JEGYZŐKÖNYV

mely készült:
a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2018. február 10.-én 13:40 órakor,
az Állatorvostudományi Egyetem Anatómiai Előadójában (Budapest VII, István u. 2.) szám alatt
megtartott éves rendes és tisztújító közgyűlésén, amely a 2018. február 10.-én 8.00 órára azonos
helyszínnel összehívott, de határozatképtelenség miatt elnapolt ülés folytatása, változatlan
napirenddel.
Jelen vannak:
Tiszteletbeli és rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerint.
Szavazásra jogosult tagok száma: 27 fő rendes tag.

Rombauer Tamás elnök köszönti a résztvevőket.
Az elnök megállapítja, hogy a második időpontra összehívott közgyűlés az alapszabály szerint a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Juditot,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Garami Tündét és Burzon Attilát.

1. napirendi pont: a napirend elfogadása
Tekintve, hogy a közgyűlés a 2018. február 10.-i 8.00 órai határozatképtelen közgyűlés ismételt összehívása,
ezért nincs mód a napirend megváltoztatására, ill. új napirendi pont felvételére.
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza a napirendről az alábbi
1/2018. (02.10.) sz. határozatot:
A közgyűlés a meghívó szerint ismertetett napirendet elfogadja, tehát a mai közgyűlés napirendje a
következő:
Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Napirend elfogadása.
Új tagok felvétele.
Elnöki beszámoló a 2017 évi tevékenységről.
A 2017 évi gazdasági beszámoló
A felügyelőbizottság jelentése
A Közhasznúsági jelentés elfogadása
Jelölő bizottság megválasztása
Tisztújítás (elnök, elnökségi tagok, bizottságok megválasztása.)
Tervek, feladatok a fajta megőrzése terén
Egyebek
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2. napirendi pont: Új tagok felvétele
Rombauer Tamás ismerteti, hogy az előző Közgyűlés óta a következő új tagok jelezték belépési szándékukat
az Egyesületbe:
Új tagok:
Név

Ir.szám

város

cím

1.

Bagi Krisztina

2713

Csemő

Mizsei u. 29.

2.

Benyovszky Béla Mihály

2315

Szigethalom

Nyár u. 46.

3.

9151

Abda

Kossuth u. 1.

4.

Marx Tamás
Pál Andrea Anna
(kötelezettség-átadás
Jakab Ildikótól)

3240

Parád

Kossuth Lajos út 196.

5.

TAUPE Kft./Zanati-Juhász Beáta

1105

Budapest

Kápolna köz I/b. II.22.

6.

Tenkely Balázs

2013

Pomáz

Hársfa u. 4.

7.

Várkonyi Andrea

2528

Úny

Templom u. 5.

