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Jegyzőkönyv

A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének 2007. szeptember 10-én hétfőn 8.00 órára 
kiírt közgyűlése határozatképtelenség miatt elnapolódott. 

A közgyűlés változatlan napirenddel  2007. szeptember 22-én szombaton 11.00 órai kezdettel Budapesten, a  
Nemzeti Lovarda Dísztermében (Budapest, Kerepesi út 7.)  került megtartásra. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 21 egyesületi tag 
Jegyzőkönyvvezető:                 Bánkúti Péter

Jegyzőkönyv hitelesítő: Zubek János

                                               dr. Vucskits András

A közgyűlés határozatképes. 
A közgyűlés napirendje: 
   1. Gazdasági beszámoló a 2006. évről.

2. 2007. évi költségvetési terv megvitatása

3. Beszámoló a 9. Arab Lovak Fesztiváljáról

4. Bizottsági beszámolók

5. Felkészülés a ménvizsgára

6. Alapszabály módosítása a mellékelt tervezet szerint

7. Egyéb

Rombauer Tamás 
Javaslom  jegyzőkönyvvezetőnek  Bánkúti  Pétert,  jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Zubek  Jánost  és  dr.  Vucskits 
Andrást.

A  tagság  ellenszavazat  nélkül,  egyhangúlag  elfogadta  Zubek  Jánost  és  dr.  Vucskits  Andrást  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek, és Bánkúti Pétert jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés napirendjét a tagság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend – Gazdasági beszámoló a 2006. évről 
Rombauer Tamás: 

 Ismerteti a beszámolóban foglaltakat, valamint jelzi az ügyészségi észrevételeket.

Vucskits András: 
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Rávilágít,  hogy az Egyesület  vagyona évek óta  állandó.  Megemlíti,  hogy a tagdíj  elmaradások még mindig 
jelentős összeget tesznek ki. Elmondja, hogy az APEH-től kapott támogatás mértéke valamelyest nőtt az előző 
évhez képest, ismét utalva a tagdíj hátralékok befizetésének fontos voltára.

Ezt követően javasolja a gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását.

1/2007. (09.22.) számú határozat 
A közgyűlés a 2006. év gazdálkodásáról szóló beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül 
elfogadta.

2/2007. (09.22.) számú határozat
A Közhasznúsági jelentést a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta.

2. napirend –  2007. évi költségvetési terv megvitatása
Rombauer Tamás 
Ismerteti a 2007. évi költségvetési terv tartalmát, valamint annak időarányos megvalósulását leíró adatokat.

A tervvel  kapcsolatosan  elmondja,  az  újság  előfizetés  helyzetét,  azaz  azt,  hogy az  új  kiadóval  a  napokban 
sikerült megállapodni. Továbbá elmondja, hogy az Egyesület természetesen a nem megérkezett számok árát nem 
fogja beszedni, emiatt az első félévre az újság előfizetéssel rendelkező tagjaink is az újság előfizetés nélküli 
tagdíjat kell befizessék.

Szintén  a  terv  ismertetése  kapcsán  ismerteti  a  tenyésztésvezetői  feladatok  vállalkozásba  adásának  előnyeit, 
illetve  kitér  ennek  hátterére.  Ezek  kapcsán  elmondja,  hogy  a  normatív  állami  támogatás  rendszere 
nagymértékben változni fog, és csak számlával igazolt összegek után lehet majd támogatást kérni.

3/2007. (09.22.) számú határozat 
A közgyűlés a 2007. évi költségvetési tervet nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

3. napirend – Beszámoló a 9. Arab Lovak Fesztiváljáról 
Rombauer Tamás: 
Bevezetésként  röviden kitér  az  eseményt  kísérő  bírói  kurzusra  is,  és  elmondja,  hogy az  Egyesület  részéről 
Kovács Juditot delegáltuk a tanfolyamra. Ezután ismerteti a tenyésszemle eredményeit, és név szerint felsorolja a 
Championátusok helyezettjeit.

Végezetül elmondja, hogy az arab-telivér szemle miért volt csupán nemzeti az eddig megszokott nemzetközi 
helyett. Ennek kapcsán előadja, hogy a szomszédos országok hasonló rendezvényei időben túl közel estek, és 
várni  lehetett  emiatt  a  csekélyebb  érdeklődésre,  valamint  nemzetközi  szemle  rendezése  esetén  magasabb  a 
regisztrációs díj a nemzetközi szervezet felé.  

