
JEGYZOKONYV

rnely készült:

a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2019. május 04.-én 14:00 órakor, a Bábolna

Nemzeti Ménesbirtokon (2943 Bábolna, Mészáros u. l.) szám alatt megtartott éves rendes közgyűlésén,

amely a 2019. május 4.-én 9.00 órára azonos helyszínnel összehívott, de határozaíképtelenség miatt

elnapolt ülés folytatása, változatlan napirenddel.

Jelen vannak:

Tiszteletbeli és rendes tagok, a mellékelt jelen|éti ív szerint.

Szavazásra jogosult tagok száma:25 fő rendes tag.

Rombauer Tamás elnök köszönti a résztvevőket.

Az elnök megállapítja, hogy a második időpontra összehívott közgyűlés az alapszabály szerint a jelenlévők

l étszámától fiiggetlenül határozatképes.

Rombauer Tanrás e|nök köszönti a résztvevőket, és javaso|ja, hogy levezető elnöknek szenrélyét

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

egyhangúan elfogadta.

A levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Kósik Petrát. A közgyűlés nyílt szavazással,

egyhangúlag elfogadjá jégyzókönywezetónek Kósik Petrát, hitelesítőnek Balogh Lászlőt és FÓkás Istvánt.

1. napirendi pont napirend elfogadása

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlagmeghozza a napirendről az alábbi

1/2019. (05.04.) sz. határozatot:

A közgyr,ilés a meghívó szerint ismertetett napirend változtatását elfogadja, tehát a mai

közgyűlés napirendje a következő:

Napirendi pontok:

1. Napirendelfogadása.

2. Új tagok felvétele.

3. A Shagya-arab tenyésztés és a távlovas sport aktuális kérdései (Ahmed Al Samarraie,

ISG_NemzetköZi Shagya-arab tenyésztők elnöke; FEI elnökségének tagja,

Németországból)

4. Előterjesztés a nemzeti bírói listára felkerülő személyekről

5. A Shagya arab méneskönyv II. kötetének bemutatása. nyomtatás előtt

6. Az őshonos támogatások kifizetése érdekében tett lépéseink

7 . Az Elnök beszámolój a a 2018. évben végzett munkáról, tervek a 20l 9. évre

Részvételi tervek a Marbachban, (Baden Wünemberg) augusztusban rendezendő ISG

Shagya arab Europachampionátuson
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8. Bizottságokbeszámolói

9, A 20l8. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása

a) Felügyelőbizottság jelentése

b) A2019. évi gazdasági beszámoló elfogadása

l0. A 20l8. évi Közhasznúságijelentés elfogadása.

l 1. A 20l9. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása.

12. Egyebek.

2. napirendi pont: Úi tagokfelvétele

Rombauer Tamás ismerteti, hogy az előző Közgytilés óta a következő új tagok jelezték beléPési

szándékukat az Egyesületbe :

Új tagok:

A köz gytí | é s ny ílt szavazással, e gyhan gúl a g a követk ező határ ozatot hozza:

2 l20l9. 05.04.\ sz. határozat:

A jelentkezőket a közgyűlés egyhangúlag tagjai sorába felvette,

Rombauer Tamás ismerteti, hogy jelenl eg |43 tagja van az Egyesületnek és bíztatónak véli, hogY l5-

en csatlakoztak az EgyesüiethőiázOt8. februári közgyrilés óta. Megemlíti, hogy a tagok közül 9l

személy kis- és köiépvállalkozó. ő utánuk tud az Egyesület tenyésztésszervezési feladatokra

támogatást felvenni.

Név lr.szám varos clm

1,. Babos Varga Klára 7Loj szekszárd Keselvűs u. ].1.

2. Bátor zsuzsa 8100 Várpalota Rózsakút u. 55.

3. Berengyán Béla 7100 szekszárd Remete út.69.

4. Bognár Károly 7461, Kaposvár Posta u.38.

5. Éprrv-sau Kft./Sarmonné Tóth Anikó 7090 Tamási Vadaskerti u. 1.

6. Gaál Lívia 474L Jánkmaitis Aranv János u. 24.

7. GyőriBoglárka 7767 Kiskassa Petőfi u. 64.

8. Hanczár Dávid 3261, Abasár Hunyadi út 9.

9. Jávor Ferenc 6000 kecskemét Nyiri út 61. lll/16,

].0. kovács Réka katalin 678I Domaszék ranya]7IlM

1].. kucsora 7sőfia 6800 Hód mezővásá rhely Kéktó puszta 38.