A Közgyűlés a következő határozatot hozza:
2/2018. (02.10.) sz. határozat:
a jelentkezőket a Közgyűlés személyenkénti egyhangú, nyílt szavazással az Egyesületbe tagként felvette.
3. napirendi pont: Elnöki beszámoló a 2017 évi tevékenységről:
Rombauer Tamás a 2017 év tevékenységeiről szólva kiemeli a júl. 1.-2.-án megrendezett Arab Lovak
Fesztiválját, amelyre a Földművelésügyi Minisztériumtól az Egyesület ötmillió Ft. támogatásban
részesült. Megemlíti, hogy a rendezvény költsége ennél többet tett ki, de a támogatás segítséget
jelentett a szervezésben. A támogatási összeggel év végén számolt el az Egyesület. Megemlíti, hogy a
show szervezési oldalról nem jelentett könnyű feladatot és a Tagok közül sajnos meglehetősen
kevesen nevezték be a lovaikat. Ettől eltekintve, korrekt, vállalható rendezvény volt.
Az őszre tervezett ménvizsgából – a ménjelöltek benevezése híján előszelekció lett. Egyben kéri, hogy
a jövőben a Tagok időben nevezzék a ménjelölteket.
Lóeladások helyzete: érezhetően mozgolódik a piac, Bábolnáról 18 lovat sikerült eladni, 2,1 millió Ft.
átlagáron, ezek egynegyede maradt Magyarországon. A belovagolt, korrekt lábszerkezetű lovakra van
érdeklődés, az ilyen egyedeknél 6-8 ezer EUR árat lehet elérni. Összességében nézve az eladások
helyzetén az javítana, ha a marketingre többet fordítanának a tenyésztők.
Tavaly március hónaptól áll az Egyesület alkalmazásában Kovács Judit tenyésztésvezető, napi
kérdésekben ő áll a Tagok rendelkezésére, de az export certificate és a csikószámok kiadását az elnök
végzi.
Az Egyesület honlapján szeretnénk több eseményről, hírről beszámolni, ehhez kérjük a Tagok segítő
közreműködését.
Úgyszintén fel fogjuk tenni a webre a kanca- és csikólétszámok alakulását, hogy a Tagok tisztában
legyenek az adatokkal.
Őshonos támogatások helyzete: a tenyésztőszervezeti igazolásokat Egyesületünk annak rendje és
módja szerint kiadta, azonban nincs adatunk arról, kik nyertek és hogy pillanatnyilag hogyan állnak a
kifizetések. A kormányzati akarat látszik hogy megvan, de az elbírálás hosszadalmasra nyúlik, tehát
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türelemre van szükség. A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a tenyésztésvezetőhöz, ill. a
Kormányhivatalokhoz.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Balogh László: a júliusi nemzetközi szemle feltűnően jól volt megszervezve. Évente, de legalább
kétévente érdemes lenne megtartani.
Garami Tünde: szintén jónak tartja a rendezvényt, csak a hírverés nem ment körbe. A másik
lovasverseny hirdetése például még az autópályán is látható volt.
Rombauer Tamás: nekünk nem volt keretünk óriásplakátos megjelenésre, de örül a pozitív
visszajelzéseknek.
Várunk javaslatokat, hogy milyen kisebb, akár regionális rendezvényt (pl. fajtabemutatót) tartsunk,
amelyre el is jönnének a Tagok? Bábolnán ugyanis a programok megszervezése elég költséges, ezért
inkább regionálisan kellene több programot szervezni. Várjuk a Tagságtól az ötleteket. Anyagilag most
szerencsésebb helyzetben vagyunk, mivel jó az Egyesület likviditása: 14 millió Ft van az Egyesület
számláján.
Egyébként még néhány szó az apaállat gazdálkodásról: nagy problémát jelent, hogy e térről az állam
kivonult. Ma már a mének jó része 20 év feletti, ezért nem vagyunk könnyű helyzetben. Volt pályázat,
de ezzel nem éltünk, mert likviditásunk megőrzése érdekében nem vállalhattunk ekkora kockázatot.
Akik méneket vásároltak, még nem kapták meg rájuk a támogatást és ezért romlott a likviditásuk.
Bábolna igyekszik ebben a Tagok segítségére lenni és elérhető áron jó méneket biztosítani. A piacnak
jobbnak kellene lennie.
Fazekas László: szerinte is jó volt a show szervezése, kár, hogy a Tagok közül kevesen jöttek, inkább
„bábolnai shownak” lehetne nevezni a rendezvényt.
Rombauer Tamás válaszában elmondja, hogy azért töltötte fel az osztályokat bábolnai lovakkal, hogy
meglegyen a kellő számú résztvevő. Ugyanis komolytalan az olyan show, ahol csak néhány ló van egy
osztályban. Az ECAHO-ban is annak elérése a cél, hogy 4 lónál kevesebb ne lehessen egy osztályban. A
cél az lenne, hogy a tenyészértékbe az számítson bele, hogy egy adott ló mekkora rendezvényen hány
másikat győz le. Emellett jó lenne a közönségnek a lóhasználatot is megmutatni terepverseny,
gyerekverseny, vagy kombinált küllemi- és használati feladat formájában.
Garami Tünde kérdezi, hogy idén lesz-e ménvizsga?
Rombauer Tamás: igen, bábolnai mének már biztosan lesznek, így már most lehet készülni rá.
Tóth József: az olyan ménnek, amely 120 km-es távlovagló versenyen már bizonyított, minek kell részt
vennie a ménvizsgán? Miért nem lehet csak a csikóját megnézni és ez alapján dönteni, hiszen a mén a
teljesítményével már bizonyított?
Rombauer Tamás: a távlovaglás és a távhajtás is adott lehetőségként a Teljesítményvizsgálati
Szabályzatunkban. Eszerint a 7 választható feladatból a ménjelöltnek 3-at kell teljesítenie. Távló
esetén ez a küllemi bírálaton túl lehet az alapfokú idomítólovaglás – amely nem tekinthető nehézsége
alapján díjlovagló programnak, hiszen még hátraléptetést sem tartalmaz -, tehát nem támaszt nagy
követelményt. Ennek birtokában már kaphat a mén ideiglenes fedeztetési engedélyt. Később
megcsinálhatja a terepcrosst. A szelekcióval az a feladatunk, hogy olyan mén ne kaphasson fedeztetési
engedélyt, amely nem viszi előre a tenyésztést. Egyebekben az ilyen irányú kérdésekkel a Tenyésztési
Bizottságot lehet megkeresni. Az arab telivérek esetében visszavettük az előírt 3 feladatot 2-re, de
nem lett több a vizsgára jelentkező ménjelölt.
Több kérdés nincs, így szavazásra bocsátja az elnöki beszámoló elfogadását:
A Közgyűlés a 3/2018. (02.10.) sz. határozattal az elnöki beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag
elfogadta.
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4. napirendi pont: 2017 évi gazdasági beszámoló:
A beszámoló előzetesen kiosztásra került, ill. az Egyesület weblapjáról is letölthető.
Rombauer Tamás kivetíti és ismerteti a beszámoló számszaki tartalmát, amelyhez kérdés nem érkezik.
Az elnök szavazásra bocsátja a gazdasági beszámolót, amelyet a közgyűlés a 4/2018. (02.10.) sz.
határozattal nyílt szavazással,egyhangúlag elfogadott.