4/2007. (09.22.) számú határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 9. Arab Lovak Fesztiváljáról szóló beszámolót.

4. napirend – Bizottsági beszámolók
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Sport Bizottság részéről: 
Joszkin János: 
Elmondja, a cél az volt, hogy az arab lovak sportban való szereplése nagyobb hangsúlyt kapjon a korábbinál.  
Megemlíti, hogy díjlovas szakágban ebben Pachl Péter nagyon sokat segít, rögtön példaként említi az előző heti 
versenyt, ahol 2 arab ló is nagyon jó eredménnyel szerepelt.

Díjugratással kapcsolatban elmondja, hogy készült egy olyan táblázat, amelynek segítségével később könnyen 
értékelhetőek  lesznek  az  eredmények.  Megemlíti,  hogy  a  nemzetközi  versenyek  meglehetősen  költségesek, 
illetve  nagyon komoly a  nemzetközi  mezőny,  emiatt  célszerű lehet  az ottani  eredményeket  nagyobb súllyal 
figyelembe  venni.  Utal  arra,  hogy  a  távlovaglás  szakághoz  kapcsolodó  információkat  Bányai  Béla  fogja 
ismertetni.

Ezt követően megemlíti, hogy a 3 szakág eredményei alapján év végén megnéznénk az eredményeket, és végül 
megneveznénk az év legjobb (arab) sportlovát.

Majd kitér  a  nemzetközi  szereplésekre.  Elsőként  a  Kreuth-ban lebonyolított  rendezvény kapcsán mondja el, 
mindhárom szakágban volt magyar induló. Távlovaglásban Tóth József 160 km-es távon 7. helyezést ért el a 
közel 30 indulóból, akik 13 nemzetet képviseltek.

Díjugratásban több kategóriában is nagyon jó magyar eredmények születtek, díjlovaglásban pedig Pachl Péter 
szépen szerepelt.  A Shagya Championátust – amely egy összetett verseny volt -, pedig Pagát nyerte meg, 2. 
helyezett  lettO’Bajan-Csillag,  Bali  Bogátával,  3.  helyezett  pedig Pamír  Pachl  Péterrel  a  nyergében.  Mindez 
komoly magyar előnyre utal.

Eközben 12.03 órakor Solymos László is megérkezett, így 22 szavazati joggal rendelkező tagra nő a jelenlevők 
létszáma.

A  portugáliai  távlovas  európa  bajnokságon  sajnos  csupán  egyetlen  képviselőnk  indult.  A  mezőny  nagyon 
komoly  volt.  A magyar  résztvevőt  sajnálatos  módon  120 km megtétele  után  lovát  kizárták.  Az indok a  ló 
„gyenge bélműködése” volt.

Szintén cél volt egy fejlődési statisztika életre hívása. Ennek rendszere elkészült, az adatbázis alapján a fejlődés 
nyomonkövethető lesz.

Befejezésül elmondja, hogy 2007. januárjában 92 arab vérségű lovat tartott  nyilván az MLLSZ a sportlovak 
között,  ez  a  szám mostanra  110-re  nőtt.  Jelenleg  83  távlovaglásban,  21  díjugratásban,  3  fogathajtásban,  2 
militaryban, továbbá 1 westernben érdekelt arab vérségű lóról tudni.

Bányai Béla: 
Hangsúlyozza, hogy a tenyésztői munka során is figyelembe kell venni a sportban elért eredményeket, és utal 
Hungares sikerére.

Elmondja, hogy idén több mint 20 távlovas versenyt szerveztek. Ezzel kapcsolatosan rámutat, hogy a versenyek 
száma nem csökken, illetve azokat igyekeznek minél inkább közel vinni az érdekeltekhez.
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Ismerteti, hogy a nevezések száma talán kevesebb a kívánatosnál, illetve rámutat a kellő felkészítés fontosságára, 
hiszen annak hiányában akár maradandó károsodás is érheti a lovat. Arra is felhívja a figyelmet, hogy vannak 
olyan lovak, amelyek immár több éve jól teljesítenek.