12. Lukács Máté 1083 Budapest Práter u. 56. Vll/76

13. Dr. Nagy Norbert 3300 Eger Széchenyi u.7. l.em.]_.sz.

t4. Tóth Mónika 9023 Győr Álmos u. LL.3l4

15. vén zoltán 6300 Kalocsa Szérűskert utca 25
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3. Napirendi pont:

Sajnos Ahnred Al Sammaraie telefonon értesített, hogy gépkocsija nreghibásodott és nem tud részt

venni mai ülésünkön. kérem megértésüket. Az időt kihasználva viszont így mód nyílik arra. hogy

tájékoztassam tagságunkat a MLOSZ tisztújításával, és a közös tenyésztőszervezeti szoftver

helyzetével kapcsolatban. melyben segítségemre lesz Dr. Németh Csaba.

Rombauer Tamás röviden ismerteti. hogy 2019. január 3l-én volt egy megbeszélés azMLOSZ-
szel, melyen az Egyesület elnökségi, il|etve bizottsági tagjai is jelen voltak. A megbeszélés cé|ja az

volt, hogy kiderítse, érdemes-e a tagsági viszony további megléte az MLOSZ-ben. Az MLOSZ a

KTSZ készítéséhez szoftverfejlesztési támogatásként 60 mi|lió Ft-ot pályázott meg, majd később

körülbelül még annyit.

Az előrehaladás, illetve a készültségi fok nem túl ígéretes. Többször is bizonygatták, hogY

bemutadák hol tartanak a fejlesztéssel, de ebből csak előadásokat és terveket láthattunk, ténYleges

szoftvert megközelítve sem. Elnökségi üléseken már korábban felvetettük, hogy mi lesz ÍgY a

szövetséggel ha nem tudják bemutatni az új szoftvert? Lesznek-e az egyesÜleteket is érintő

szankciók? A válasz u, nólt, hogy az egyesületeket nem fogia érinteni, TöbbszÖr szerettÜnk volna

betekintést nyerni a fejlesztésbe, de még ügyvédi felszólítás után is megtagadták. Felszólítottuk a

felügyelőbizóttságot. hbgy számoljanak be a szoftverfejlesztés állapotáról. A válasz az volt, hogy

minden rendben yan. Aztán azóta kiderült, hogy mégsem...

Tavasszal aktiválták a szoftvert, ami annyit tesz, hogy a szoftvert készre jelentették. Az MLOSZ
ügyvezetője szerint 70 o/o-os készültségen áll, de ebből nem tudnak semmit sem megmutatni. Most

tt. rzo-rjo- milliónál tart a ráfordított összeg, és még 40-50 millió Ft-ra lenne szükség, ha folYatni

szeretnénk a fejlesztést.

Átadja a szót dr, Németh Csabának.

dr. Németh Csaba: Köszönt mindenkit.

t996-őta foglalkozik a Lónyilvántartás rendszerével és azóta felelőse. A magYar lónYilvántartás

egész történ-etében .gy orrrágos, te|jes körű és központilag nyilvántartott rendszerre éPÜl, melY

elyedülálló lehetőség. Nem kis méneskönyvek integrációjából alakul, hanem országos szintŰ,

,riótyuor ki lehet ny.Ái a kis méneskönyveket. I|yen más országban nincs, a nyilvántartás rendszere

csaÉ nálunk ennyiie összefogott. Az egyesületek használjáka központi adatbázist. Ha nem kÖzPonti

adatnyilvántartái van, akkor az egyes szereplők különböző hibákat követhetnek el (kimaradások,

dupliláciok, stb..,; Eioreuu voltunk, mint a korunk. Ez anyilvántartás kezdetben szÖvetségi. majd

állami jellegűvé vált. Azzal, hogy az államigazgatás megához vette a kÖzponti adatbázist, egY tér

keletkezett, melyet a tenyésztőeg}esületeknek kellett kitolteni. A központi adatbázisból tÖltsék fel a

saját méneskönyveiket. Ebből lndult aztán az a gondolat, hogy a tenyésztőszervezeti szoftver

léirejöjjön mely korszerűbb lenne, mint a jelenlegi adatbázls. Központi adatbázisként az egYesÜletek

uautáii, azok tágainak adatait is nyilvántartja. Ez igy már az egyesületek szövetségének adatbázisát

jelenti. Ezt válliiták a KTSZ létrehozásával- Amennyiben ez nem készül el, akkor azok, akik ebben a

iolyamatban hittek, és a segítségére számítottak, problémamegoldás nélkül maradnak. A Pénzt

-"gkuptu a közösség, a pénz-elfoÉyott, a rendszernek két évvel ezelőtt el kellett volna készÜlnie, de

még most sincs kész és szerintük idén sem lesz.

Ez a szituáció egyes tenyésztők számára nem jelent közvetlen veszélyt. gondot. Államigazgatási

téren a kc;zponti-ad atbázís létezik, ebből már nem fognak elveszni az adatok. A mostani kÖzPonti

adatbázis hátránya, hogy az egyesületeknek nincs adatszolgáltató szabadsága, melyet az Űj szoftver

tudna/tudott volna biztosítani.