5. napirendi pont: a Felügyelő Bizottság jelentése
Rombauer Tamás bejelenti, hogy a Felügyelőbizottság elnöke, Baranyai Sándor előzetesen levélben jelezte
lemondását, ezért a jelentés ismertetésére a Felügyelőbizottság tagját, Nagy Ildikó könyvvizsgálót kéri fel.
Nagy Ildikó ismerteti az Egyesület könyvviteli nyilvántartása alapján készített számviteli jelentést, mely
szerint a főkönyvi kivonatból és a kartonokból megállapítható, hogy az Egyesület a könyveit a hatályos
számviteli- és adótörvényi előírásoknak megfelelően vezeti. Majd az egyesület elnökének pénzügyi
beszámolója alapján elfogadásra javasolja az Egyesület 2017 évi éves beszámolóját és annak közhasznúsági
mellékletét.
Az elnök szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottsági jelentést, amelyet a közgyűlés az 5/2018. (02.10.)
sz. határozattal nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott.
6. napirendi pont: a Közhasznúsági jelentés elfogadása
A Közhasznúsági jelentés a Felügyelőbizottsági beszámoló mellékletében szerepelt és a közgyűlésen
kivetítésre került.
Az elnök szavazásra bocsátja a Közhasznúsági jelentést, amelyet a közgyűlés a 6/2018. (02.10.) sz.
határozattal nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott.

