KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Az egyesület jogállása: az alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal
rendelkező,az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező
közhasznú társadalmi szervezet, amely politikai pártokat nem támogat és azoktól támogatást
nem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőt nem állít és nem
támogat. A közhasznú egyesület országos szervezeti jogi személyként az Egyesülési Törvény
és az egyesületi jogszabályok szerint működik.
Az egyesület részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai és érdekvédelmi szervezetek
tevékenységében.
A közhasznú egyesület célja az arab telivér, az őshonos magyar Shagya – arab és minden más
arab vérségű ló és lófajta tenyészértékének megőrzése és fejlesztése, e fajtákra jellemező
sajátos külső – belső tulajdonságokkal rendelkező nemes lovak tenyésztése, amelyek
használhatóságukat is figyelembe véve ( bemutatók, díjugratás, távlovaglás stb.) megfelelnek
a nemzetközi előírásoknak és elvárásoknak.
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Az arab méneskönyv rendszer megjelenítése
Az országos állomány bírálata, felvétele a méneskönyvbe
Tenyésztési adatok folyamatos értékelése és karbantartása
A fajták megfelelő egységes törzskönyvezési módszereinek kialakítása
Tenyésztési, takarmányozási, sport és értékesítési információszolgáltatás
szaktanácsadás
Célpárosítások megszervezése
Érdekképviselet
Szakmai képzés és továbbképzés
Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék szervezése
Fajtavédelem, fajtapropaganda
Együttműködés más hazai lótenyésztő és lovassport szervezetekkel
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
Reklám, propaganda és kiadói tevékenység
Az arab lovat tenyésztők szakmai és társadalmi tevékenységének szervezése

és

Fenti feladatink ellátása során az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
Tv. 26. §c, 3. ( tudományos tevékenység, kutatás ), 5. ( kulturális tevékenység ) 8. (
természetvédelem, állatvédelem ) és 14. ( sport ) pontjaiban meghatározott közhasznú
tevékenységet folytat.
Az egyesület tagjainak száma 2011. évben 137 rendes, és 15 tiszteletbeli tag.
Ebből lóállománnyal rendelkezik 116 természetes és 21 jogi személy.
A szabályzat szerint elismeréshez szükséges főtörzskönyves kancák száma 500, ténylegesen
meglévő kancák száma 742.
A tenyésztési programban előírt teljesítményvizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex,
illetve a MALE Teljesítményvizsgálati Szabályzatában foglaltak szerint zajlik.
Tenyészszemlén elbírált mének száma, ( ménvizsgán eredményes ) : 7 egyed
Tenyészszemlék, kancák számára:
• Rudabánya 2011.11.10.
• Tiszaföldvár 2011.09.03.
• Solt 2011.05.16.
• Kaposvári Állattenyészeti Napok 2011.09.17-18.
• Bábolna, Ménvizsga 2011.04.05.
A tenyésztett fajta helyzete
A fajta iránti kereslet a nehéz gazdasági környezet hatására erősen csökkent. A távlovas
sportban elért nemzetközi eredmények hatására kereslet csak a minősült távlovak iránt
nyilvánul meg. Ennek okán a fedeztetési kedv folyamatosan csökkent. Folytatódott a fajta
elöregedése. Az egyesület mindnet megtesz, hogy szerény eszközeinek, lehetőségeinek
kihasználásával az egyre nehezedő gazdasági környezetben megőrizze az őshonos a Shagya –
arab fajtát, fejlessze az arab telivért és minden a fajtacsoporthoz tartozó fajtát.
2011. évben 1 millió forinttal támogatta a Kaposvári Egyetem által rendezett Kaposvári
Állattenyésztési Napokat, ahol nemzetközi Shagya – arab tenyészszemlét rendeztek az
egyesülettel közösen. A rendezvény célja bemutatni és népszerűsíteni a fajtát és támogatni a
tenyésztőket génmegőrzési munkájukban. A rendezvényre 4 országból 70 ló nevezett a
magyar tenyésztők minden korcsoportban eredményesen szerepeltek.
Ezen kívül rendszeresen segít, támogatja egyesületünk a Magyar Lovas Szövetség Távlovas
Szakágának versenyeit, ahol az induló lovak döntő többsége Shagya – arab.

Bábolna, 2012. május 29.