Amit eddig fudunk: kb. 4 éve mondjuk, hogy ez nem fog elkészülni, ezt Tamás is mindig szóvá tette

a megbeszllések alkalmával. Lassan általán;sságban rájön a többi egyesület is, hogy ez a szoftver
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nem fog elkészülni. Most lesz tisztújítás az MLOSZben, mely után mindenképpen változások
lesznek. Szükségünk lesz egy új elnökre, aki elég bátor hozzá, hogy ezt a fejlesztést áttekintse és

megpróbálja befejezni. Az áttekintés során ki fog derülni, hogy be lehet-e fejezni, vagy újra kell
kezdeni. Most még nem tudunk előre jósolni, mert betekintések nélkül nem fudunk információkat
róla. Lényeg, hogy adat nem vész el, mert egy adatbázisunk van, viszont az egyesületek azon

törekvése, hogy öná|ló útra lépve szabadabban tudjon adatot szolgáltatni, a tagjai és tenyésztői felé,

egyelőre nem valósult meg.

Úgy gondo|ja, hogy az elnök váltás után egy teljesen más struktúrajú szövetség fog felállni.

Balogh László: Jól érzékeli, hogy va|ószínűsíthető a hűtlen kezelés gyanúja?

dr. Németh Csaba: Ebbe nem szeretne belebonyolódni. Annak ellenére, hogy éveken keresztül,

folyamatos felszólításokat tettek, hogy beleláthassanak, majd beleszólhassanak a fejlesztésbe... évek

során nem adtak rá alkalmat. Most az új elnök ezt nem teheti majd meg, az ő feladata lesz ennek a

megoldása. Nem szeretné azt sugallani, hogy a magyar |ótenyésztésnek ez miatt extra kára

kelétkezik. Viszont a szövetség vagyoni helyzete megrendül ezután, ha nem kap központi

támogatást, valószínűleg meg is borul.

Juhász Miklós: (Zanati-Juhász Bea férje): Amiről az elmondottakban szó volt, hogy aktiváltak egy

szoftvert és készre je|entették, de még nincs kész, ezí egyszerűen csalásnak nevezik.

dr. Németh Csaba: Ebbe nem szeretne belemenni. Addig semmiképpen nem, amíg nem tudunk

többet a dologról.

Balogh László:Lesz-e olyan elnökség. aki eztváll'alja?

dr. Németh Csaba: Biztosan lesz, aki vállalja a nagyobb kérdés az, hogy lesz-e olyan, aki nrÖgÖtt

megfelelő háttér á|| ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldhassa. Mindenképpen szeretné még

melosztani a jelenlévőkke|, hogy az Arab|őtenyésztők Egyesülete mindvégig zász|Ővivője volt

azo-knak a lépéieknek, hogy néziunk rá a fejlesztésre, miért nem láthatunk bele, le kell ellenőrizni a

munkát stb....

Rombauer Tamás: Kellemetlen, hogy források nem jó helyre kerülnek, tűnnek el, Az ügYvezető

alkalmasságának vizsgálatára is sor fog kerülni. Vádaskodni és korai véleménYt alkotni nem kell,

amíg a vizfuálatok folynak és részletek nem derülnek ki. Ami a lényeg, hogy 2019. május 28-ánlesz

a Sávetség-tisztújító Lozgyűlése, melyre 5 fő delegálhat. Elnökségünk tagjaival meg kell beszélni,

hogy ott Úa3unt lenni. 
-kell egy erős szövetség az országban. Egyedül, egy egyesülettel a

minisztérium nem áll le beszélgetni, vitatkozni. Kell egy szövetség, aki segít az egYesÜletek kÖzÖs

érdekeit képviselni.

Több kérdés nincs, igy szavazásra bocsátja az elnöki beszámoló elfogadását:

A közgyűlés a beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta,

4. napirendi pont: Előíerjeszíés a nemzeti bírói listára.felkerúlő személyelről

Rombauer Tamás: Megkérdezi, hogy megkapta-e mindenki a 20l8-as tenyésztési szabálYzatot. A
válasz mindenki részérBl igen. A Ünyésitési szabályzatban fel van tüntetve, hogY kik azok a

személyek, akik Magya.o.rágon bírálhatnak ménvizsgán vagy kancaszemlén. Kevés név szerePel a

listán és a társaság ii elég idős. Indokoltnak érzi űj, fiatalabb bírálókat felvenni. Feltétel, hogY a

bírónak legyen legalább állatorvosi vagy felsőfokú agrár végzettsége és/vagy komolY évtizedes

tenyésztői iápas.tu=lata. Felsorolja az előterjesztésen szereplő neveket, megkéri a kÖzÜlÜk jelen
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lévőket, hogy szóljanak pár szót magukról. A déle|őtti kancabírálaton vele" dr. Hecker Waltenel és

dr. Nénreth csabával asszisztens bíróként bírálták a bábo|nai kancákat.

