fiiggetlen a születési helytól.
Jekab Edil{l}
Ha Ramánia nem fogadja el akkor mi történik?

5

Rombauer Tamás
A f"Jt" megszületése 1816. történt abadt tanács rendeletének kiadasával, misrerint Bábolnán
kerÜlt be a
nemes lovat kell tenyészteni. 1830 tí$ánkzarult a méneskönyv, innentől más fajta nem
tenyésztésbe.
Az ISG bejegyzése Shagya-arabként történt Harnburgban. Veltrk még el lehetne fogadtatni a
r*vváttoztatasL de a szlovákok es rorrráaok nehezen fogadnák el és félÓ bogY Politikai kérdést
Ha
csináinának belőle_ Ezfut előszőr csak Magyarorságon kellene csak bevezetnl ezt a neYetdologból több a hátrény mtnt az előny akkor nincs rá sziikség,
Dr- Novcbóczkv lván
Brárrnely Shagya-arab 1ónak a3.4. ősi sorában van bábolnai ós,

Gől Imre:
a, tsclorrar,ugyása nélkiil még itthon sem lehet vákartatást eszközÖlni, ezzelPiacot veszthetiink.
Rorylbauer Tamás:
Abouánsm értő külfildi vevők nem értk hogy mi a Shagya-arab. Ha szÍnmazási laPon 1á4ák
hogy van Shagya, O'Bajarr" Gazatstb., akkor megkérdezik hogy ezmi O'Bajan?, Gazal? Stb.
ruru.t"ti"g szikember Űerint így nehéz eladni a lovat, mert sokat kell magYarázm mel]lé, hogY
tulajdonkeppen miről is van sző.

A rarrÉnaknál r.olt egy időszak amikor a shagya-arabra nem adtak támogatást, meít az

az

ar:ab

mag.var és

telivért részesítettékelőnyben.

Készítünk egy ájékoztáő anyagot melyet elkiildünk a tagságnak is és az ISG-nek is-

Dr. Yucskits Ándrás
.bban egyetértünk, hogy szeretnénk a bábolnai elnevezést csak a mikéntjével nem
Ór1i1.t t
"sy Ha ebben egyetértiink rnár nera hilíba jöttiink rna el.
érfiink egyet_
parti ímre
Kevesebben vannak vevőjelöltek akik nem ismerik
élszerűbb lenne Shagya {bábolna' arabwkhívni.

a

Shagya-arabot, a többség ismeri. Ezért

Dr, Na,tabóczhv Ivón
A német tenyésáőknél a lovaknak csak egyedi neviik van, nem jelzka ttirzset.
Rcmbauer Tamás
köszónöm alpruászstá§okat

e§ kérem mindenki segítsegétazügybea.

S.napirend - Beszámoíó a 2005. evi ISG közglűIésrőI
Rombauer Tamás:

A n*vemb+r 19.-én megtartctt közgyűlésen

a l,eretőseg 1emondatt és Új vezetőket választotta}q

akik felé bizalommal iehetiink.
Elnök: Ahmed A1 Samarraie
Átetnökök:

Diether v,oa Kleist
Rombauer Taírxá§

További elnökségi tagok: Dr. Walter Huber
Frar:z Hoppenberger
Carin \YeiB
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A korabbi munkamegbeszélésen konstruktív program született amit szeretnénk
meg-lalósítani.
Az egyseges Stragya-arab tenyésáésértkell harco|ni17 tagország van jelenleg az ISG-ben.
A magyarot era"k.it kívánom képviselni ebben kérem segítségtiketés felhatalmazísukat majd.
Tagdíjkéat212 ten_vészló uán kell Gt 1ó tagdíjat befizetnünk. tndífványozni fogom hogy a net{Ó
tr;rrzaaők tészérea tagdij csökkentéset.
Az ISG feladatokkal járő utuzasi költséget ínagam vállalomCélunk egy fotógaleria elkészítéseés az ISG honlapján is megjelentetése, melyen az eladő lovak,
elit kaacáh fedeámének jelennérrek meg.
Kérem tra van elfogadbató képiik a lovaikról akkor azskú"külÜék be nekiink-

Dr. Novabáczlqt lvárt
Az elit kancák és fedezőmének képeit egységes beállítassal kellene elkészíteni.A szerzőijogokat
az Egyesületre kellene nl#irázltt
6.napirend - Iavaslatok a 20a6. évi rendezvényekre
Rombauer Tamás
lvíárcius első hétvégéjéntervezziik a szakfiuri nappal egybekötött közgyÚlés megtartását. A
kérdésem az |enne, hogy - mivel a követkeá évben tisáújítást kell tartanunk - ne legYen-e 2
közgyúlés jövőre.

A kózgyir!és ellenszavazá aélkül egyhangulag

a 2 közgyőlés meglmtas mellett döntött.

Tájékoztatrásul a Bábolnán 2006-ta tervezett programok:

Április 28.-május 1. Távlovas Világkupa
Júaius 9- i 5 - Bsis€l fotószeminárium
Auguszfus 1 8-20- Fogathajtó versny
Szeptember

1

4-17 Nemzetközi

Gazdanapok

Jövőre nem tervezttink Nemzetközi Tenyészszerrlét.
Csák Mihá*:

A

Szentlőrinci Gazdanapok szewezőitől meghívás érkezett, hogy a területiikön tarthatnánk a
regionális szemlét. A javasiaíom a június vagy július ienrre az időpontra
Szeretnénk baaz a;ab teüvér tenyésztésevel többet foglakoznánk Több ájékoztatást ká'únk.
Rambauer Tamás
Próbá§uk meg az augusztusi Gazdanapokra tenni ezt aregionális szemlét.