Ezután javasolja az egyesületi honlap frissítését, majd támogatást és több részvételt kér a versenyeken.

Hecker Walter: 
Felajánlja,  hogy  szívesen  segít  a  lovak  dinamikájának  vizsgálatában.  Egyúttal  rávilágít,  hogy  a  származás 
fontosságára is. Épp Hungares pedigréje kapcsán utal a megfelelően alkalmazott rokontenyésztés előnyeire.

Elmondja  továbbá,  hogy  jelenleg  vannak  Bábolna  fénykorát  idéző  ménjeink,  amelyeket  ki  kéne  használni. 
Továbbá rávilágít, hogy a kancák kiválogatása rendkívül fontos.

Parti Imre: 
Megkérdezi, hogy hogyan lehet kiválogatni a jó kancákat.

Hecker Walter: 
Válaszában elmondja, hogy a jól teljesítő kancacsaládokba tartozó kancákat kell preferálni.

Közben  12.27  órakor  Veres  Imre  vonatának  indulása  miatt  távozik.  21  szavazati  joggal  bíró  tag  marad  a 
továbbiakban.

Rombauer Tamás: 
Javasolja, hogy a témára térjünk vissza később, és folytassuk a napirendi pontokkal.

 Tenyésztési Bizottság részéről: 
   Baranyai Sándor   

Jelenti, hogy az Egyesület aktív állomány nyilvántartásában jelenleg 2130 ló szerepel, melyből 1306 kanca, 787 
mén, és 37 herélt.

Az aktív arab-telivér állomány ezen belül 561 egyedet számlál, melyből 327 kanca, 225 mén, és 9 herélt. 2000-es 
évet  követően  az  állomány  létszáma  jelentősen  nőtt,  így  az  állomány  megfiatalodott.  Jelenleg  13  kanca 
minősített, közülük 11 tenyésztésre javasolt (I. o.), és 2 tenyésztésre alkalmas (I/II. o.).

Mének közt 8 db I. osztályú, 8 db I/II. osztályú, és 6 db II. osztályú minősítésű egyed van.

Az aktív Shagya-arab állomány 1213 lóból áll. Ebből 771 kanca, 426 mén, és 16 herélt. Itt ugyanaz mondható el, 
mint  telivérek  esetén,  azzal  a  különbséggel,  hogy  a  létszám  növekedés  még  kifejezettebb.  Jelzi,  hogy  a 
beszámolóban a törzsek létszáma sajnos nem szerepel.

Fajtán belül 37 db kiváló törzskanca (Elit o.),  105 db tenyésztésre javasolt (I.  o.) kanca,  30 db tenyésztésre 
alkalmas (I/II. o.) kanca van jelenleg. 

Méneknél ezek a számok az alábbiak szerint alakulnak: 6 db törzsmén (Elit o.), 13 db I. osztályú mén, 14 db I/II  
osztályú mén, 11 db II.osztályú mén.

A 2000-2005. évjáratok adják az állomány magját, 2003 pedig különösen erős év volt.
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Az aktív arab-fajta állományába 264 lovat sorolhatunk. Közülük 143 kanca, 113 mén, és 8 herélt

Arab félvérből összesen 56 lovat tartunk nyilván. Ezek közül 34 kanca, 19 mén, 3 pedig herélt. A korfa alapján 
látható, hogy itt is 2000 óta nő az egyedszám.

Az aktív anglo-arab állomány létszáma mindösszesen 36 ló, melyből 31 kanca, 4 mén, 1 herélt. Ezen túlmenően 
felhívja a figyelmet arra, hogy ez a fajta kiválóan alkalmas a sportra.

Összegzésként elmondja, hogy szerinte a mai magyar állomány nagyon komoly, éppen ezért kihívás is tovább 
lépni.

Emlékeztet,  hogy  a  Bizottság  2  alkalommal  ült  össze,  továbbá  rámutat,  hogy  a  Bizottság  munkája  a 
megnövekedett állománylétszámból adódó lehetőségek miatt nagyon fontos.

