
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
mely készült: 2010. szeptember 10-én 16.00 órakor megtartott a Magyarországi 
Arablótenyésztők Egyesülete Közgyűlésén, mely a 2010 szeptember 1.-re összehívott, de 
határozatképtelenség miatt elnapolt ülés folytatása, változatlan napirenddel.  
 
Jelen vannak: 31 fő melyből 2 fő tiszteletbeli tag (Volent Zsolt, dr Papócsi László) (mellékelt 
jelenléti ív szerint) 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elnöki beszámoló a 2009. évről, illetve 2010. év eddigi tevékenységéről 
2. Gazdasági beszámoló 2009. évről 
3. Számviteli Bizottság jelentése 2009. évről 
4. Közhasznúsági jelentés elfogadása 2009. évről 
5. Az elmúlt 20 év tenyésztési sikerei, visszatekintés az alapítás óta megtett útról. Merre 

tovább? (Vetített képes előadás) Előadó: dr. Hecker Walter, Rombauer Tamás 
6. Hozzászólások 
7. Kitüntetések átadása 

 
A napirendet a Közgyűlés változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 dr. Hecker Walter elnök köszönti a résztvevőket, külön köszönti az alapítás óta folyamatos 
tagsági viszonnyal rendelkezőket, így: 
 
Dr. Papócsi László  tiszteletbeli tagot, 
Bábolna Rt-t, illetve jogutódját a Bábolna Ménesbirtok Kft-t képviselő Müller Béla ügyvezető  
igazgatót, 
Dr. Ballay Attila  alapító tagot, 
Dr. Hecker Walter  alapító elnököt  
Parti Imre   alapító tagot, 
Vér Imre   alapító tagot. 
 
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetőnek el Ferenczi Anikót, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Bányai Béla, és Gál Imre  tagtársakat. 
 
Új tagok felvétele. Összesen 16 fő jelentkezett, melyekből egy jogi személy. A tagság 
egyhangúlag elfogadta az új tagok felvételét.  
 
1. napirendi pont: 
 
Dr. Hecker Walter: 
Az egyesület szűkös anyagi helyzete miatt nem tudott nemzetközi tenyészszemlét rendezni,  
ezért támogatta a magántenyésztők kezdeményezését. 2009. augusztus 1-2-án Christina Wolf 
szervezésében a Kunos Lovardában volt tenyészszemle, ahol 15 Shagya-arab, 42 arab telivér 
egyed volt. Egyesületünk több mint 1.3 millió Ft-al támogatta a rendezvényt,( pl. a bírókat a 
MALE fizette). Általunk ismeretlen okokból a rendező és a Kunos Lovarda között fizetési 
elmaradás miatt jogvita keletkezett, az ügyben bírósági eljárás folyik. Az eset tanulsága, hogy  



megfelelő fedezet hiányában nem szabad tenyészszemlét rendezni, ezért a hasonló 
kezdeményezést csak megfelelő garancia esetén támogatjuk majd. 
 
2009. szeptemberben ménvizsga volt Nagycenken. Minden mént megszemlélünk előtte, 
érdemes-e idehozni, tavaly 4 fiatal mén jelentkezett. A küllemi bírálaton mindegyik megfelelt, 
mozgásbírálatot mind a négy mén  jól teljesítette, terepvizsgán is jól vizsgáztak lovaink. 
 
2009. szeptember 27-én Marbachban voltunk vendégként, itt minden évben rendeznek 
ménparádét. 11.000 látogató volt, Magyarország volt a vendég ország, Rombauer Tamást 
kérték fel a magyar  műsor összeállítására.  Ezen a napon volt a német parlamenti választások 
napja, a hercegi család is ott volt. Bábolna a néptáncosokkal valamint a Shagya arb ménekből 
álló  ugró karusszellel nagy sikert aratott. A Marbachi Ménes óriási fejlesztési forrást kap egy 
új lovarda és oktatási központ létrehozására, EU-s forrásból.  
 
2010. július 12-13. Stadl Paurában ISG közgyűlés, és Európa-Championatus volt. Ezzel egy 
időben  tartották az éves közgyűlést, ahol a Shagya arab ló népszerűsítéséért, és szakirodalmi 
munkásságomért kitüntetést vehettem át.  
7 országból 85 ló vett részt, ahol kiemelkedő eredményt értünk el, 12 osztály volt, 6 
osztályban voltak eredményesek ( győztek) a magyar lovak, gratulálunk Parti Imrének és 
Bábolnának. Köszönet illeti dr Vucskits Andrást, és Joszkin Jánost, hogy a kísérőprogramban 
biztosították O’Bajan Pamír és Pachl Péter részvételét, ami nagy siker volt.  
 
Újabb fajtát, az ahal-arab fajtát fogadtuk el. Parti Imre hozott ahal-teke mént, ebből a 
lófajtából lett az arab telivér, és az angol telivér.  
 
