
J E G YZ Ő K Ö N Y V 
 
A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének 2009. szeptember 10-én reggel 08.00 
órakor, az Egyesület székhelyén rendezett éves rendes közgyűlésről. 
 
A közgyűlés napirendje:                 
           Új tagok felvétele 

1. Elnöki beszámoló a 2008. évről, illetve 2009. év eddigi tevékenységéről 
2. Gazdasági beszámoló 2008. évről 
3. Számvizsgáló Bizottság jelentése 
4. Közhasznúsági jelentés elfogadása 
5. Tenyésztési, Sport, Fegyelmi Bizottságok beszámolói 
6. Alapszabály módosítása (tagdíj fizetés rendje egy részletben) 
7. Tenyésztési Szabályzat módosítása (Achal-arab fajta regisztrációja) 
8. 2010-ben 20 éves Egyesületünk 
9. Tisztújítás  
10. Jelöltek programjának ismertetése, szavazás 
11. Egyebek 

 
A közgyűlést határozatképtelenség miatt el kellett napolni. 
 
A közgyűlést változatlan napirenddel 2009. szeptember 19-én 16.00 órakor a Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kamaratermében tartják.  
 
Jegyzőkönyvvezető:  Bánkúti Péter 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   Kocsis Alfréd 
                                        Fókás István 
Levezető elnök:  Rombauer Tamás 
 
Nevezetteket a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlésen 26 egyesületi tag jelent meg. A 
Közgyűlés határozatképes. 
 
Új tagok felvétele: 
Egyesületünkbe 15 magánszemély és 2 társaság kérte felvételét. Az új belépők listáját a 
melléklet tartalmazza. Mivel személyükkel kapcsolatosan kérdés nem merült fel, felvételüket 
a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

1/2009. (09.19.) számú határozat 
A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül valamennyi tagjelöltet rendes tagként az 

egyesületbe felveszi 
 
1. napirend: Dr. Hecker Walter ismerteti a 2008. évben a tenyésztés területén elért 
eredményeket. 2008-ban 178 csikót regisztrált egyesületünk, melyből 115 Shagya-arab, 38 
arab telivér, 14 arab, 8 anglo-arab és 3 arab félvér. Ez némi csökkenést jelent a korábbi 
évekhez képest.  
2008. májusában a 2009. évi junior távlovas világbajnokság előversenyét rendezték Bábolnán, 
majd augusztusban Rádpusztán magánkezdeményezésre tenyészszemlére került sor. Az őszi 
ménvizsgát a kis- és középvállalkozók ménjei számára Nagycenken, a többieknek Bábolnán 
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rendezte az Egyesület. Továbbra is hangsúlyt kell fektetni lovaink kiképzésére. Jó piacot 
jelenthet a távlovas sport egyre nagyobb népszerűsége.  Bár beszámolója a 2008. évet öleli 
fel, szólni kell az idei év augusztusában rendezett Távlovas Junior VB-ről, mely a nehézségek 
ellenére, Bányai Béla és a rendező Ménesbirtok erőfeszítéseinek köszönhetően kitűnően 
sikerült. Ezt követően gratulált a magyar csapat világbajnoki harmadik helyezéséhez.  
Az elnök beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
 

2/2009.(09.19.) számú határozat 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta az elnök beszámolóját a 

2008. évben végzett tevékenységről 
 
2. Napirend: Gazdasági beszámoló 2008. évről 
Rombauer T. 
Ismerteti a mérlegbeszámoló tartalmát, melyet a Közgyűlés előtt a résztvevők számára 
kifüggesztettek. Az előterjesztő mind a bevételekről, mind a kiadásokról tételesen beszámolt. 
Kérdés nem merült fel. 

 
 
3. napirend: Számvizsgáló Bizottság jelentése 
Dr. Vucskits András a Számvizsgáló Bizottság elnöke röviden tájékoztatta a Közgyűlést a 
bizottság munkájáról, elmondta, hogy a korábbi éveknél is kevesebb pénzből gazdálkodott az 
egyesület. A tagdíjat nem fizető tagokat 2007. év végén az egyesület törölte tagjai sorából. Az 
egyesület könyvelése átlátható, a törvényi előírásoknak megfelel, ezért azt a Közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlja. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

3/2009. (09.19.) számú határozat 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2008. évi gazdasági beszámolót. 