Szerinte a regionális tenyésszemléken nem megfelelő mértékű az Egyesület megjelenése, ennek kapcsán utal a 
jövőhéten  rendezendő  Kaposvári  Állatenyésztői  Napok  során  adódó  lehetőségre.  Szeretné,  ha  5-6  arab 
fajtacsoportba tartozó ló is ott lenne, hogy népszerűsítsék a fajtáinkat.

Rombauer Tamás: 
Siglavy Bagdady VIII törzsmént javasolja kiállítani az eseményen.

Baranyai Sándor: 
Még szeretne mellé 1 arab-telivér kancát és 1 mént, valamint 2 Shagya-arab kancát is. Valamint jelzi, hogy az 
MLLSZ átvállalja a boxdíjakat.

Rombauer Tamás: 
Megköszöni a bizottságok munkáját.

5/2007. (09.22.) számú határozat
A közgyűlés a Sport Bizottság és a Tenyésztési Bizottság beszámolóját nyílt szavazással, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül elfogadta.

5. napirend  -  Felkészülés a ménvizsgára 
Rombauer Tamás: 
Az idei ménvizsga időpontja 2006. november 9-11 lesz. Hangot ad annak, hogy eddig kevés jelentkezés érkezett, 
és emiatt már most sejti többen fognak panaszkodni ha nem kaphatnak majd fedeztetési engedélyt.

Bányai Béla: 
Jelzi, hogy két ménnel szeretne majd hozni a vizsgára, és ezt már jelezte is.

Parti Imre: 
Hangot ad annak, hogy annak idején az Ő javaslatára vezettük be a ménelőszelekciót. Azonban neki az volt a 
szándéka,  hogy  ez  könnyítse  a  tenyésztők  dolgát,  most  viszont  azt  látja,  hogy  gyakorlatilag  éppenséggel 
ellenkezőleg megnehezíti a tenyésztők dolgát. 
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Ez alatt azt érti, hogy az előszelekció jelenleg kötelező a ménvizsga előtti évben, továbbá előfordul, hogy az 
előszelekció küllemi bírálatán jól szerepel a mén, majd következő évben a ménvizsgán kevésbé. Ez pedig kudarc 
élmény az érintett tenyésztők számára, és nehezen érthető például az is, hogy a ponthatárt utólag húzzák meg.

Rombauer Tamás 
Az előszelekció nem fedeztetési engedélyt ad, hanem lehetőség a ménvizsga követelményeinek megismerésére, 
illetve a tenyésztők azt is láthatják milyen mén a cél.

Parti Imre: 
Válaszában  elmondja,  hogy  már  bánja  korábbi  felvetését,  mert  szerinte  például  ha  előszelekción  a  mén 
küllemileg már egyszer megfelelt, akkor utána nem kéne a ménvizsgán ismét  küllemi bírálat alá vetni.

Rombauer Tamás: 
Számos hiba csak 3 éves kor után kerül a felszínre,  emiatt  szerinte  indokolt  a  többszöri  küllemi  bírálat,  és  
elmondja,  hogy tudomása szerint komoly lovashagyományokkal  rendelkező országokban is több alkalommal 
végeznek emiatt küllemi bírálatot. Továbbá utal néhány genetikai alapon öröklődő hibára.

Parti Imre: 
Nem érti hogyan változhat ménvizsgán a ponthatár egyik napról a másikra.

Rombauer Tamás: 
Elmondja, hogy sok bírót feszélyez, ha előre meghúzzák a ponthatárt, valamint kifejti, hogy olyan is előfordulhat 
a gyakorlatban, hogy a bírók a kevésbé jó egyedeket is túlpontozzák, mert nem akarják megbántani a tenyésztőt.

Éppen amiatt húzzák meg utólag az átlagot, mert így a fenti okok nem befolyásolják az eredményt. Megfelelő 
minősítést így pedig csak az átlagos minőséget javítani képes egyedek kapnak.

Parti Imre: 
Szeretné  ha  az  előszelekció  legalább nem lenne kötelező,  mert  érzése  szerint  nem váltotta  be a  rendszer  a 
hozzáfűzött reményeit. Azonban meg szeretné hagyni a választás lehetőségét is.

Baranyai Sándor: 
Szeretné ha a tenyésztők számára is átláthatóbb lenne a ménvizsga. Szerinte a tenyésztők nem tudják pontosan 
mik az elvárások egy ilyen esemény kapcsán. Emiatt jobban örülne, ha a ponthatárt előre meg lehetne húzni.