Rombauer Tamás bejelenti, hogy a tisztújítás előtt a korábbi elnökségnek le kell mondania, illetve a
bizottsági tisztségviselőket is visszahívja a közgyűlés, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e. Ez a lemondás
ezennel megtörtént. A soron következő feladatunk a Jelölő Bizottság megválasztása.
7. napirendi pont: a Jelölő Bizottság megválasztása
Rombauer Tamás a jelölőbizottság elnökének javasolja megválasztani Molnár Ferencet, a jelölőbizottság
tagjainak pedig dr. Somogyi Lajost és Fazekas Lászlót. Egyben felhívja a Tagság figyelmét, hogy aki a jelölőbizottság elnöke, vagy tagja, az más tisztséget később sem az elnökségben, sem a bizottságokban nem
vállalhat. Molnár Ferenc, dr. Somogyi Lajos és Fazekas László nyilatkoztak, hogy a jelölőbizottsági
tisztségekre történt jelölést megválasztásuk esetén elvállalják.
Szavazás: a Közgyűlés a jelölőbizottság elnökét és tagjait a 7/2018. (02.10.) sz. határozattal személyenkénti
nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
A Jelölőbizottság elnöke szünetet rendel el, hogy a bizottság összegyűjthesse a jelöléseket.
Javaslatot vár az elnökséget alkotó 3 főre, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, az 5-tagú
Tenyésztési Bizottság, és a 3-tagú Sportbizottság összetételére.
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8. napirendi pont: Tisztújítás (elnök, elnökségi tagok, bizottságok megválasztása.)
Létszám ellenőrzés: a szünetben 2 fő távozott, így a szavazati joggal rendelkező rendes tagok létszáma a
tisztújításkor 25 fő.
Molnár Ferenc levezető elnök ismerteti az elnökségre érkezett jelöléseket:
Az elnökségbe a Tagok Rombauer Tamást, Kiss Lászlót és Kocsis Alfrédot javasolták.
Molnár Ferenc megkérdezi a jelölteket, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a tisztséget?
Rombauer Tamás: igen
Kiss László: igen
Kocsis Alfréd: igen
A Közgyűlés a 8/2018. (02.10.) sz. határozattal személyenkénti nyílt szavazással, minden esetben
egyhangúlag megválasztotta a mai naptól számított 3 éves határozott időtartamra, tehát 2021. február 10.
napjáig tartó időre elnökségi taggá Rombauer Tamást, Kiss Lászlót és Kocsis Alfrédot.
Ezt követően Molnár Ferenc ismerteti a Felügyelő Bizottsági jelölteket:
A Tagság a Felügyelő Bizottság elnöki tisztére Nagy Ildikót, tagjainak Balogh Ferencet és Szőllősi Árpádot
javasolta.
Molnár Ferenc megkérdezi a jelölteket, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a tisztséget?
Nagy Ildikó: igen
Balogh Ferenc: igen
Szőllősi Árpád: igen
A levezető elnök szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét:
a Közgyűlés a 9/2018. (02.10.) sz. határozattal Nagy Ildikót a mai naptól számított 3 év határozott időre,
azaz 2021. február 10-ig a Felügyelő Bizottság elnökévé nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztotta.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság tagjait:
a Közgyűlés a 10/2018. (02.10.) sz. határozattal személyenkénti nyílt szavazással, minden esetben
egyhangúlag a mai naptól számított 3 év határozott időre, azaz 2021. február 10-ig Balogh Ferencet és
Szőllősi Árpádot a Felügyelő Bizottság tagjaivá megválasztotta.
Következik a Tenyésztési Bizottság megválasztása. Molnár Ferenc ismerteti, hogy a tenyésztési Bizottság 5
tagú, amely elnökből és további 4 tagból áll. A Tenyésztési Bizottság elnökének Dr. Hecker Walterre érkezett
jelölés. Molnár Ferenc megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e?
Dr. Hecker Walter: igen
A levezető elnök szavazásra bocsátja a Tenyésztési Bizottság elnöki tisztségét:
a Közgyűlés a 11/2018. (02.10.) sz. határozattal Dr. Hecker Waltert nyílt szavazással, egyhangúlag
megválasztotta 3 év határozott időre, azaz 2021. február 10-ig a Tenyésztési Bizottság elnökévé.
Tenyésztési Bizottsági tagként 5 főre érkezett javaslat:
Király László, dr. Gábriss Krisztina, Burzon Attila, Gál Imre és Balogh László személyére.
Molnár Ferenc megkérdezi a jelölteket, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a tisztséget?
Király László: igen
dr. Gábriss Krisztina: igen
Burzon Attila: igen
Gál Imre: igen
Balogh László: igen
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Molnár Ferenc jelzi, hogy mivel a jelöltek száma eggyel több, mint a bizottságba választható tagok létszáma,
ezért feltétlenül egyenkénti szavazásra van szükség, majd egyenkénti szavazásra bocsátja a jelölteket:
Király László: 16 igen szavazat,
dr. Gábriss Krisztina: 22 igen szavazat,
Burzon Attila: 14 igen szavazat,
Gál Imre: 18 igen szavazat,
Balogh László: 18 igen szavazat.
Molnár Ferenc levezető elnök összefoglalja, hogy a Közgyűlés a 12/2018. (02.10.) sz. határozattal a