 
4. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása 
Dr. Vucskits András, a Számvizsgáló Bizottság elnöke elmondta, hogy a Számvizsgáló 
Bizottság a közhasznúsági jelentés vizsgálatakor elsősorban azt tartotta szem előtt, hogy az 
egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően használta-e fel pénzeszközét. A szerény 
keretek miatt a forrásokat szinte kizárólag az egyesület működésére használta fel, regisztráció, 
törzskönyvezés, ménvizsga, tenyészszemlék, tenyész bírálat céljára.  
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

4/2009. (09.19) számú határozat 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2008. évi közhasznúsági jelentést. 
 
 
5. napirendi pont: A Tenyésztési, Sport, Fegyelmi Bizottságok beszámolói 
Baranyai Sándor (Tenyésztési Bizottság elnöke): 
Kiemelte a Távlovas Junior Világbajnokság rendezésének sikerét, annak piacélénkítő hatását.  
A ménvizsgákhoz hasonlóan időszerű lenne évente bevezetni a kancák teljesítmény-
vizsgálatát is.  
Javasolja, hogy Bábolnán kívül is próbáljon meg az egyesület tagsága regionális 
állattenyésztési kiállításokon részt venni a fajta jobb megismertetése céljából. 
Hozzászólás: 
Lódri Sándor:  
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A tavaszi Alföldi Állattenyésztési Napokon szeretett volna a korábbi évekhez hasonlóan arab 
telivérjeivel részt venni, de ezúttal elutasították a Nonius és Furioso tenyészszemlére 
hivatkozva. Kéri, hogy az egyesület járjon közbe Fekete Balázsnál, a kiállítás szervezőjénél, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan az arab fajta ismét szerepelhessen Hódmezővásárhelyen.  
 
Sport Bizottság (Joszkin János elnök):  
Ismertette az általa szervezett eddigi, és az év hátralévő részében szervezendő távlovas és 
díjugrató versenyek programját, ahol a cége által szponzorált lovasokkal kívánja képviselni 
főleg a Shagya arab tenyésztésünket. Főleg a francia- és spanyol nyelvterületen lát lehetőséget 
lovaink értékesítésére.  
 
Fegyelmi Bizottság: Répás József elnök távollétében megbízásából a levezető elnök 
tájékoztatta a Közgyűlést, hogy örvendetes módon 2008. évben és 2009. év eddigi 
időszakában fegyelmi eljárásra nem került sor.  
 
A Közgyűlés a beszámolókat tudomásul vette.  
 
6. napirendi pont: Alapszabály módosítása  
Rombauer T. levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát az Alapszabály módosítására: 
 
Az Alapszabály VI. pontja: 
Az egyesület vagyona 
24§1. (eredeti szöveg) 
„Tagdíjak: A Tagdíjak összegét a közgyűlés hagyja jóvá. A tárgyévi tagdíj két részletben, a 
tárgyév március 31., illetőleg szeptember 30. napján esedékes.” 
 
Helyébe a következő szöveg lép: 
A Tárgyévi tagdíj egy részletben, a kibocsátott számlán található fizetési határidőn belül 
esedékes, melyet május-június hónapban postáz az egyesület.  
 

5/2009. számú (09.19.) számú határozat 
A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta az Alapszabály fentiek szerinti  

módosítását. 
 
 

 
7. napirendi pont: Tenyésztési szabályzat módosítása: 
 
Rombauer T. levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a Tenyésztési szabályzat 
módosítására: 
 
A Tenyésztési szabályzat II.2.7. pontja 
Akhal-arab 
Akhal-arabként ismeri el az egyesület mindazon lovakat, melyek származásában kizárólag 
arab telivérek, Shagya arabok és a Nemzetközi Akhalteke Szövetség (MAAK) a General 
Akhalteke Stud Book által elismert akhalteke ősök szerepelnek. 
Tenyésztési szabályai megegyeznek a bábolnai (Shagya) arab szabályaival, nyilvántartásuk e 
méneskönyv függelékeként jelenik meg.  
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6/2009. (09.19.) számú határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta a Tenyésztési szabályzat 

fentiek szerinti módosítását. 
 