Előterjesztés a nemzeti bírói listára felkerülő személyekről

Balogh Lászlő
dr. Gábriss Krisztina

kósik petra

Kummer Luca
szakál Endre

Jelen van az előterjesztésen szereplő személyek közül: Balogh Lászlő, Kósik Petra, Kummer Luca,

Szakál Endre. Mindannyian pár szóban megemlítik végeztségüket és vonatkozásukat az arablő

tekintetében.

Balogh László: Agrármérnök az egyik végzettsége, Debrecenbenvégzett. A'70-es években 3 évig

az aiab ménes tenyésztésvezetőjé volt. Később l0 évig volt lótenyésztési felügYelő Szabolcs

megyében. Arab lova volt.

Rombauer Tamás: dr. Gábriss Krisztina nincs most jelen, de vannak arab lovai is, és mindenki

ismeri munkásságát, többek között a Kerteskői Ménesben végzett évtizedes tevékenységét.

Kósik petra: Mosonmagyaróváron végzett állattenyésztő mérnökként BSc, MSc fokon. 1 éve

tenyésztésv ezető az rgyestiletben. Előtte a diplomamunkáját a Ménesbinokon, shagya arabokból

írta, valamint az MSc-kötelező szakmai gyakorlatát az Arab Ménesnél végezte Rombauer Tamás

gyakornokaként.

Kummer Luca: BSc, MSc végzettség Mosonmagyaróváron, illetve a doktori védéséig már csak

hetek vannak hátra. 2Ol3- óta foglalkozik arab telivérek felvezetésével mellék állásban. NéhánY

versenyen, show-n már részt vett Élvezetőként, ugyanakkor szeretné megismerni az arab lovakat a

másik oldalról is. 3 hónapig Amerikában volt gyakorlaton.

dr. Hecker Walter: Bíráltam Luca disszertáciőját, nagyon szép és olvasmányos, nagyon jó munkát

végzett. Ne felejtse el az elmondottakhoz hozzátenni, hogy Belgiumban is járt arab lóval

kapcsolatosan és nagyon sokat dolgozott parti Imre ménesében is.

Kummer Luca: Szeretné megragadni az a|kalmat és köszönetet mondani Parti Imrének, amiért

lehetőséget adott a disszenációja megírásához a ménesében végzett vizsgálatokkal.

Szakál Endre: Agrármémökként került Bábolnára, Először csikótelepen volt telepvezetŐ, majd az

arab méne, u.r.iő.;". 17 évet töltött Bábolnán az arab ménesben. Emellett az MLOSZ-néI

lótenyésztési feltigyólő. Köszöni szépen a lehetőséget, amennyiben megszavazzák bírónak tisztelettel

elfogadja a felkérést.

Szavazás előtt Marton Ágoston távozik a közgyű|ésről, szavazó lapját (l6.) leadja. Szavazásra

jogosult tagok száma:24 főre csökkent.

A közg$ílé s 24 szavazattal rendelk ező tagJáből nyílt szavazással ,23 tag a kÖvetkező határozatot

hozza:

3/2019. (05.04.) sz. határozat:

Az előterjesztésen szereplő személyeket a Közg$ílés egyhangúlag a nemzeti bírók soraiba felvette.

l szavazattal rendelkező tag: Balogh Lászlő tartózkodott a szavazástő|,
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Rombauer Tamás: Mivel jár ez? Ezek a személyek, akik a nemzeti bírói listára felkerültek, a

későbbiekben akár az ISG és ECAHO nemzetközi listára is felkerülhetnek. Igyekeztünk az ország

több pontjáról felkérni a bírókat, hogy minél több kancát tudjunk lebírálni. ISG bírói listán szerePel:

Kováis Judit, Rombauer Tamás és dr. Hecker Walter. ECAHO bírói listán csak Rombauer Tamás

szerepel, ide is kell majd utánpótlásró| gondoskodni.

5. napirendi pont: A Shagla arab méneskanyv IL katetének bemutatása, nyomtatás előtt

Kovács Judit sajnos nem tudott eljönni. Helyette Rombauer Tamás röviden beszámol a

méneskönyv jelenlegi állásáról. A méneskönyv elkészítéséhez felkérte Bolevácz Gábon, Kovács

Juditot és byulai Kaialint. Judit és Kati szerződés alapján vannak foglalkoztatva, Bolevácz Gábor az

Egyesület iiánti tiszteletből segít. A méneskönyv gyakorlatilag készen van, az uto|só simításokat

végzik rajta.

Kivetítőn közösen megnézzük, hogy áprilisra milyen készültségbe került. Mekkora lólétszám van

jelenleg feltöltve és megszerkesztve.

Nagyon sok oldal, nagyon nagy tartalom. Lehetséges, hogy a méneskönlal csak 3 kÖtetbe fog

belóiérni, ezért kb. 50 és l00 példányt tervezünk nyomtatni, a többit CD-re Írjuk.