Rombauer Tamás: 
Parti Imre felvetése kapcsán szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot:

„Az előszelekció már az idei ménvizsgán se legyen kötelező a ménvizsgán résztvevő mének számára”.

6/2007. (09.22.) számú határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az előszelekció már az 
idei ménvizsgán sem kötelező a ménvizsgán résztvevő mének számára.
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Csák Mihály: 
Szerinte arab-telivér mének teljesítményvizsgájaként elegendő lenne egy küllemi és egy engedelmességi vizsga. 
Úgy gondolja túl magasak a mostani elvárások, ezért nincs elég fedeztetési engedéllyel bíró mén.

Rombauer Tamás: 
Nyitott  arra,  hogy a két fajta teljesítményvizsga eltérjen egymástól,  azonban szeretné ha az arab telivéresek 
kidolgoznák a rendszert és az ténylegesen alkalmas lenne teljesítmény mérésre.

Baranyai Sándor: 
Ennek kapcsán emlékeztet az Állattenyésztési Kódex, valamint az Állattenyésztési  törvény létezésre.  Egyben 
utal rá, hogy márcsak ezek miatt is komoly felelőssége van az Egyesületnek a minőség megőrzésének terén, 
illetve vannak betartandó szabályok.

Christina Wolf: 
Kifejti,  hogy Németországban  az  arab-telivér  mének  bírálati  rendszere  két  szintű.  Az első  szinten  alapvető 
szempontokat vesznek figyelembe, amennyiben azoknak megfelel a mén, akkor már fedezhet. A második szintet 
egy olyan szalagos rendszer adja, ahol már teljesítménytől függően különböző színű szalagokkal ismerik el a 
mén tenyészértékét.  Elmondja,  hogy kancához szinte kivétel  nélkül ilyen szalaggal rendelkező mének jutnak 
Németországban, mert a kancatartók ismerik ennek a jelentősségét.

Rombauer Tamás: 
Jelzi, hogy Magyarországon sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbb kancatartó a legközelebbi mént keresi fel. 
Emiatt nem érzi átültethetőnek a német rendszert.

Közben 13.30 órakor Joszkin János távozik, így 20 szavazati joggal rendelkező tag jelenlétében folytatódik a 
közgyűlés.

Bányai Béla: 
Azt a határozati javaslatot teszi, hogy az arab-telivérek teljesítmény vizsgája legyen eltérő a következő évtől. Így 
az idén még a mostaninak megfelelő felkészítés után indulnának a mének, és jutna kellő idő az új rendszer  
kidolgozására is.

Parti Imre: 
Arab-telivéreknél  is  szükség van szerinte  ménvizsgára  a  minőség  megőrzése  miatt.  Azonban szerinte  olyan 
telivér mének kapcsán, amelyeknek kiemelkedő a sportban nyújtott teljesítménye, lehessen picit elnézőbbnek 
lenni kisebb küllemi hibák megléte esetén is.

Rombauer Tamás: 
Magyarországra nagyon sok országból érkeznek arab telivérek, emiatt rendkívül nehéz a helyzet. Ezért javasolja, 
hogy napoljuk el az arab-telivérek teljesítmény mérő rendszerének kidolgozását.

Zubek János: 

Elnökség / Vorstand / Presidency:
Dr. Hecker Walter H-2092 Budakeszi, Kálló esperes u. 14. Tel.: (+36) 23-450-159
Parti Imre H-8624 Balatonszárszó, Pf. 17. Tel.: (+36) 30-934-9352; Fax: (+36) 84-365-014
Rombauer Tamás H-2943 Bábolna, Wesselényi u.46. Tel.: (+36) 34-568-086



____________________________________________________________________________________________

H-2943 Bábolna, Pf.: 29. - Tel./Fax: (+36)-34-568-086 - Mobil: (+36)-20-936-9836

E-mail: male@vivamail.hu Http://www.arablo.hu

Döntsön a közgyűlés arról, hogy a téma kerüljön vissza a közgyűléshez. Így fel lehetne készülni.