 
8. napirendi pont: 2010-ben 20 éves egyesületünk 
 
Rombauer T. levezető elnök, mint ügyvezető tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2010. december 
8-án lesz az egyesület 20 éves, és szerencsés lenne, ha 2010-ben az egyesület 
tevékenységének méltó bemutatására tenyészszemlét szerveznének, illetve javasolja egy, az 
egyesület két évtizedes tevékenységét bemutató kiadvány elkészítését, mellyel a tagság 
egyetértett.  
 
9. napirendi pont: Tisztújítás 
 
Dr. Hecker Walter megköszönte ez Elnökség elmúlt háromévi munkáját és a leköszönő 
Elnökség tagjainak átnyújtotta az ECAHO 2008-as évkönyvét. Ezt követően levezető 
elnöknek felkéri  dr. Faragó István ügyvédet a tisztújítás lebonyolítására. Dr. Faragó István 
javaslatot tesz a jelölő bizottság személyi összetételére. Elnöknek Dr. Somogyi Lajost, 
tagoknak Veres Imrét és Fókás István javasolja, akiket a Közgyűlés egyhangúlag elfogad. 
Egyéb jelölés nem történt.  
Levezető elnök szünetet rendelt el, hogy a jelölő bizottság elvégezhesse a jelölést.  
A szünet után a Közgyűlés egyhangúlag nyílt szavazás mellett döntött.  
A jelölő bizottság az alábbi javaslatot tette: 
Az elnök:  Dr. Hecker Walter 
Alelnök: Parti Imre 
Ügyvezető elnök:  Rombauer Tamás 
 
Tenyésztési Bizottság elnöke:  Baranyai Sándor 
Tagok: Dr. Kiss Attila  
 Király László 
  Lódri Sándor 
 Zubek János 
 
Számvizsgáló Bizottság elnöke: Dr. Vucskits András 
Tagok: Rencsár Kálmán 
 Veres Imre 
 
Sport Bizottság elnöke:  Joszkin János 
 Fókás István 
Tagok:  Gál Imre 
  
Fegyelmi Bizottság elnöke: Dr Somogyi Lajos 
Tagok: Balogh Ferenc 
 Kocsis Alfréd 
 
Egyéb jelölés nem érkezett.  
Dr. Faragó István a jelölteket nyílt szavazással, egyenként szavazásra bocsátotta.  
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7/2009. (09.19.) számú határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta az Elnököt és az Elnökség 

tagjait a jelölés alapján. 
 

 
10. napirendi pont: Jelöltek programjának ismertetése. 
Dr. Hecker Walter újra megválasztott elnök megköszönte az Elnökség nevében a bizalmat, és 
jelezte azon szándékát, hogy a három éves elnökség lejártával nem kívánja újra ezt a posztot 
betölteni.  
 
11. napirendi pont:  Egyebek  
Rombauer T.: Klébesz Ferenc a méneskönyv előkészítésére 2008. évben tett ajánlatát 
továbbra is fenntartja áremelés nélkül.  
Jelzi továbbá, hogy 2009. évre vonatkozó tenyészszemlék bejelentési határideje 2009. 
november elején lejár, az Elnökség úgy döntött, hogy pályázat alapján dönti el, mely 
helyszínen rendezhetnek Magyarországon nemzetközi, vagy hazai tenyészszemlét.  
 
Dr. Hecker Walter megköszöni a részvételt és 18.10 órakor  berekeszti a Közgyűlést. 
 

K.m.f. 
 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bánkúti Péter ………………………………………….  
 
Hitelesítők:   Kocsis Alfréd: …………………………………………………… 
                   
                      Fókás István: …………………………………………………….. 
 
 
 
 