Az ISG-vel szorosan együttműködve dolgozunk, sokat javítottunk, pontosítottunk benne és kÖzben

az adatokaí a sha gya-database-n i s j av ították.

Nincs kérdés, igy szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását:

A Közg|ílés a 4/2019. (05.04.) sz. határozattal a beszámolót nyílt szavazással. egyhangúlag

elfogadta.

ó. napirendí pont: Az őshonos támogatások kifizetése érdekében tett léPéseink

Kósik petra: 2019. március I3-án az Egyesületnek lehetősége adódott részt venni egY

megbeszélésen az Államkincstár kollégáival az Óshonos kancatámogatásokkal kaPcsolatban. A
melbeszélés előtt kör e-mailben értesítettük a tagtársakat, a megbeszélésről és a lehetőségről, hogY a

tag6t paty ázattal kapcsolatos gondjait tolmácsolhassuk a kollégáknak. Az e-mailünkre 12 tag

reágált, Ű ő probléÁait .gy fdegyzésben továbbadtuk dr. Dákay lldikónak, hogy személyesen

nézzen utána az elmaradásoknak.

A megbeszélésen az Államkincstár kollégái azt jelezték,,h9gy a leglöbb hiba és elutasítás, illetve

-.guúdá. a félreírt azonosítókból és a ném megfelelően bejelentett tartási adatokbÓ| adódott. Ezért

kifJjezetten kérünk mindenkit, hogy a Kifizetesi Kérelmek benyújtásakor ügyeljenek a helYes

azonosítókra, illetve akik még nem tették mindenképpen rendezzék a lovaik tartási bejelentését a

Tartási hely bejelentő |appal. Áz idei Kifizetési Kérelmek benyujtásának határidej e 2019. május 15.

A panasszal élő 12 tagunkból 9 gond már megoldódott,

Gyakori kérdés, hogy mikorra várható ak az idei évi kifizetések. Az Államkincstár válasza: A
kifizetési kérelmekeŰgl9. április 15-iglezárták. a kifizetések a l9. hétig realizálódnak.

Nagyon fontos, hogy aki már beküldte apályázat teljesítéséhez a csikó adatait, a csikó is legYen a

Taiási hely bejeleriúlappal a pályázőhoz bejé|entve. Mivel az e|lenőrzés során az EgYesÜlettől
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tartási adatot nem kérnek, ezeket kizárólagosan a NEBIH -től származő adatnyilvántartásból kapják,

e|engedhetet|en a helyes, pontos adatszolgáltatás a NEBIH felé.

Sok panasz érkezett a tagjaink soraiból arra, hogy nem tudnak kommunikálni az Államkincstár
kollégáival. Kérésemre megadták a mobil telefonszámukat, így sürgős esetben elérhetem Őket,

ezekei a számokat viszont nem szolgáltathatom ki a tagok részére. Amennyiben bárkinek kérdése

van a megbeszélés óta, kérem jelezze felém és egyeztetek a kollégákkal.

Az Államkincstár kollégái az alábbi elérhetőségeiket kívánják megosztani a tagtársakkal:

Központi telefonszám : +36| 57 7 1255

e-mail: dr. Dákay Ildikó, osztályvezető: dakay.i|diko@allamkincstar.gov.hu

Farkasné Szluk Ágne. : szluk.agnes@allamkincstar.gov.hu

Nincs kérdés, így az elnök szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását:

A Közgyűlés a 5/2019. (05.04.) sz. határozattal a beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag

elfogadta.

7. napirendi pont: Az Elnök beszómolója a 20]8, évben végzett munkóról, tervek a 20]9. évre

Rombauer Tamás a kiadott csikószámok alapján bemutatja az EgyesÜlet elmúlt éveinek

szaporu|atát. A csikók számanem csökken, inkább stagnál, de 20l6 Óta enyhe emelkedés figYelhető

meg.

Elmondja, hogy 20l8-ban 35 kancát bírált le az Egyesület. Hozzáteszi, hogy idén tÖbb kanca bírálata

van tervben , ez a mai bábolnai kancaállomány csak a kezdet volt.

összesíti a 20l8. október 18-19-én rendezett ménvizsgán részt vett ménjelÖltek eredménYeit, majd

felsorolja a ménvizsgát megkezdett, illetve a ménvizsgát tett mének nevét. Felhívja a tenYésztők

figyelmét, hogy akinJk megtezdett vizsgájavolt és lejár a 2 év türelmi ideje, hogy befejezze a je|Ö|t

a7izsgát, idén-ősszel hozzik le, mert különben nem kapnak már tenyésztési engedélYt jÖvőre. Ez a

ménvúsga inkább készségvizsga, mint teljesítmény vizsga, azonban elengedhetetlen a mének

legalább-ilyen szintű t<iproUalasá és a használhatóságának bizonyítása ahhoz, hogy olyan ménjeink

legyenek, melyek segítik a fajta fennmaradását.