Rombauer Tamás: 
Tenyésztő  Bizottságot  hatalmazzuk  fel  egy  új  arab-telivér  teljesítményvizsgáló  rendszer  kidolgozására  a 
környező országok rendszerének figyelembe vételével.  A kidolgozás határideje legyen 2008. február 29. Így 
2008-ban már az új rendszer szerint történhetne a ménvizsga.

Grubits Róbert: 
Felveti RS Madhan témáját.

Rombauer Tamás: 
Jelzi, hogy nem a közgyűlés témája, a Tenyésztési Bizottság tagjai a közgyűlés végén visszatérnek majd rá.

Bányai Béla:
Megkérdezi mi a helyzet a lova által elnyet WAHO kupával.

Rombauer Tamás: 
Elmulasztottuk átadni az Arab Lovak Fesztiválján, a következő méltó eseménynek pedig a ménvizsga ígérkezik.

Baranyai Sándor: 
A budaörsi elnökségi ülésen elfogadtuk a WAHO kupával kapcsolatos rendszert,  de még nem alakítottuk ki 
melyik esemény alkalmával fogjuk évente átadni majd azokat.

Rombauer Tamás: 
A  WAHO-Trophyról  mindenki  másolatot  fog  kapni,  aki  elnyeri.  A  következő  körlevélben  írjuk  ki  az  új 
pályázatot a WAHO kupára.

Zubek János: 
Mindenhol ahol kiadják a kupát, nagyon sokféle okot találnak az odaítélésére, vagyis minden évben kiadják.

Rombauer Tamás: 
Szerinte mostani ménvizsgán már az ideit is át kéne adni, hogy utolérjük magunkat.

6. napirend  - Alapszabály módosítása 
Rombauer Tamás: 
Előadja,  hogy  vizsgálatát  követően  az  ügyészség  javaslatot  tett  az  alapszabály  néhány  ponton  történő 
módosítására. Ezeket rendre felolvassa és egyenként szavazásra bocsátja.

Módosítási javaslat 6.§ Tagsági viszony megszűnése 5/A kapcsán:

„Az  Egyesületből  törölni  kell  azt  a  tagot,  aki  tagsági  kötelezettségének  ajánlott  levélben  történő  15 napos  
póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.” 

7/2007. (09.22.) számú határozat 
Elnökség / Vorstand / Presidency:

Dr. Hecker Walter H-2092 Budakeszi, Kálló esperes u. 14. Tel.: (+36) 23-450-159
Parti Imre H-8624 Balatonszárszó, Pf. 17. Tel.: (+36) 30-934-9352; Fax: (+36) 84-365-014
Rombauer Tamás H-2943 Bábolna, Wesselényi u.46. Tel.: (+36) 34-568-086



____________________________________________________________________________________________

H-2943 Bábolna, Pf.: 29. - Tel./Fax: (+36)-34-568-086 - Mobil: (+36)-20-936-9836

E-mail: male@vivamail.hu Http://www.arablo.hu

Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az Egyesületből törölni kell azt  
a tagot, aki tagsági kötelezettségének ajánlott levélben történő 15 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli  

felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
Módosítási javaslat 7.§ a tagok jogai 6. pontjához:

„A közhasznú szolgáltatásokról és azok igénybevétele módjáról bárki folyamatosan tájékozódhat az egyesület  
honlapján (www.arablo.hu) megjelentetett és az Egyesület székhelyén kifüggesztett tájékoztatókból.” 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

8/2007. (09.22.) számú határozat
„A közhasznú szolgáltatásokról és azok igénybevétele módjáról bárki folyamatosan tájékozódhat az egyesület  

honlapján (www.arablo.hu) megjelentetett és az Egyesület székhelyén kifüggesztett tájékoztatókból.” 
Módosítási javaslat az Alapszabály 10.§-ához:

„A határozatképtelenség miatt az eredeti napirendekben megjelölt ügyekben a legalább 8, de legfeljebb 15 
napon belül összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha a  
tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták erről, így távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében  
dönthettek a részvétel kérdésében.” 
A közgyűlés a módosítást nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 

9/2007. (09.22.) számú határozat 
A határozatképtelenség miatt az eredeti napirendekben megjelölt ügyekben a legalább 8, de legfeljebb 15 napon 
belül összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha a tagokat 
az eredeti meghívóban tájékoztatták erről, így távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében dönthettek a 
részvétel kérdésében.