Rombauer Tamás: ( Grafikonon kivetített diagramok alapján ) 
A tagság létszáma a 240 feletti létszámról 154 főre csökkent. 
Regisztrált Shagya-arab törzskancák száma: 534 
Amikor csökken a fedeztetések száma, akkor van szerepe a bázis ménesnek. 
Regisztrált arab telivér kancák száma: 531 
2009-ben 100 alá csökkent a bélyegzett csikók száma, és 50 alá az arab telivéreknél. 
 
 

1/2010. (09.10.) számú közgyűlési határozat 
A 2009. évről, illetve a 2010. év eddig tevékenységéről szóló elnöki beszámolót a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 

 
2.-3. napirendi pont: 
 
Rombauer Tamás: 
Az adó 1%-ából befolyt összeg az idei évben 182.000.- Ft, a tavalyi 366.000.- Ft helyett. 
Nemzetközi szervezetekben való képviseletünk, tagdíjak témájában pályázaton nyert  
800.000.- Ft-ból 160.000.- Ft-ot vissza kellett fizetni, mert nem tudtuk a céltámogatást 
kimeríteni, illetve a tenyésszemlék regisztrációs díját nem fogadták el.  5 millió forint tagdíjat 
kiszámláztunk, 10 millió forinttal gazdálkodtunk. A 2008-as évre a ménvizsga díja 2,2 millió 
forint volt, ennek egy részét a tagok átvállalták. 
 
Dr. Vucskits András Számvizsgáló Bizottság elnöke: 
2009-ben befolyt 2.839.400.- Ft  tagdíj elmaradás 2.565.000.- Ft 



A tagdíjat szigorúan hajtsuk be, aki nem fizet, zárjuk ki. Posta, telefon, internet költségekkel 
takarékoskodni kell. Könyv, újság nyomdai költségek 90%-a az újság ára. Válasszuk külön a 
tagdíjat és az újságot. Most az egyesület megelőlegezi az újságot mindenkinek, az újság 
költséget mindenki előre fizesse be, aki meg kívánja vásárolni, ne az egyesület hitelezzen. 
Ilyen alacsony pénzösszeg még nem állt rendelkezésre, ennek oka a támogatások elmaradása. 
 
A Számvizsgáló Bizottság tagjaival együtt (Rencsár Kálmán, Veres Imre) a gazdasági 
beszámolót elfogadásra javasoljuk (mellékelt beszámoló alapján). 
 
Rombauer Tamás: A tagdíjat bontsuk ketté, eddig 8.000.- Ft-al magasabb tagdíjat fizettek 
azon tagtársaink, akik kérték a kiadványt. Az újság ára 4 EURO, a Ft árfolyamváltozása, és a 
postaköltségek miatt ez az összeg 2011-re változni fog. Lehetőség van az újságban két 
oldalon megjelenni. Az újságot a tagdíjelőlegként külön december 1-ig kelljen kifizetni. (A 
tagság többségének jár az újság.) 
 A javaslatot a tagság egyhangúlag elfogadta. 
 
  

2/2010. (09.10.) számú közgyűlési határozat 
A 2009. évről szóló gazdasági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 
4.napirendi pont 
Dr. Vucskits András: Ismerteti a közhasznúsági jelentést (melléklet). A közhasznúsági 
jelentést elfogadásra javasolja. 
 

3/2010. (09.10. számú közgyűlési határozat 
A 2009-es évre vonatkozó közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 
 
Joszkin János 17.12 órakor távozott a közgyűlésről. 
Kérdés, hozzászólás: 
Volent Zsolt: Az ahal-tekét miért fogadtuk el, csináljon magának saját egyesületet. 
 
Rombaeur Tamás: A ahal-tekének  külön fajtaegyesülete van, ahal-arab tenyésztéséről van 
szó, mint  arab félvér fajtát regisztrálja az egyesület, csekély  a létszám. Csak ahal-teke, arab 
telivér és Shagya arab alkothatja ezt a keresztezési konstrukciót, más országokban is ismert és 
elfogadott. 
 
5.napirendi pont 
Vetített képes előadás megtekintése. 
6. napirendi pont. 
Hozzászólás nem volt 
7. napirendi pont 
Kitüntetések átadása: 
 
Az egyesület „A magyar arab lóért” kitüntető oklevelet adományozta: 
Dr. Papócsi Lászlónak 
Dr. Novobáczky Ivánnak, 
Dr. Vucskits Andrásnak, 
Parti Imre alelnöknek, 
Bolevácz Gábor és Bolevácz Gáborné informatikusoknak (Info-Horse Bt.). 



 
 
dr Hecker Walter zárszó után  megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
Melléklet:  
1. jelenléti ív 
2. gazdasági beszámoló 
3. közhasznúsági beszámoló 

K.m.f. 
 
 
 

       Ferenci Anikó 
         jegyzőkönyv vezető 

 
 

Hitelesitők :  
 
 
……………………………………………………. 
Bányai Béla 
 
 
……………………………………………………. 
Gál Imre 
 
 

 
 
 
 