Tenyésztési Bizottság tagjaivá személyenkénti nyílt szavazással, a fentiek szerinti szavazatokkal a mai
naptól számított 3 év határozott időre, azaz 2021. február 10-ig a következő személyeket választotta meg:
Király László, dr. Gábriss Krisztina, Gál Imre és Balogh László.
A tisztújítás a Sportbizottság megválasztásával folytatódik:
Molnár Ferenc ismerteti, hogy a Sportbizottság elnöki tisztére Mihók Csabára érkezett jelölés és megkérdezi,
hogy vállalja-e?
Mihók Csaba: igen
A levezető elnök szavazásra bocsátja a Sportbizottság elnöki tisztségét:
a Közgyűlés a 13/2018. (02.10.) sz. határozatával nyílt szavazással, egyhangúlag a mai naptól számított 3 év
határozott időre, azaz 2021. február 10-ig Mihók Csabát a Sportbizottság elnökévé megválasztotta.
Ezt követően Molnár Ferenc ismerteti, hogy bár a Sportbizottság tagjainak létszáma két fő, a szünetben csak
egy fő tagra érkezett jelölés, Tóth József személyére és megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e?
Tóth József: igen
A levezető elnök szavazásra bocsátja a Sportbizottság tagi tisztségét:
a Közgyűlés a 14/2018. (02.10.) sz. határozattal Tóth Józsefet nyílt szavazással, egyhangúlag a mai naptól
számított 3 év határozott időre, 2021. február 10-ig a Sportbizottsági tagjává megválasztotta.
Molnár Ferenc elmondja, hogy amennyiben nincs további jelölt, akkor egy következő közgyűlésen kell majd a
másik tagot megválasztani, majd megkérdezi a Tagságot, hogy van-e további javaslat a másik sportbizottsági
tagra.
Balogh Ferenc Burzon Attilát javasolja sportbizottsági tagként.
Molnár Ferenc megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e?
Burzon Attila: nem
Molnár Ferenc kérdezi a Tagságot, hogy van-e további javaslat sportbizottsági tagi tisztségre?
Két javaslat is érkezik a Tagságtól: Pál Andreára és Benyovszky Bélára.
Molnár Ferenc megkérdezi a jelölteket, hogy vállalják-e?
Pál Andrea: igen
Benyovszky Béla: igen
Molnár Ferenc egyenkénti szavazásra bocsátja a jelölteket:
Pál Andrea: 19 igen szavazat,
Benyovszky Béla: 13 igen szavazat.
Molnár Ferenc levezető elnök összefoglalja, hogy a Közgyűlés a 15/2018. (02.10.) sz. határozattal
személyenkénti nyílt szavazással, a fenti szavazati aránnyal, a mai naptól számított 3 év határozott időre,
2021. február 10-ig a Sportbizottság további tagjaként Pál Andreát választotta meg.
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Ezt követően Molnár Ferenc levezető elnök felkéri a megválasztott elnökséget, hogy válasszanak maguk
közül elnököt.
- SZÜNET –
A szünet után Kiss László elnökségi tag bejelenti, hogy az elnökségi tagok nyílt szavazással, egyhangúlag
Rombauer Tamást választották meg az egyesület elnökévé. (A vonatkozó jegyzőkönyvet a közgyűlési
jegyzőkönyvhöz csatolja).
9. napirendi pont: Tervek, feladatok
Rombauer Tamás ismerteti, hogy március hónapban várható Pettkó-Szandtner Tibor hamvainak Bábolnára
történő hazahozatala és temetése. Fontos, hogy az egykori ménesparancsnokot méltó módon temessék újra
Bábolnán.
Rombauer Tamás elnök javasolja a Közgyűlésnek, hogy a fajta megőrzése terén tett munkásságuk
elismeréseként részesítse az alábbi személységeket a „Magyar Arab Lóért” kitüntetésben: Prof. Bertók
Lórándot, Dr. Tatár Andrást és posztumusz Pöppl Józsefet.
Molnár Ferenc javasolja továbbá dr. Somogyi Lajost is erre a címre.
A javaslatot a Közgyűlés egyhangúan elfogadta, átadás a soron következő Közgyűlésen lesz.
10. napirendi pont: egyebek
Burzon Attila az arab telivérek honosításával kapcsolatos kérdést vet fel: elmondja, hogy a pillanatnyi helyzet
értelmében, ha valaki külföldi törzskancát bérel fedeztetésre, a születendő csikó ismeretlen származású lesz,
mivel a kanca nem volt Magyarországon honosítva. Erre feltétlenül megoldást kellene találni.
Rombauer Tamás: elmondja, hogy ismeri a helyzetet. A probléma a törvényi szabályozásból adódik, fel
fogjuk deríteni, mit lehet tenni. Javasolja Burzon Attilának, hogy terjesszen a Tenyésztési Bizottság elé egy
kérelmet és ezt követően a bizottság támogatásával képviselhetjük az ügyet az Magyar Lótenyésztők
Országos Szövetsége következő ülésén.
Gál Imre kérdésként közbeveti, hogy régen hogy volt ez szabályozva, amikor pl. dr. Novobáczky Iván
tenyésztett külföldi kancával?
Rombauer Tamás: az Shagya-arab volt, ezt a szabályozást pedig azóta vezették be arab telivérekre.
Több kérdés, észrevétel nincs, így 15:25-kor Rombauer Tamás elnök megköszöni a részvételt, és bezárja a
közgyűlést.
Melléklet: - jelenléti ív
k.m.f.

………………………………………….
Rombauer Tamás
elnök

………………………………………….
Kovács Judit
jegyzőkönyv vezető

………………………………………………
Garami Tünde
hitelesítő

……………………………………………
Burzon Attila
hitelesítő
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