Módosítási javaslat 12/C. § kapcsán:

„Közgyűlés működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az ügyvezető elnökkel való előzetes időpont 
egyeztetés után munkanapokon bárki betekinthet. Az iratbetekintési jog csak a személyes adatok, a személyiségi 
jogok védelme érdekében, illetve törvény rendelkezései alapján korlátozható.”

A közgyűlés a módosítást nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 

10/2007. (09.22.) számú határozat 
Közgyűlés működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az ügyvezető elnökkel való előzetes időpont 

egyeztetés után munkanapokon bárki betekinthet. Az iratbetekintési jog csak a személyes adatok, a 
személyiségi jogok védelme érdekében, illetve törvény rendelkezései alapján korlátozható. 

Módosítási javaslat az Alapszabály elnököt érintő 15.§-ának 9. pontjához:
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„Gondoskodik a közgyűlés döntéseinek és beszámolóinak – beleértve a Számviteli Törvény szerinti beszámolót és  
a közhasznúsági jelentést is – az Egyesület honlapján (www.arablo.hu) való közzétételével történő 
nyilvánosságra hozataláról.” 
A közgyűlés a javaslatot nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 

11/2007. (09.22.) számú határozat
„Gondoskodik a közgyűlés döntéseinek és beszámolóinak – beleértve a Számviteli Törvény szerinti beszámolót  

és a közhasznúsági jelentést is – az Egyesület honlapján (www.arablo.hu) való közzétételével történő 
nyilvánosságra hozataláról.” 

Kiegészítési javaslat az Alapszabály 15.§-hoz 10. pontként:

„Az Egyesület ügyvezető elnökével együttesen gyakorolja az utalványozási jogkört, továbbá vele együtt  
rendelkezik az egyesület bankszámlája fölött a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján.” 
A közgyűlés a módosítás nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

12/2007. (09.22.) számú határozat 
„Az Egyesület ügyvezető elnökével együttesen gyakorolja az utalványozási jogkört, továbbá vele együtt 
rendelkezik az egyesület bankszámlája fölött a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján.”

7. napirend  - Egyéb 
a)     Új belépők 
Rombauer Tamás 
Felolvassa az új belépők listáját.

A felsorolt új belépőkkel kapcsolatban van-e valakinek olyan információja, ami kizárja az egyesületi tagságukat?

13/2007. (09.22.) számú határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a mellékletben felsorolt új tagokat.

Kakas János 80. születésnapja kapcsán javaslatot tesz tiszteletbeli taggá való nyilvánítására.

14/2007. (09.22.) számú határozat
A közgyűlés közmegelégedéssel, nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta  Kakas János 
tiszteletbeli taggá nyilvánítását.

Ezt követően tudatja a közgyűléssel, hogy Dénes Péter lemond minden tisztségéről, ezért személyét pótolnunk 
kell. A jelenlevők közül Rauhoffer Viktor alapító tag neve merül fel, aki elfogadása esetén vállalná a tisztséget.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2007. (09.22.) számú határozat
Az Egyesület Számvizsgáló Bizottságának tagja Dénes Péter helyett Rauhoffer Viktor. 

Elnökség / Vorstand / Presidency:
Dr. Hecker Walter H-2092 Budakeszi, Kálló esperes u. 14. Tel.: (+36) 23-450-159
Parti Imre H-8624 Balatonszárszó, Pf. 17. Tel.: (+36) 30-934-9352; Fax: (+36) 84-365-014
Rombauer Tamás H-2943 Bábolna, Wesselényi u.46. Tel.: (+36) 34-568-086

http://www.arablo.hu/
http://www.arablo.hu/


____________________________________________________________________________________________

H-2943 Bábolna, Pf.: 29. - Tel./Fax: (+36)-34-568-086 - Mobil: (+36)-20-936-9836

E-mail: male@vivamail.hu Http://www.arablo.hu

Megbízatása 2009. október 28-ig  tart, elfogadó nyilatkozata mellékletként csatolva.

b)     2008. évi rendezvények 
Rombauer Tamás:
ECAHO  tudni  szeretné  szándékozunk-e  2008-ban  tenyésszemlét  rendezni,  a  dolgot  rövid  határidőn  belül 
szeptember 30-ig jeleznünk kell. Utal arra, hogy egy ilyen rendezvény meglehetősen nagy anyagi terhet ró az 
Egyesületre, emiatt mérlegelendő a szándék.