A tavalyi évben nem rendeztünk tenyészszemlét részben anyagi okokból, részben a tenyésztők

érdektellnsége miatt. Kb.6-7 millió forint egy ilyen szemle megrendezése a nevezések száma

viszont nugy-on alacsony és a tagtársak tekintetében elhanyagolhatÓ. A 2017-es tenYész-szemlén is

bábolnai lovakkal kellett feltölte;i a csoportokat, hogy ne tűnjön a szemle komolyta|annak a kevés

elővezetett ló miatt.

versenyeken részt vesznek az Egyesület |ovai, de nem nagy számmal.

Említést tesz a 20l8-as legnagyobb rendezvényünkről, PettkÓ-Szandtner Tibor és neje Bábolnán

történt újratemetéséről, melynek fővédnöke és a gyászbeszédet tartotta Dr. Nag} István

Agrárminiszter, társvédnöke, Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter volt. A beszámoló során

báutatja, hogy milyen kiadványok készültek a rendezvény alkalmából. Cseri Dávid: Erőt s ErénYt

című kónyv.]--"tyuot kozel i00 példány értékesítettünk és ajándékoztunk hazai és kÜlÖldi

vendégeinknek. Tarsoly katalógusa, Képeslapok Pettkó-Szandtnerről, zöld könYv. Az Újra temetésre
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kiadott zöld könyv igen keresett volt, minden példány elfogyott belőle. Tervben van a kÖnyv Újra

kiadása. kibővítve a temetésről szóló beszámolókkal. Beszámol arról, hogy az Újratemetés

költségvetéséhez sikerült 3 millió Ft-otpályázatból finanszírozni, az Egyesületnek önerőből kb. még

ennyit kellett hozzá tennie.

Rombauer Tamás: Van valakinek bármi kérdése az elhangzott dolgokkal kapcsolatban?

Gál Imre: Ménvizsga mikor lesz?

Rombauer Tamás: Mindig októberben. A jelentkezéseket június 1-i várjuk, ha lesz jelentkezÖ

értesíteni fogunk minden tigot az októberi időpontról is. Van valaki, akinek még be kell fejezni a

ménvizsgát? Jó lenne, ha befejeznék a fiiggőben lévő mének.

Nincs több kérdés , így az elnök szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását:

A Közgy.tilé s a 6t2llg.,(05.04.) sz. határozattal a beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag

elfogadta.

8. napirendi pont: Bizottságok beszámolói

dr. Hecker Walter a Tenyésztési Bizottság elnöke röviden megemlíti, hogy három ménnek l0
kancára korlátozott tenyésztési engedélyt adtak ki a ménvizsga teljesítés nélkÜl. Felhívja a figYelmet,

hogy ne vegyék biztatásnak, ne kerti|jék meg a ménvizsgát. Ezekben az esetekben 2 ménnél

noiuln1.grnűé, indokolta a tenyésztési engedély kiadását, egy egyed esetében pedig több

sportágbin - díjugratásban és militaryban - is eredményesen te|jesítető ménről volt szÓ. A fajta

,it...Jregenez étútrat őságához szükség van a sportban kipróbált ménekre. Azonban, még egYszer

felhívja itenyésztőtársak irgyelmét, hogy ne a ménvizsga nélküli tenyésztési engedélY megszerzését

tűzzék ki célul. A ménjelJitekethoziák el ménvizsgáta, nézzék meg a tulajdonosok is a tÖbbi

ménjelö|tet és mérjék össze velük saját lovukat. Kapjanak ott egy visszajelzést mind a mén kÜllemét,

mind a munkakészségét illetően.

szavazáselött két fő dr. Németh csaba és Marx Tamás távozik a közgyűlésrő|, szavaző lapjukat

( 13.és 1 7.) leadják . Szavazásrajogosult tagok száma: 22 főre csökkent.

Az elmondottakhoz nincs kérdé s, igy az elnök szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását:

A Közg|ílé s a712019. (05.04.| sz.határozattal a beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag

elfogadta.

9. napirendi pont: A2O|8. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása

a) Felügyelőbizottságjelentése

b) A 20l9. évi gazdaságibeszámoló elfogadása

A beszámoló előzetesen kiosztásra került, ill. azEgyesület weblapjáról is letÖlthetŐ.

Rombauer Tamás kivetíti és ismerteti a beszámoló számszaki tartalmát, amelyhez kérdés nem

érkezik.

A Felügyelő Bizottság Elnöke Nagy lldikó, ismerteti az Egyesület kÖnyvviteli nyilvántartása

alapjárikés zített száÁviteli jelentéit, mely szerint a főkönyvi kivonatból és a kartonokból

megrellapitható, hogy az Egyósület a könyveit a hatályos számviteli- és adótÖrvényi
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előírásoknak megfelelően vezeti. Majd az egyesület elnökének pénzügyi beszámolója a|aPján

elfogadásra javaiolja az Egyesület 2018 évi éves beszámolóját. A Felügyelő Bizottság
jelentését lásd a mellékletekben.