Baranyai Sándor
A Szentlőrinci Gazlalapok látogatott rendezvény ffi profilja a gépek bemutaüása.
Bereng}lón Béla:

Augusztus elején ló aukciót szervezünk Abán. Mindenkit szeretettel látunk.
Dr. Ballqv Áttila
A szeatlőrinci g{áída jó. A lovaknak nagy !áLagatattsíqavarr Igény yafraregionális szemlére.
Sztikség lenne a bemutatókra is, fogathajtás, lovaglás, stb.
Csák &{íhál:l
Targyalok a rendezőkke!,az a gazdzl:aipi megielenésrőL
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Rombauer Tamás
a
területén nem voltunk tul aktívak az elmúlt évberr Kérésemaz lenne hog_v vegyíink részt
"po*t
ver§eny§ken, ott ahol legalább 4-5 a:,:tb ló megielenik díjat ajrántunk fel. Javasloltr.,hog| máciusra
jelöljük ki az érintett versenyeket.
yucskits András
1806-brr lett a bábclnai ménes önállő, szrrveru§nkvalami

programot a200 éves évfordulÓra-

Dr. Novobáczkv lván:
Kérjük meg Hecker Walter, hogy írjon cikket az Araber Journálba.
7.na§iíend _ Tájékodará§ a meőgaúasági űőmogatúsols a*ruális *érdeseirőt
Baranyai Sándor
Asn{rkörnvezet sazdá lko d as
óitooo. ájt*j"t a Shagya-arab is bevihető a célprogramba. 2006-ban újra kikásra kerül ez a
pályáuat. A{lrál elfcgadott pályázartalrendelkeók figyeimét hívnám fel arra, hogy évente be kell
adú kiflzetési kérelmet ellenkáző esetben nem jrár- az adott éwe támogatas, de a kÖtelezettségeket
be kell tartani,
?ffiő. jansítt 1 és ápr'rlis 3* köz§tt adháó * píú,láraiáilathigéniai és környeretvédek§i
celbruházrásokra

8.napirelnd - Eglebek
Bognár Sóndor
Jarrufutól minden tenyészelet elleaőrizaek a haíósagi állatorvosok és a OMMI $feliigYetőilóutlevét meglététellenőrzik. 30 naps tiirelmi úő l§tílr;rszankció virható.
Dr. Bertók LórÉnd
f)ecember 31-ével bezínásta kerül a Honvéd lovarda. December 15-ig
Haavédelmi Minis*érium aem kío, áqia tor,ább működtetni az':mtézlicéy:yt.
MindenNATO tagorszígrrrk yan katonai lovardája

A

elviszk a lovakat. A

Gál lrrre:
Elég-e a lóútlevélben szereplő négysoros szárrmazáÉ vagy ki kell váltani az ötsoros széxmazást?
Rombauer Tamiás:
Sravazzlalfr.

Á közgyt}iés ellenszavazat néikül, egyhangúiag eifogadta hogy elég a lóútlevélben szerepiÖ négY
ősi soros szíruazés.
Határpzatok:

L sabatárorat:

A melléklet szerinti

új belépők tagságát a közgyulés jóváhagyja,

H. §z- ha*ározat
Előszelekciő szabály váiLtoááás{Teljesítményvizsgá7attszabályzat 1.a pontja)
A kötelező előszelekció 2007.-től egy helyen egy alkalomrnal történik a ménvizsga alkalrniával- A
2a06. év átmenetinek tekinthető, ezért a 2006. évben ménvizsgitta jelentkező mónjelÖltek
előszelekciója a gxárciusi smkmai §=psn töíténik majd, míg a 2*{}7. évi *énvizsgára §lentkezők
ekiszelekcój án a 200ó. évi ménvizsgán kerül sor. Eá követő évekkn a ménvizsga évét
megelőző évi ménvizsgán van rród a ménjelöltet bemutatni a bizottságnak- AZ elŐszelekción
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küllem és mozgásbítálat történik. Az előszelekción

sikeresen szerepelt ménjelÖlt a
-bírálaton-

méavizsgán csak aajyon iadokolt esetben buktatható rrreg küllem és mozgás
A sikertelen elősreÉkció esetén mód van arr4hogy a ménjeloltet akövetkező évi a elŐsrslekción
újra bemutassák.

IlI. sz- batárazat
A melléklet szerinti 2004.

éw prr;ugyi beszámlőt,

közhaszausági jelentést, 2B05- évi

költségvetést a közgyülés elfogadja.

{Y. sz határozaí
A Shagya-arab névváltgzt*á§fuak szavazását akőzgyűlés elnapo§a a követkeó kÖzg5rúlésre,

Y. sz. határczat

2006_ban 2közgyű|és kerül megtendezésre. A masodikon kerül sor atisztújításta-

yl. sx határozat

Az Egyesület etfogadja a lóútlevélben található négy ősi sorcs sármaást, ílem kell kiváltani az
ősi soros szátrmazási lapot.

K-rnf,

te;
D$ru
Hecker Walter

dr.

'

{.Ballay Attila

Öt