Christina Wolf: 
Előadja, hogy amennyiben Bábolna nem rendez B kategóriás show-t, akkor ő szeretne C kategóriás szemlét  
szervezni néhány társának közreműködésével.  Hangsúlyozza,  hogy ezt  csak akkor tartja elképzelhetőnek,  ha 
Bábolnán nem lesz kiállítás.  Ugyanis  szerinte  sem lenne szerencsés ha a két  rendezvény időben közel esne 
egymáshoz. 

Zubek János: 
Szeretné, ha a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. valamilyen módon támogatni tudná az egyesületet, és így az 
eddigi hagyományt követve – mely szerint Bábolnán 2 évente nemzetközi B kategóriás tenyésszemlét rendezünk 
arab-telivérek részére – jövőre is megrendezésre kerülhetne a szemle.

Rombauer Tamás:
Azt  a  javaslatot  teszi,  hogy  Bábolna  megpróbál  pályázni  egy  nemzetközi  B  kategóriás  show  májusi 
megrendezésére a nemzetközi szervezetnél. Ha a rendezés jogát nem sikerülne elnyerni, akkor Christina Wolf és 
társai rendezzenek C kategóriás kiállítást.

2009-ben pedig ettől függelenül Christina Wolf társaival együtt rendezzen C kategóriás megmérettetést.

Ezzel a javaslattal az összegyűltek egyetértenek.

c)      Külföldi ménnel történő fedeztetés 
Rombauer Tamás: 
Jelzi, hogy néha utólag néha problémák derülnek ki egyes országok ménjeinek származásának kapcsán. Emiatt 
kéri a tenyésztőket,  hogy lehetőség szerint még fedeztetés előtt  kérjék ki az egyesület  véleményét  az utólag  
esetlegesen adódó kellemetlenségek megelőzésének érdekében.

d)     Export certificate 
Rombauer Tamás: 
Kéri, hogy még a ló külföldre történő szállítása előtt igényeljék a tenyésztők a dokumentumot. Eltérő esetben 
rendkívül nehézkessé teszi a dokumentum kiállítását az, hogy a lóról számos esetben nem lehet kellően pontos 
diagramot készíteni. Így pedig a fogadó ország társszervezete nem tudja megfelelő biztonsággal azonosítani az 
oda érkező lovat.

e)     Shagya-arab méneskönyv 
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Parti Imre: 
Felveti,  hogy a méneskönyvre szánt összeg már egy korábbi kalkulációban is szerepelt,  ennek kapcsán jelzi, 
hogy  szerinte  ezek  szerint  az  összeállítást  vállaló  cég  nem  teljesített.  Egyúttal  az  Egyesület  számára  jogi 
segítséget ajánl ha a helyzet úgy kívánja.

Rombauer Tamás: 
Elmondja, hogy a méneskönyv összeállítása meglehetősen bonyolult folyamat, melyben több szereplő érintett. 
Jelzi,  hogy  a  kivitelezést  vállaló  cégen  egyenlőre  nem  sikerül  fogást  találni.  Mindenesetre  megjegyzi  a 
felajánlást arra az esetre, ha későbbiekben egyértelműen megállapítható lenne a kivitelező hibája.

f)       Levél a kanca osztálybasorolásokkal kapcsolatban 
Rombauer Tamás: 
Jelzi, hogy az egyik Egyesületi tag azt észrevételezte levélben, hogy a kancák osztályba sorolása szerinte az 
utóbbi időben a kívánatosnál ritkábban történik meg.

Erre reagálva kifejti, hogy a méneskönyv összeállításában való közreműködés nagyon leterhelte az Egyesületet, 
de ennek végeztével most már több ideje marad az egyesületnek a tenyésztők meglátogatására.

K.m.f.

_______________                             __________________                       _______________

dr. Hecker Walter                                    Bánkúti Péter                                  Rombauer Tamás

                        __________________                       __________________

                             Zubek János                                        dr. Vucskits András
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