Az elnök szavazásra bocsátja a gazdasági beszámolót, amelyet a közgyűlés a g12!!@)
sz. h atá rozatta l ny ilt szav azás sal, e gyh an gú l a g_elfogadott.

10. napirendi pont: A 20l 8. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása.

A jelentés előtt Lukácsi János távozik a közgyűlésről, szavaző |apját (7) leadja. Szavazásrajogosult

tagok száma:2l főre csökkent.

A jelentés előzetesen kiosztásra került, il|etve kivetítőn is látszik. Rombauer Tamás
röviden beszámol.

Kérdés, illetve hozzászőlás hiányában az elnök szavazásra bocsátja a KÖzhasznúságijelentést,

amelyei a közgyűlés a 9/2019. (Ó5.04.) sz. határozattal nyílt szavazással, egyhangúlag-elfogadott.

11. napirendi pont: A 2019. évi gazdasógi terv (kaltségvetés) elfugadósa.

Rombauer Tamás: ldén az előző évekhez hasonlóan beadtuk az Egyesületben törzskönyvi

nyilvántartásban szereplő kis- és középvállalkozók tenyészkancáit felülvizsgá|atra. Minden KKV-s
tenyészkanca és tenyészmén után az Egyesület tenyésztőszervezeti támogatást kaPhat 20.000

Ft/Ógyed. ldén 44l tényészkanc a és 23 terryészmén törzskönyvben tartására adtuk be a Kif,rzetési

Kérélmet, azaz 9.280.000 Ft támogatási összeget i gényeltünk,

Megemlíti, hogy turáni ló egyesülete is adott be tenyésztésszervezési feladatok támogatására

páljázatot. A iúráni ló egyeúietben shagya-arab és arab telivérek is szerepelnek. A Kifizetési

Kérelemhez csatolt tenyéJikanca és tenyészmén állomány,t tartalmazó táblázatot felÜlvizsgálják,

hogy kiszű rjék azt a lehetőséget, hogy l ló.u két egyesület is pályánzon. Mivel eddig a turáni

eg}Óstiletben szereplő egyedefre is megkaptuk a támogatást, a jövőben valószínűleg kevesebb

támogatási összegre számíthatunk.

Minden évben szeretnénk a távlovas szakágot támogatni. Évente szeretnénk l millió Ft-tal támogatni

a távlovas sportot, hiszen lovaink többsége ebben a sportban mérettetik meg,

Idén nem tervezünk nagy rendezvények lebonyolítását megpróbálunk félre tenni a MéneskÖnYv

kiadásához.

Szeretnénk regionális szemléket és kancabírálatokat tartani, hogy a kisebb lólétszámma| rendelkező

tagok számáía is lehetőség legyen a kancáik minősítésére. Szívesen vesszük azon tagok

jeientkezését, akik olyan hellsziinel rendelkeznek, ahol ezeket a résztvevőket fogadni tudnák egY

bírálat időtartamáig.

Idén augusztus elején lesz Marbachban championátus. Bábolnáról visznek lovakat. Akit érdekel és

úgy gon-dolja, hogy van olyan lova, melyet szeretne kivinni, de any€i okokból.nem mer belevágni,

tói.rr" fe| az Egyestiletei, megpróbáljuk támogatni a kijutását. Ugy véli közös célunk, hogY a

magyar lovak méltóképpen legyenek külfoldön képviselve,

Molnár Ferenc: a turáni lóval kapcsolatban szeretné megiegyezni azí,hogy eZ egy újonnan at{ll.J

egyesület a kezdeti nehézségekt<it. Úgy gondolja, hogy amennyiben nekünk, mint régóta műkÖdő

elyestiletnek nem okoz nagy-gondot aión egyedekről, melyek a turáni ló egYesületében is
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szerepelnek le kellene mondanunk apályázatterén. Szerinte ez egy szép gesztus lenne egY másik. Új

egyesület felé.

Rombauer Tamás: Nagyon szép gondolat, de ez nem ilyen egyszerű és sajnos nem gesztus kérdése.

A turáni lovat elfogadta az Agrárminisztérium, mint egy Fl-es fajtarekonstrukciós kísérlet. Máshol

amennyiben ilyen helyzet van kialakulóban, az alapító fajtákat tenyésztő egyesÜletek véleménYét

kikérik és egyeztetnek velük. hogy egy ilyen új fajta létrehozása milyen kÖvetkezménYekkel jár

együtt. Semái arablótenyésztők egyesületét, sem az akhal-teke tenyésztőket nem kérdezték meg. A
gónd n"11 ezzel van,trogy ti hívja le a pályázatot és ki nem. A gond ott kezdődik. hogY ettől kezdve

ézeket az egyedeket ho§an tartsuk törzskönyvben, melyik méneskönyvben fognak szerePleni. Ez

még egy ol}án tertilet, melyet nem mértünk fel eléggé és biztos abban, hogy azok. akik az Új fajta

tenyésztési szabályzatát megírták nem gondoltak a következményekre.

közben 3 fő Gál Imre , Rencsár kálmán és Rencsár zita távozik a közgy'tilésről, szavazó lapjukat

(1 l ., 19. és 20.) leadják. Szavazásrajogosult tagok száma,. 18 főre csökkent.

Rombauer Tamás: A gond csak azza| van, hogy egyik évben shagya-arab és arab telivér, másik

évben turáni ló. Így t<ezetni méneskönyvben. hogy egyszer ez máskor az lehetetlen. Nem beszélve

arról, hogy ezekáz egyedek shagya-arab révén az őshonos kancatámogatási pá|yázatban is benne

vannak. Ámennyiben fivessztik óÉet a shagya törzskönyvben tartásból, nem tudják teljesíteni velÜk a

kötelezettség uállula. feltételit. Nem jó vagy rossz szándék kérdése az, hogy hol tartsák ezeket a

lovakat törzskönyvben, hanem törvényi.

példaként fe|hozza az angol telivér méneskönyveí, Az angol telivérek akár tÖbb méneskÖnYvben is

szerepelhetnek. Az angolielivér méneskönyv éves szinten nyilatkoztatja a tulajdonost, akarja-e, hogY

a telivér méneskönyiben regisztrálják lovát, vagy sem. A törzskÖnyvben tartott egYedek után

esedékes a tagdíj. Úinet u ,ii .gy.rületünkben a tagdíj a tagok,után,i' n.T.ló |étszám alaPján

fizetendő. Ez az egész he|yzet teljesen új az egyesület számára. At kell gondolnunk, hogY milYen

lehetőségeink vannak.

parti Imre: Amit eddig kiderítettek az, hogy előfordulhat olyan eset, amikor egY kanca kettő

egyesületben is nyilván Ún tartva, de támogatást nyilván egy helyen lehet lehívni a kancára, Ahová

a-kancatulajdonos leadja az állomány-nyilvántartó lapot és párosítási tervet, akkor abban az évben az

az egyesüiet tartja Órzskönyvben sib.. Jövő hét elején lesz egy megbeszélése. mely után

tájékóiottabb lesz a lehetőségekről, ezután szeretné megbeszétni Tamással a továbbiakat. A 20l8-as

és 20l9-es évre vonatkozó áiiomány-nyilvántartóját leadta a mai napon a terryésztésvezetőnek. Azok

az egyedeket, melyeket feltűnteiett rajta kéri, hogy az arablótenyésztők egyesÜlete tartsa

törzskönlvben.

Rombauer Tamás: Természetesen azokra a lovakra fogunk pályéu;ni, melyek a nyilvántartásunkban

szerepelnek. Megemlíti, hogy az őshonos lezárulása előtt ezt jobban át kellett volna gondolni.

parti Imre : |gazság szerint már nem is számol az utolsó évi kifizetéssel, mivel eddig még nem

született csikója és"a pá|yázati kiírás szerint, amennyiben egy kanca nem tudja teljesíteni az Őt év

alatt egy szaporulatot. az egészállomány utolsó évi kifizetése elúszik.

Rombauer Tamás: Magánvéleményként megiegyzi, hogy az értékes genetikai állománY jó része

Imrénél van. Sajnálatos é's nehézhelyzet tenne, lra 
"rek 

a lovak kikerülnének az arab lótenYésztésből.

Parti Imre: Biztosítja a tenyésztőtársakat, hogy amerrnyiben szükség van bármelyik lovára,

genetikai érték megőrzése során rendelkezésre fog állni,

Szőllősi Árpád: Leigazolt párosítási tervek né|kül, hogyan tudja majd felvenni a támogatást az

őshonos kancákra? Á pily'ázat feltétele, hogy az egyisület által elfogadott párosítási terveket

maradéktalanul betartj a.
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Rombauer Tamás: Ezeket az elmaradí dokumentumokat feltét|eniil pótolni kell.

Parti Imre: A mai napon leadta az állomány-nyilvántartó lapokat és ezen feltűntette a párosítási

terveket.

Nincs több kérdés, így az elnök a 20l9-es Gazdasági tervet szavazásra bocsájtja, amelyet a

közgyűlés a 10/2019. (05.04.) sz. határozattal nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott.

Több kérdés, észrevétel nincs, így 16:30-kor Rombauer Tamás mindenkinek nregköszöni a részvételt

és bezárj a közgyűlést.

Melléklet:
- Jelenléti ív
- Felügyelő Bizottság jelentése

k.m.f.
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